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PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

EDITORIAL

MOÇAMBIQUE observa, cautelosamente, desde a passada terça-
-feira, o alívio de certas medidas restritivas de prevenção da Co-
vid-19, facto que resulta da redução progressiva dos índices de
transmissibilidade do vírus, bem assim do número de interna-
mentos e de óbitos por esta doença.

Dizemos cautelosamente, como forma de chamar à atenção 
para que o desapertar dessas medidas esteja sempre assente em 
princípios de gradualismo e reversibilidade, tomando em con-
sideração a eventualidade da ocorrência de uma terceira vaga da 
pandemia que, aliás, em vários países, tem sido mais intensa e até 
violenta que as anteriores, a disponibilidade limitada de vacinas, o 
registo de variantes do novo coronavírus, mais transmissíveis, cujo 
controlo tem requerido maior rigor.

Proclamamo-nos orgulhosos pelos progressos até aqui alcan-
çados no controlo desta doença e que ditaram o levantamento 
de determinadas restrições de direitos e liberdades dos cidadãos. 
Porém, entendemos que, mais do que o orgulho, importa saber 
que o alívio das medidas restritivas não significa, em si, o fim da 
pandemia, pois desta percepção errada pode haver um relaxa-
mento generalizado, resultando no agravamento da transmissão 
do vírus, com as consequências nefastas daí decorrentes. É nosso 
entendimento que o levantamento de certas medidas preventivas 
continua a exigir de cada um de nós, individualmente, mais sacri-
fícios no cumprimento escrupuloso das restrições, uma vez que só 
assim poderemos não apenas vencer a doença como mais cedo e 
seguramente prosseguir no relaxamento gradual, rumo a uma vida 
normal. 

Socorremo-nos de experiências acumuladas a nível nacional 
e até global para chamarmos atenção que em nenhum momento 
o relaxamento deva ser entendido como o fim da pandemia viral. 
E nós, os moçambicanos, estamos bem recordados de quantos
entes queridos perdemos nos picos da primeira e segunda vagas,
ocorridas nos meses de Janeiro e Fevereiro, sobretudo quando
deixamos de contabilizar números, mas sim caras conhecidas.
Portanto, nada de euforias que nos possam levar a confundir o
alívio gradual das medidas preventivas como o regresso à nor-
malidade. Ainda é cedo demais, até porque o novo coronavírus e
suas variantes, algumas das quais à espreita no nosso país, princi-
palmente a sul-africana, para além de altamente transmissíveis,
não dão tréguas, havendo, por isso, a necessidade de reforçarmos
o cumprimento das medidas em vigor e, acima de tudo, as acções
de fiscalização.

Queremos, aqui e agora, endereçar uma mensagem de sau-
dação ao Presidente da República, Filipe Nyusi, que, na sua últi-
ma comunicação à nação, no contexto da situação de calamidade 
pública, demonstrou muita cautela ao anunciar o relaxamento das 
medidas, mas sublinhando a ameaça permanente de uma eventual 
eclosão da terceira vaga. Na mesma ocasião, o Presidente da Repú-
blica anunciou dois pressupostos para o sucesso no relaxamento 
das medidas, nomeadamente a acção consciente do cidadão e a 
intervenção da fiscalização das autoridades competentes. Esta fis-
calização, quanto a nós, torna-se fundamental, pois, pelo que te-
mos constatado no dia-a-dia, persistem atitudes de desleixo grave 
e que não devem ser toleradas quando se trata de respeitar a vida 
de todos nós. É esta a ocasião que nos resta para apelarmos à cons-
ciência colectiva dos moçambicanos para a necessidade de manter 
o ritmo no cumprimento escrupuloso das medidas de prevenção.

Dizia o Presidente da República, e nós secundamos, que a in-
certeza em relação à duração da pandemia coloca-nos o desafio 
contínuo de buscarmos o melhor equilíbrio entre a saúde pública 
e o contexto socioeconómico. Mas o equilíbrio entre a retomada 
das actividades socioeconómicas e o controlo da pandemia só será 
possível num contexto de profundas reformas, inovações e trans-
formações nos vários sectores da sociedade, o que, aliás, se con-
vencionou chamar de “novo normal”.

Partamos então para o “novo normal”, cautelosamente, com 
prudência, guiados por indicadores científicos que permitam a 
monitoria objectiva da evolução da pandemia. Saibamos salva-
guardar tudo o que se investiu até agora, nos domínios da preven-
ção e combate à Covid-19.
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País nunca recusou apoio 
para combater terrorismo

Mulher transpõe barreiras 
e chega à academia 

Deslocados terão 
oportunidade de emprego 
em Cabo Delgado

A partir das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o coronavírus pode 
ser transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com tempo quente e 
húmido. Independentemente do clima, adopte medidas de protecção, a melhor 
das quais é lavar as mãos com frequência. 

O 
ESTADO moçambica-
no foi lesado em pouco 
mais de 556,2 milhões 
de meticais em casos 
de corrupção notifica-

dos no ano passado, o que repre-
senta um aumento em relação ao 
ano anterior, em que foram reti-
rados dos cofres públicos mais de 
544 milhões de meticais.

Entre estes casos de peculato, 
destaque vai para os protagoni-
zados por magistrados, contra os 
quais foram instaurados 10 pro-
cessos-crime contra 12, em 2019, 
totalizando 22 processos nos últi-
mos dois anos.

A informação foi partilhada 
pela Procuradora-Geral da Re-
pública, Beatriz Buchili, na sua 
informação anual à Assembleia 
da República sobre a situação da 
legalidade no país em 2020, cuja 
sessão encerrou ontem.

“Como consequência da prá-
tica do crime de peculato, conti-
nuamos a registar prejuízos para o 
Estado que, numa avaliação ba-
seada em processos instaurados, 
é de cerca 556.293.979 meticais”, 
disse a magistrada.

Acrescentou que dos 22 pro-
cessos tramitados, estão indicia-
dos 12 magistrados do Ministério 
Público, nove judiciais e três judi-
ciais administrativos por suspeita 
de prática de crime de corrupção.

No informe ao Parlamento, a 

SÓ EM 2020

Corrupção lesou o Estado 
em mais de 556,2 milhões

Procuradora-Geral da República 
disse que o número de denúncias 
de actos de corrupção encami-
nhadas às instituições do Esta-
do aumentou para 1343 no ano 
passado. Destes números, referiu 
Beatriz Buchili, 1221 processos 
foram autuados, 41 arquivados 

por inexistência de crime e 90 
canalizados a outras jurisdições 
por serem ilícitos não penais.

Respondendo a questões de 
insistência dos deputados da 
Assembleia da República sobre 
a situação da corrupção, Buchili 
disse que em 2019 foram autua-

das por actos de corrupção 911 
denúncias. Com relação aos casos 
das dívidas ocultas, a magistrada 
afirmou que a acção cível inten-
tada em Londres é um imperativo 
do Estado e serve o mais legítimo 
interesse do povo moçambicano, 
traduzido na tese do não paga-

mento das dívidas ocultas, igual-
mente defendida pelos deputa-
dos da Assembleia da República.

Em resposta a uma questão 
do deputado António Muchanga, 
da bancada da Renamo, sobre os 
custos da acção cível que o Esta-
do intentou em Fevereiro de 2019 

em Londres contra o banco Credit 
Suisse e a empresa de estaleiros 
navais Privinvest, a Procurado-
ra-Geral afirmou que a despesa 
com os interesses do Estado são 
inevitáveis e a acção é necessária 
para impedir que o país pague os 
encargos porque “são ilegais”.

Afirmou que a iniciativa junto 
da justiça britânica visa assegurar 
uma decisão que exonere o Esta-
do moçambicano do pagamento 
de dívidas já declaradas ilegais 
pelo Conselho Constitucional.

“Na referida acção cível, es-
sencialmente, a PGR pede, em 
nome do Estado, a declaração da 
invalidade e ilegalidade, sendo 
por isso inexequíveis as garantias 
fraudulentamente emitidas”, de-
clarou Beatriz Buchili.

O processo desencadeado em 
Londres, prosseguiu, também 
pretende a reparação, ao Estado 
moçambicano, pelos danos cau-
sados com a emissão de garantias 
que viabilizaram os empréstimos.

“Iremos prosseguir com as 
acções cíveis já intentadas em 
Londres, pois, como referimos na 
informação anterior, a declaração 
de nulidade das garantias pelo 
Conselho Constitucional mo-
çambicano não pode ser invocada 
à luz do direito inglês, jurisdição 
sobre a qual foram celebrados os 
contratos de financiamento”, 
afirmou.

ASSOCIAÇÃO DE FUNDOS DE ESTRADAS DA SADC

Moçambique assume liderança 
focado em corredores regionais

JOSÉ CHISSANO, 
EM LUSAKA

MOÇAMBIQUE inicia oficial-
mente hoje a liderança do grupo 
focal da Associação dos Fundos 
de Manutenção de Estradas em 
África (ARMFA), com a perspec-
tiva de promover o desenvolvi-
mento de corredores rodoviários 
regionais. 

Assim, o país vai coordenar o 
grupo regional, através do Fun-
do de Estradas, que tem actual-
mente Ângelo Macuácua como 
presidente do Conselho de Ad-
ministração. A cerimónia singela 

de entrega de pastas está marca-
da para esta manhã na cidade de 
Lusaka, capital da Zâmbia, país 
que vinha liderando o órgão nos 
últimos dois anos. 

Falando ontem ao “Notí-
cias”, Macuácua reiterou que o 
país vai defender a promoção de 
corredores regionais como forma 
de minimizar o actual cenário em 
que uma determinada estrada se 
apresenta em perfeitas condições 
de um lado e degradada do outro 
ponto da fronteira, dificultando a 
interligação que se deseja ao nível 
da Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC) 

e até do continente, no seu todo. 
O grupo que Moçambique 

passa a liderar oficialmente a 
partir de hoje junta nove países 
da região e o foco da nova lide-
rança é trazer os restantes esta-
dos-membros ainda não filiados 
ao organismo.

Como que a confirmar a 
importância da abordagem de 
melhoria de estradas regionais e 
não apenas de cada país, defen-
dida por Moçambique, o Grupo 
banco Mundial aprovou, esta 
terça-feira, 27.380 milhões de 
dólares norte-americanos para 
o financiamento de um projec-

Moçambique defende a promoção de corredores regionais para viabilizar a integração dos países  

Discutido emprego 
na SADC
A MINISTRA do Trabalho e Segurança Social, 
Margarida Talapa, dirige esta manhã uma 
reunião dos titulares de Emprego, Trabalho e 
Parceiros Sociais da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral (SADC), que irá 
discutir temas comuns na região, nomeada-
mente o roteiro para a formulação do novo 
Protocolo sobre Emprego e Trabalho, o Pro-
jecto de Programa de Trabalho Decente (2021-
2025), entre outros.

Arranca inquérito sobre 
impacto do HIV e Sida 
ARRANCA hoje, em todo o país, o Inquérito Nacional 
sobre o HIV e Sida em Moçambique (INSIDA), que visa 
avaliar o impacto das acções de prevenção, cuidados e 
tratamento. O inquérito, que se prolonga até Novem-
bro, irá abranger 11.058 agregados familiares. O lança-
mento do estudo, a ser dirigido pelo ministro da Saú-
de, Armando Tiago, terá lugar na cidade de Xai-Xai, 
Gaza, e decorrerá em duas fases. A primeira abrange 
as províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala e 
Manica.

MORREU ontem, em Maputo, o jornalista da Televisão de 
Moçambique (TVM) Bento Neves. O repórter perdeu a vida 
aos 46 anos, dos quais mais de 25 dedicados ao jornalismo 
nesta estação pública. As causas da sua morte são desco-
nhecidas. O seu percurso profissional iniciou na delegação 
da Beira, com uma passagem por Pemba, e depois foi trans-
ferido para a sede, em Maputo, onde se notabilizou como 
jornalista no programa “Ver Moçambique”. Bento Neves 
assumiu funções de director do Canal Internacional e do 
Centro de Formação da TVM, para além de ter exercido o 
cargo de administrador eleito. À data da sua morte, Ben-
to Neves trabalhava como jornalista na Redacção central. À 
família enlutada, a Redacção do jornal Notícias endereça as 
mais sentidas condolências.

Morreu jornalista 
da TVM Bento Neves

to de conectividade rodoviária 
entre Moçambique e Malawi e 
promoção de comércio. Questio-
nado acerca da iniciativa, Ângelo 
Macuácua disse tratar-se de um 
projecto inovador que olha a dois 
países e não um.

Explicou que no país serão 
aplicados 110 milhões de dólares 
na melhoria de estradas secun-
dárias e terciárias para conectá-
-las ao Corredor de Nacala, para
além da reabilitação de postos
fronteiriços que ligam Moçam-
bique com o Malawi, Zâmbia e
África do Sul. 

Espera-se que os fundos fi-
quem disponíveis por volta de 
Outubro, altura em que se poderá 
traçar o cronograma de trabalhos 
no terreno. Contudo, as acções 
preparatórias como estudos já es-
tão avançadas, segundo a fonte.  

A eleição de Moçambique 
para dirigir o Grupo Focal da 
SADC da ARMFA ocorreu em fi-
nais de Março e desta forma o país 
passa a tomar parte do Conselho 
Executivo da Associação conti-
nental que congrega 34 estados-
-membros.

mobile © SN 2018-Distribuição Punível Criminalmente



Novo Jornal

Jornais de Angola e
Moçambique.

Acesse nosso Canal no
Telegram.

Clique aqui:👉 t.me/Novojornal

http://t.me/Novojornal


Sexta-feira, 30 de Abril de 2021MULHER2

EPISÓDIO social: Após saber que o tio testara a 
seu favor, o jovem, sobrinho, decidiu embar-
car pelo crime, que só veio a ser descoberto por 
autópsia requerida pelos seus irmãos, entre-
tanto, excluídos da vontade testamentária. No 
pormenor da narrativa, entende-se que o so-
brinho, vivendo em Moçambique, na mesma 
casa que o tio, comunicou os irmãos, vivendo 
no estrangeiro, sobre a morte súbita do fami-
liar. Os irmãos viajaram de imediato ao país 
para as exéquias fúnebres, mas antes exigiram 
que se fizesse a autópsia que veio a deduzir a 
causa da morte: envenenamento. O processo 
criminal apontou para o sobrinho, beneficário 
do testamento, como autor do homicídio. O 
testamento doava, por morte, os dois imóveis, 
propriedade do falecido, ao jovem homicida. 
O tio faleceu no estado de viúvo, sem filhos e 
tendo como únicos familiares os três sobrinhos 
já indicados acima.

Esta situação insólita e comovente orien-
ta para discutir as leis neste espaço, trazendo 
todas as situações legalmente previstas que 
ditam a exclusão dos beneficiários da herança 
em razão da sua posição ou conduta para com 
o autor ( dono) da herança.

Discutindo 
A Lei das Sucessões estará no centro de 

toda a triagem legal a este episódio. Com efei-
to, a capacidade de herdar encontra limites 
em face de certos pressupostos que a seguir se 
detalham. 

Num primeiro nível, aborda-se a incapa-
cidade por indignidade (artigos 10 e seguin-
tes) que pressupõe o afastamento do herdeiro 
quando tenha cometido crime de homicídio 
(autoria ou cumplicidade) contra o autor da 
sucessão (dono da herança), seu cônjuge ou 
companheiro da união de facto, descendente, 
ascendente, adoptante ou adoptado. Tam-
bém servem de fundamento as condenações 
por ofensas corporais voluntárias, delitos ou 
injúrias graves, denúncia caluniosa ou falso 
testemunho ou ainda actos que atentem gra-
vemente contra a honra do autor da sucessão. 
Esta base normativa traduz o quão se procura 
fazer o beneficiário ser merecedor da herança, 
afastando todas as pistas que possam afectar 
moralmente a sua posição. 

Ao segundo nível coloca-se a deserdação, 
uma forma de privar o acesso à herança. Esta 
figura, patente nos artigos 145 e seguintes, 
permite o próprio autor da sucessão afastar 

os herdeiros legitimários (descendentes, as-
cendentes, cônjuge ou companheiro da união 
de facto), quando hajam sido condenados por 
algum crime doloso cometido contra ele, seus 
bens ou honra. Agrega-se ainda a denún-
cia caluniosa, falso testemunho e a recusa de 
prestar os alimentos sem justa causa.  A von-
tade de privar a pessoas indicadas é feita em 
testamento e, obviamente, após a morte terá 
que se verificar a exactidão dos factos.

Num último nível analisam-se situações 
em que o afastamento do beneficiário decorra 
da sua posição em relação ao autor da suces-
são, quando, potencialmente, possa pertur-
bar, influenciar ou ganhar vantagem ilícita 
relativamente à manifestação da vontade em 
testamento. Sob figura de indisponibilidade 
relativa, a matéria é tratada nos artigos 173 e 
seguintes e ao pormenor arrolamos situações 
mais críticas. 

Nula a disposição feita a favor de médicos, 
enfermeiros e sacerdotes, quando tenham 
tratado o testador ou prestado assistência es-
piritual, respectivamente, se o testamento for 
feito durante a doença e o seu autor vier a fa-
lecer dela. Como se nota, este grupo está numa 
posição potencial para gerar incompreensões 
sobre as circunstâncias em que o testamento 
teria sido feito, numa altura em que a pessoa 
é já falecida. 

Cúmplice do testador adúltero. Desta linha 
considera-se nula a disposição testamentária 
que beneficie a pessoa com quem o testador 
casado cometeu adultério, quando a situação 
provada em juízo, por sentença. Aqui, eviden-
cia-se o aspecto moralista que visa proteger a 
dignidade da comunhão conjugal que ficaria 
duplamente afectada: adultério e perda de 
bens a favor da companhia infiel. 

Concluindo, o jovem homicida e tantos 
outros espelhados nas situações acima indica-
das se encontram em posição de não benefício 
da herança em salvaguarda da dignidade da 
pessoa falecida e demais familiares que fica-
riam lesados.

Debate contínuo
Contínua mostra-se a pertinência de vigiar 

situações sociais que possam manchar a dig-
nidade das pessoas falecidas, em benefício dos 
que engendram as mais variadas fórmulas para 
tirar proveito material, a todo o custo, prejudi-
cando a vida ou a honra de quem, com hones-
tidade, produziu toda a vida.

DISCUTINDO LEIS

 Dignidade e Direitos (12)

(Os beneficiários testamentários e a dignidade)

Jurista – didiermalunga@gmail.com
DIDIER MALUNGA

DICAS SOBRE SAÚDE

Batata-doce é aliada 
na prevenção de doenças

A BATATA-doce é um tubérculo que fornece 
energia ao organismo devido ao alto teor de 
carbohidratos, além de ser rica em fibras, vita-
minas e minerais, garantindo vários benefícios 
para a saúde.

É rica em antioxidantes que ajudam no 
desenvolvimento e fortalecimento do sistema 
imunológico, protegem as células do organis-
mo contra os efeitos dos radicais livres, sendo 
ainda uma boa aposta para o emagrecimento.

As vitaminas A e C, presentes na batata-
-doce, possuem um efeito terapêutico no tra-
tamento de diversas doenças infecciosas, sen-
do importante incluir os alimentos ricos nesta
vitamina na alimentação.

Entre os benefícios do alimento destaca-se 
a prevenção do envelhecimento, manutenção 
da saúde do intestino, regulação do metabolis-
mo, diminuição do risco de desenvolver algu-
mas formas de cancro, para além de favorecer 
o aumento da massa muscular e promover a
saúde do coração.

A batata-doce pode ser consumida com ou 
sem casca, podendo ser preparada no forno, 
assada, cozida ou grelhada. Além disso, este 
tubérculo pode ser consumido frito, no entan-
to esta opção não é muito saudável.

É aconselhável que seja incluída nas prin-
cipais refeições, acompanhada por vegetais e 
alimentos ricos em proteínas e com baixo teor 
de gordura, como frango ou peru, ovo ou peixe 
para favorecer o ganho de massa muscular.

No caso dos diabéticos, o consumo da ba-
tata-doce deve ser em pequenas porções e, de 
preferência, cozida, já que dessa forma o seu 
índice glicêmico não é tão elevado.

RECEITA DE BATATA E FRANGO
• Ingredientes
• Um frango inteiro
• Quatro batatas-doces
• Vinho branco
• Folhas de louro
• Um limão
• Orégano, sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo

Temperar o frango com o vinho, louro,
sal, limão e orégano. Assar as batatas no forno 
enroladas em papel de alumínio por 30 minu-
tos. Grelhar o frango. Acompanhar com uma 
salada de repolho, pimento, tomate e cebola, 
temperando com azeite e vinagre.

Transpondo barreiras 
para estar na academia

ANA RITA TENE

A 
RAPARIGA enfren-
ta diversas barreiras 
sócio-culturais que 
dificultam o acesso, 
a retenção escolar e a 

qualidade de aprendizagem, 
com impacto no número de 
mulheres que ingressam no 
Ensino Superior.

A situação é ainda mais 
preocupante nas zonas rurais 
e entre famílias menos ins-
truídas, onde se olha para o 
papel de mãe e esposa como 
mais importante, com gan-
hos imediatos e palpáveis, do 
que a educação formal.

Nos últimos anos o nú-
mero de mulheres que se 
inscrevem e concorrem para 
as instituições de ensino su-
perior tem vindo a crescer. 
Entretanto, apenas uma pe-
quena porção ingressa, se 
comparado com os homens.

O sociólogo e docente 
universitário Manuel Macia 
explica que a fraca presença 
feminina é resultado do sis-
tema patriarcal que coloca 
a mulher na esfera privada, 
onde persistem desigualda-
des entre ela e o homem.

“A questão que se co-

loca é; se todos os sistemas 
opressores que a história 
registou, nomeadamente o 
colonialismo, escravidão, 
apartheid, fascismo e nazis-
mo são totalitários, injustos 
e desumanos, como é que 
o patriarcado que também

subjuga a mulher não seria”, 
indagou.

Realça que estes siste-
mas são instituições sociais 
e resultado da criação huma-
na, sendo que o patriarcado 
também é uma instituição, 
ainda que de maneira difusa, 

e a mulher está presente.
Citando estatísticas da 

Universidade Eduardo Mon-
dlane, Macia disse que as 
mulheres representam cerca 
de 37 por cento da população 
estudantil, mostrando que 
ainda existe um longo cami-

nho para a paridade.
“Do ponto de vista de 

docentes e investigadores, 
a UEM tinha, em 2019, 1.723 
funcionários, 484 dos quais 
mulheres, o que correspon-
dia a 28 por cento. A presen-
ça feminina cresce no corpo 
técnico e administrativo, 
onde há 1.041 mulheres do 
total de 2.711 funcionários, o 
equivalente a 38.4 por cen-
to”, acrescentou.

Para Macia, a estrutura 
social estabelece níveis que 
podem ser ocupados e papéis 
sociais para o homem e a mu-
lher. Acrescenta que os níveis 
informam ou desencadeiam 
expectativas e a professora 
universitária constitui um 
modelo para as raparigas que 
pretendem seguir a carreira 
de docência ou investigação 
científica.

“A mulher que consegue 
ingressar numa instituição 
do Ensino Superior já é ven-
cedora, porque ultrapassou 
várias barreiras ao longo da 
sua trajectória. Há muitas 
mulheres e raparigas que não 
conseguem devido a estru-
turas sociais e que impedem 
que a rapariga realize este 
anseio”, afirmou.

Deixada para trás
ao longo do percurso
OS casamentos prematuros, 
gravidezes precoces e as tarefas 
domésticas são alguns factores 
que concorrem para a redu-
ção da presença da rapariga 
nos subsistemas Secundário, 
Técnico-profissional e Ensino 
Superior.

A linguista Ezra Nhampoca 
refere que as meninas são dei-
xadas para o papel tradicional 
reservado à mulher, deixando 
de ir à escola, havendo ainda 
uma presença significativa da 
rapariga nas classes iniciais.

“Mas à altura que as classes 
vão subindo, elas tendem a fi-
car para trás, devido aos casa-
mentos prematuros, gravide-
zes precoces e para ajudar nas 

tarefas domésticas”, lamentou 
Nhampoca.

A fonte, que é directora do 
mestrado em Língua e Socie-
dade, defende uma reflexão 
sobre os incentivos dados à 
rapariga e aos rapazes para que 
fossem ou não à escola, real-
çando que mulheres e homens 
tiveram percursos diferentes 
no acesso à educação. 

“Como é que nós levamos 
a educação através da mulher, 
se ela é que menos tem pos-
sibilidade de entrar na escola 
e universidade. Significa que 
não estamos a educar a pessoa 
que nos deve educar. Tivemos 
uma altura em que a prioridade 
da educação era para o rapaz, 

mas a tendência está a mudar”, 
afirmou.

Falando no seminário sobre 
o papel da mulher na educação
formal e informal no Ensino
Superior, a fonte destaca que
ela está presente em todos os
sistemas de ensino, apesar de
estar em número menor, le-
vando consigo todo cuidado e
sabedoria para as  áreas de tra-
balho.

“A presença destas mulhe-
res nas nossas vidas é funda-
mental. Muitas crianças apren-
dem a sua primeira língua com 
as mães, daí a denominação de 
língua materna. A educação 
sexual tem sempre participa-
ção das mulheres”, rematou.

Tem de conjugar 
o biológico e o social
O PAÍS regista um crescente 
debate sobre o papel da mu-
lher na sociedade e seu pro-
tagonismo como sujeito da 
história e agente do desenvol-
vimento social e humano.

Entretanto, os processos 
de emancipação deste grupo 
ainda são marcados por enor-
mes desafios e negociações 
nos vários contextos desde a 
comunidade, a família, a esco-
la e a universidade, até no local 
de trabalho.

A antropóloga Esmeralda 
Mariano refere que apesar das 
experiências positivas de pre-
sença da mulher nas posições 
de governo e outros espaços 
de tomada de decisão, existem 
desafios com os quais o grupo 

se debate. 
“Sabemos que por causa 

do elevado índice de desistên-
cia escolar, as mulheres têm os 
níveis mais baixos de escolari-
zação em relação aos homens, 
levando a que elas tenham 
pouco acesso ao emprego for-
mal e salários condignos”, la-
mentou.

Do ponto de vista social, 
segundo a Mariano, para uma 
mulher se tornar professora 
universitária ainda é um privi-
legio que requer capacidade de 
conjugação do biológico e so-
cial, numa sociedade que ain-
da valoriza os papéis de proge-
nitora e educadora dos filhos 
como uma categoria única.

“No país é comum que as 

professoras universitárias ter-
minem um ciclo de formação, 
que engravidem e tenham 
filhos durante o processo de 
formação. Esta situação é dife-
rente da que acontece noutros 
contextos, em que a mulher 
escolhe completar os estudos e 
ingresso na carreira”, realçou.

Explica que a dimensão 
temporal é um factor impor-
tante para a vida da mulher, 
quer no processo de ensino, 
quer na publicação de artigos 
científicos, tendo menos es-
paço e tempo para produzir 
artigos científicos por causa 
das responsabilidades na fa-
mília.

“A Constituição da Repú-
blica diz que o Estado apoia e 

Há disparidades no acesso ao ensino
APESAR de as políticas públicas e instrumentos nor-
mativos assegurarem o ingresso e retenção da rapariga 
no Ensino Superior, o número de mulheres nas áreas 
das ciência e no Ensino Superior continua relativa-
mente baixo.

Para Inês Raimundo, geógrafa e docente universi-
tária, as disparidades de género são abismais e é triste 
que volvidos mais de 40 anos após a independência 
existam poucas mulheres no Ensino Superior.

Defende que processo educativo no país vive uma 
crise caracterizada por dois tipos de ensino opostos, 
situação que coloca todas as iniciativas de desenvolvi-

mento comprometidas, devido à falta de coesão entre 
os sistemas formal e informal.

A complexidade dos fenómenos como a pobreza, 
fome, desemprego, as mudanças climáticas e destrui-
ção de recursos naturais ilustram como a sociedade 
vive e as suas consequências na educação.

Acrescenta que a educação começa na família atra-
vés de experiências individuais e coletivas que permi-
tem acumular conhecimentos que nem a Matemática, 
Sociologia, Física, Linguística ou Geografia são capazes 
de proporcionar.

Para a geógrafa, a escola é um complemento do 

processo educativo que começa na comunidade e na 
família, necessário e incontornável para a transmissão 
e gestão do conhecimento científico.

Refere que a educação informal e formal são indis-
sociáveis e a família, comunidade e escolas convergem 
para a formação do indivíduo que terá domínio sobre 
todas as áreas de conhecimento científico.

“A família é responsável pelo crescimento harmo-
nioso da criança e educa as novas gerações nos valores 
morais, éticos e sociais. Os pais e mães devem garan-
tir assistência dos filhos dentro e fora do casamento”, 
acrescenta.

valoriza o desenvolvimento da 
mulher e sua participação nas 
esferas políticas, económicas, 
sociais, entre outras. No en-

tanto, as escolhas profissionais 
e individuais sobrepõem-se, 
criando situações difíceis de 
gerir”, lamentou a fonte.

Número de mulheres na academia continua abaixo do desejado

“O patriarcado também subjuga a mulher” - Manuel Macia

“É preciso reflectir sobre os incentivos dados à rapariga para ir à escola” - Ezra 
Nhampoca
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

C
EM ligações clandes-
tinas de energia eléc-
trica foram ontem 
desmanteladas, no 
bairro Guava, distrito 

de Marracuene, província de 
Maputo, numa operação leva-
da a cabo pela empresa Electri-
cidade de Moçambique (EDM).

Orlando Missa, director da 
Inspecção das Actividades da 
EDM, indicou, na ocasião, que 
o roubo de corrente eléctrica
vinha decorrendo há aproxi-
madamente um ano e meio,
lesando a empresa em dois mi-

lhões oitocentos e vinte quatro 
mil meticais  (2.824.000).

A fonte contou que no total 
foram 135 ligações removidas, 
por  ter-se constatado a ile-
galidade da sua instalação, no 
quarteirão 2.

 Referiu que deste núme-
ro, 26 clientes apresentaram 
contratos de ligação viciados, o 
que lhes custou o desmantela-
mento da rede de energia.

De acordo com Missa, o 
esquema de roubo foi desco-
berto pela inspecção no âmbito 
do trabalho levado a cabo para 

averiguar as reais causas de os-
cilações da corrente eléctrica 
naquele bairro.

Informou que na hora da 
ponta o transformador local 
oscilava, devido à sobrecarga 
no uso da corrente e a receita 
era desproporcional ao consu-
mo, razão pela qual se desen-
cadeou uma investigação que 
culminou com a descoberta e 
consequente desmantelamen-
to da rede de consumo clan-
destino.

Explicou  que o quarteirão 
em causa  não era abrangido 

PELO menos 87 automobilistas foram multa-
dos recentemente pela Polícia Municipal da 
cidade de Maputo, por estacionamento irre-
gular. 

Na sua maioria, as infracções ocorreram 
no distrito municipal KaMpfumu. Os condu-
tores deverão pagar uma coima de mil meti-
cais. 

Segundo Mateus Cuna, porta-voz da Po-
lícia Municipal, o parqueamento de viaturas 
em locais proibidos, para além de constituir 
infracção, coloca em risco a vida dos peões.

“Os  agentes da Polícia Municipal obser-
vam com rigor as regras de estacionamento, 
pois o parqueamento irregular compromete a 

circulação dos transeuntes e de outras viatu-
ras”, apontou.

Cuna referiu que foram sancionados 
igualmente 24 condutores de carrinhas caixa 
aberta,  “my love”,  por transporte ilegal de 
passageiros. 

A fonte avançou que a corporação tam-
bém sancionou 31 operadores de transporte 
por encurtamento e desvio de rotas.  

“Os encurtamentos e desvios de rotas in-
duzem os passageiros a fazer ‘ligações’. A Polí-
cia está atenta a este fenómeno. Apelamos aos 
passageiros para denunciarem os condutores 
que teimam em praticar estas irregularidades, 
para a sua responsabilização”, sublinhou.  

A ESPLANADA do Pulmão da 
Malhangalene, no Jardim Largo 
da Fé, acaba de ser demolida, 
na noite de quarta-feira, num 
exercício levado a cabo pelo 
município e que encontra jus-
tificação na má gestão do espa-
ço público.

A manutenção do jardim 
teria sido confiada ao proprie-
tário do quiosque, entre 2017 e 
2019, no âmbito do projecto de 
requalificação dos espaços ver-
des da capital do país. 

Uma placa com a indicação 
de obras foi colocada no local. 
A praça chegou a ser vedada, 
mas nenhuma intervenção foi 
feita, pelo que a edilidade en-
viou várias notificações ao ges-

tor para a sua retirada.
“Soube que o municí-

pio enviou três intimações, 
de modo a que o proprietário 
cumprisse o acordo estabele-
cido. Os documentos foram 
recebidos pelo irmão do ges-
tor do quiosque, que não fez 
chegar a mensagem ao visado. 
Por isso, fomos surpreendidos 
com a notícia da demolição da 
infra-estrutura”, contou Ar-
tur Matavele, antigo gestor do 
“Pulmão”.

Matavele apontou ainda 
que o cidadão que arrendou 
o quiosque estava isento de
pagar os 20 mil mensais pelo
imóvel para garantir a manu-
tenção do jardim.

Por sua vez, Yalo Mamadó, 
gestor do quiosque, afirmou 
que perdeu parte dos seus bens 
durante a demolição do edifí-
cio.

“Alguém me telefonou, 
ontem, a comunicar-me a 
destruição do nosso posto de 
trabalho. Assim, sete trabalha-
dores vão para o desemprego. 
Para piorar, perdi alguns elec-
trodomésticos e utensílios”, 
indicou, visivelmente agasta-
do.

O “Notícias” soube que a 
edilidade de Maputo vai lan-
çar um concurso público para 
a eleição de uma entidade para 
gerir o Pulmão, com vista à sua 
restauração.

REDE DE ENERGIA ELÉCTRICA

Cem ligações clandestinas
desmanteladas em Guava

Parte do material removido no bairro Guava

E
D
M

pela linha da rede eléctrica, no 
sistema da EDM, mas foram ali 
instalados postes, cabos e, al-
guns casos, contadores  idên-
ticos ao equipamento da em-
presa. 

“Neste contexto a primeira 
medida foi a remoção de toda 
a linha no quarteirão 2, visto 
que a maioria, 109 utentes não 
tinham contratos. A seguir va-
mos averiguar  a legalidade e as 
circunstâncias em que foram 
celebrados os  contratos apre-
sentados” disse.

Fenias Chongo, que viu sua 
residência sem energia, em re-
sultado da remoção dos cabos 
de ligação, disse que neste pro-
blema o responsável é a própria 
EDM, através dos seus técnicos 
que aprovaram os pedidos e 
efectuaram as ligações, e não 
os assinantes do compromisso. 

Cidália Cumbane, também 
vítima, referiu que o seu con-
trato é legal, porque efectuou 
os pagamentos no balcão da 
empresa na sede distrital de 
Marracuene.

A maior parte da população 
confirmou que rouba energia, 
porque a EDM demora instalar 
a rede e com a necessidade da 
corrente opta em ligar clan-
destinamente.

Esmeraldo Macie, coorde-
nador de inspecção, informou 
que para os que têm contratos, 
o sistema confirma que eles
pagam energia, e o problema é
que o quarteirão não é abran-
gido pela linha. Acrescentou
que se trata de um caso por in-
vestigar para se descobrir se o
esquema foi desenhado fora ou
dentro da instituição.

DESTRUÍDA POR ORDEM MUNICIPAL

“Pulmão” da Malhangalene
ficou sem a esplanada

Multados por 
estacionamento 
irregular
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  018/21

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 29 Abril
de 2021

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 57,01 58,15     57,58

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,00 4,08      4,04
  Botswana Pula 5,27 5,37      5,32
  eSwatini Lilangueni       4,00 4,08      4,04
  Mauricias Rupia 1,42 1,45      1,43
  Zâmbia Kwacha 2,56 2,61      2,59

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 523,22 533,68    528,45
  Malawi Kwacha 72,69 74,14     73,42
  Tanzânia Shilling 24,64 25,13     24,89
  Zimbabwe Dólar 150,82 153,84    152,33

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 10,65 10,86     10,76
  Canada Dolar 46,39 47,32     46,86
  China/Offshore       Renminbi 8,82 8,99      8,91
  China Renminbi 8,81 8,99      8,90
  Dinamarca Coroa 9,29 9,48      9,39
  Inglaterra Libra 79,59 81,18     80,39
  Noruega Coroa 6,98 7,12      7,05
  Suécia Coroa 6,83 6,97      6,90
  Suíça Franco 62,72 63,97     63,35
  União Europeia       Euro 69,07 70,45     69,76

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,2060000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.778,53000
Venda..............  1.779,04000

Maputo,  30.04.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do

USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE
(Valores expressos em Milhões de Meticais) (Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária

Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC) BT em Carteira
Taxas BT em Carteira 

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro

Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond. Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.

Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo 6% 5%

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

-…

0.00

0.000.00

-

0.00

-

Taxa

57.99 31.82

0.00 - 0.00 -

Prazo

-

0.00 0.00

0.00

89.81

0.00

-

0.00
-

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-04-2021 A 30-04-2021)

- - -

12.34%

-

12.40%12.30%

-

0.00

n.a. n.a. n.a. n.a.

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

- - - -
- - - -

0.00
0.00

6-nov-17 n.a. n.a. 6-nov-17

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

13.39%
Data da última venda 26-abr-21 28-abr-21 28-abr-21 28-abr-21

Taxa Média Ponderada

Valor Taxa(a)
FPD FPC

13.27% 13.38%

16.25%7,230.55

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.57% 11.70%
13.35% 13.37%Taxa últimas 6 colocações 13.02% 13.33%

12.56%

21-abr-21 21-abr-21 21-abr-21 21-abr-21

13.34% 13.36% 13.38% 13.35%
0.00 - 0.00 - Data última colocação

5,315.00 2,952.00 1,268.00 9,535.00
Overnight 0.00 - 0.00 - Taxa Média Ponderada

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A

TaxaValor

Overnight

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
29 de abril de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

Vendas por prazo 1 - 91 dias

0.00
Valor

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias)

Overnight 0.000.00

183 - 364 dias

-

0.00

-

1 - 91 dias 92 - 182 dias 183 - 364 dias

Total / Média

- -

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 127,411.43

BT's em Carteira do Público 

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador, 
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.

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

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

Taxa Média Ponderada

-

Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana
de Bancos (AMB).

Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.

-

8,047.57

14,236.78
Total / Média

Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República 
de Moçambique, denominados em moeda nacional  e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do 
Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de 
leilão aos operadores do mercado monetário.

Valor Títulos Comprados

Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante
Único e do Prémio de Custo.

18.90%
5.60%
13.30%

Taxa de juro de Política monetária (MIMO) - principal sinalizador e taxa de intervenção do BM no MMI.
É fixada pelo Comité de Política Monetária (CPMO).

2,953.34

Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado 
que se encontrem com défices temporários de liquidez.

Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.

Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não 
Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.

Valor colocado Tipo B 0.00 567.00 437.00 1,004.00

31 - 63 dias

11,090.44

26-mar-21 26-mar-21 26-mar-21

Data da última compra

Facilidade Permanente de Depósito (FPD) - depósitos livres em moeda nacional efectuados pelos operadores do mercado 
que se encontrem com excessos temporários de liquidez.

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, 

conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

Descrição

2,588.271,522.511,065.76

Taxa Média Ponderada - 13.36% 13.38% 13.37%
Data última colocação 

Total / Média

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

135,459.0067,270.0030,454.00
13.02%

37,735.00

Valor Títulos Vendidos

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.40%

+ de 7 dias

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%

10.25% 0.00

11-out-16

13.30%

60,058.32

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 29 de Abril de 2021. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :29/04/2021

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  56,75  57,88   57,00   58,14  57,00  58,14 

 ABSA  57,00  58,14   57,00   58,14  57,00  58,14 

 BCI  57,00  58,14   57,00   58,14  57,00  58,14 

 BIM  57,00  58,14   57,00   58,14  57,00  58,14 

 BNI  56,85  57,99   56,97   58,11  57,00  58,14 

 ECOBANK  56,85  57,99   57,00   58,14  57,00  58,14 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  57,00  58,14   57,00   58,14  57,25  58,39 

 FNB  57,00  58,14   57,00   58,14  57,00  58,14 

 MZB  56,15  57,27   56,85   57,99  56,85  57,99 

 SB  57,00  58,14   57,00   58,14  57,00  58,14 

 SGM  57,01  58,15   57,00   58,14  57,00  58,14 

 UBA  57,00  58,14   57,00   58,14  57,00  58,14 

 ÚNICO  57,00  58,14   57,00   58,14  57,25  58,40 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  56,98  58,11  57,00  58,14  57,01  58,15 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA       57,55       57,57       57,58

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  29.04.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 57,01 58,15 57,58 

A AUTORIDADE Tributária 
na província do Niassa con-
sidera que a entrega de via-
turas esta semana, aliada aos 
esforços que os funcionários 
têm evidenciado no dia-a-
-dia, vai contribuir para o
cumprimento da meta de
arrecadação de receitas fis-
cais fixada em 724,7 milhões
de meticais para este ano.

A garantia foi dada pelo 
delegado provincial da AT 
no Niassa, Manuel Quinze, 
na cerimónia de entrega de 
três viaturas, sendo uma 
para o posto de cobrança 
móvel de receitas fiscais e 
duas para a fiscalização e 
auditoria tributária e adua-
neira.

Na ocasião, Manuel 
Quinze disse  que a meta de 
cobrança de receitas fiscais 
fixada em cerca de 148 mi-
lhões de meticais para o pri-
meiro trimestre do ano em 
curso foi superada, tendo 
sido alcançados 176,7 mi-
lhões de meticais.

No Niassa, a AT está a 
desdobrar-se em duas di-
recções fiscais, nomea-
damente nas cidades de 

Lichinga e Cuamba, e os 
postos de cobrança nas vilas 
de Mandimba, Lago e Mar-
rupa.

Manuel Quinze justifi-
ca o seu optimismo com a 
estratégia de fiscalização 
e controlo de mercadorias 
montada, e o alto sentido de 
responsabilidade do efecti-
vo da instituição.

“Faremos tudo para 
anular as tentativas de fuga 
ao fisco por alguns ope-
radores desonestos, facto 
que vai capitalizar o esforço 
empreendido pelo Governo 
na aquisição dos meios cir-
culantes que vêm reforçar 
a nossa capacidade de mo-
bilidade na execução das 
nossas tarefas”, salientou o 
responsável.

Actualmente, a provín-
cia conta com 4151 con-
tribuintes, sendo 1377 do 
imposto sobre o valor acres-
centando e os restantes do 
imposto simplificado para 
pequenos contribuintes. 

A meta este ano é a atri-
buição de 11.200 números 
de identificação tributária 
(NUIT) a igual número de 

T
RINTA e sete empre-
sários moçambicanos 
participam nos pró-
ximos dias, na cidade 
de Malabo, capital da 

Guiné Equatorial, na cimeira 
de Negócios da Confederação 
Empresarial da Comunidade 
dos Países de Língua Portugue-
sa (CE-CPLP).

Trata-se de um evento que 
terá lugar de 5 a 7 de Maio na-
quela cidade, onde os presen-
tes deverão discutir as oportu-
nidades de negócios existentes 
na CPLP e como aumentar os 
níveis de exportações dentro 
deste mercado.

Em conferência de im-
prensa ontem realizada na 
capital do país, o presidente 
da CE-CPLP, Salimo Abdula, 
disse que, entre vários assun-
tos, os empresários discutirão 
também temas como ener-
gia, petróleo e gás, agricultu-
ra, turismo e hotelaria, saú-
de, transportes, entre outros.

Segundo Salimo Abdula, 
esta é a primeira cimeira eco-
nómica da CE-CPLP, que pro-
cura seguir a agenda do sector 
empresarial rumo aos objecti-
vos do pilar económico da co-
munidade, que ainda está em 
construção.

“A cidade de Malabo foi es-

O PRESIDENTE do Moza Banco con-
siderou recentemente que o resultado 
positivo de 146 milhões de meticais 
em 2020 se deveu à reestruturação 
interna iniciado depois da interven-
ção pública na instituição, em 2016.

“Os consumidores sentiam medo 
de trabalhar com o banco, tivemos de 
dizer aos clientes que podiam confiar 
e em 2020 conseguimos o ‘break-e-
ven’ (resultado positivo face aos cus-
tos), o que é fantástico num ano mui-
to difícil, não só pela pandemia, mas 
também porque ainda temos proble-
mas no nosso país que criam mais di-
ficuldades, como a guerra no norte, 
as inundações e ciclones em 2019, 

que destruíram muitas infra-estrutu-
ras, e em três anos recuperámos desta 
situação”, disse João Figueiredo.

Falando numa conferência vir-
tual promovida pela revista “African 
Banker” sobre o desenvolvimento do 
sector financeiro africano, o presi-
dente do Moza disse que “o segredo 
é ‘agarrar’ as pessoas”, referindo-se 
aos colaboradores do banco, e salien-
tou que a instituição não contratou 
ninguém de fora no processo de rees-
truturação das operações depois da 
intervenção pública feita pelo Banco 
de Moçambicano em 2016.

O banco Moza teve um resultado 
líquido positivo de 146 milhões de 

meticais, contra 776 milhões de me-
ticais negativos em 2019, de acordo 
com a informação consultada pela 
Lusa no site do banco e que dá conta 
ainda de um “crescimento do seu ac-
tivo em 14%, crescimento dos recur-
sos em 20% e um ligeiro crescimento 
da carteira de crédito em 1%”.

Estes resultados, acrescenta-se 
no texto, surgem após a profunda 
reestruturação operacional, sanea-
mento financeiro e reconfiguração da 
estrutura de capital, resultante da in-
tervenção do Banco Central.

Questionado sobre a digitalização, 
João Figueiredo disse que foi acelera-
da devido à Covid-19.

“O processo de digitalização está 
em curso, a pandemia ajudou a ace-
lerá-lo, mas já tinha começado, e o 
Moza Banco foi o primeiro, em 2017, a 
abrir o ramo digital, em que os clien-
tes podiam ir e aprender como traba-
lhar de forma digital com o seu ban-
co”, explicou o banqueiro.

A relação com o cliente, con-
cluiu, é o que vai determinar o fu-
turo deste banco moçambicano, já 
que a tecnologia e a digitalização 
serão iguais para todos, por isso o 
que faz a diferença é a relação com o 
cliente, saber as necessidades e de-
senhar as soluções específicas para 
cada cliente.

Empresários discutem
oportunidades na CPLP

colhida para acolher a cimeira 
porque a Guine Equatorial se 
ofereceu para cooperar com a 
CE-CPLP”, disse.

De acordo com a fonte, os 
participantes da cimeira não 
serão apenas os empresários da 
CPLP. Como se sabe, são nove 
países, mas também haverá 
outras nações observadoras 
que farão parte do evento. 

“Neste momento, já temos 

uma delegação composta por 
trinta e sete empresários que 
vão tomar parte na cimeira, 
cada um com o seu sector de 
negócio. Naturalmente, vão-se 
juntar outras figuras do Gover-
no a esta delegação”, frisou Sa-
limo Abdula.

Acrescentou ainda que, 
para esta cimeira, estão confir-
mados alguns chefes de gover-
nos dos países da CPLP, sendo 

uns presencialmente e outros 
virtualmente, daí a impor-
tância da participação de mais 
empresários moçambicanos, 
estando disponível o dia de 
hoje para a inscrição de mais 
homens de negócios.

Recorde-se que a Cimeira 
de Negócios da Confederação 
Empresarial da Comunidade 
dos Países de Língua Portugue-
sa tinha sido agendada para os 

dias 14 a 16 de Fevereiro do ano 
em curso, mas acabou por ser 
adiada, em virtude do agrava-
mento da pandemia do novo 
coronavírus. 

Assim, o Governo da Guiné 
Equatorial propôs a realização 
da cimeira para os dias 5 a 7 de 
Maio, uma vez que no mês em 
causa se comemora o Dia Mun-
dial da Língua Portuguesa, que 
poderá ser mais um marco de 
referência neste grande evento 
empresarial da comunidade. 

Fundada em Lisboa no dia 
4 de Junho de 2004, a CE-CPLP 
é uma organização que tem por 
intuito o desenvolvimento da 
cooperação entre estruturas 
de representação associativa 
dos países-membros da CPLP, 
de modo a criar as condições 
para o desenvolvimento de ne-
gócios no quadro dos espaços 
económicos onde estão inseri-
das as nações falantes da língua 
portuguesa.

A CE-CPLP desenvolve 
a sua actividade em quatro 
sectores de actividades, no-
meadamente agricultura, in-
dústria, comércio e serviços, 
sendo a génese a criação de 
novas oportunidades de negó-
cios e desenvolvimento do em-
presariado dentro do espaço da 
CPLP.

Reestruturação do Moza
leva a resultado positivo

AT garante cumprimento 
da meta no Niassa

pessoas singulares e colec-
tivas. Ao longo do trimestre 
passado, foram atribuídos 
1136 NUIT.

Para o secretário de Es-
tado do Niassa, os números 
indicam que ainda há cida-
dãos que têm de se deslocar 
de um ponto para o outro, 
dentro da província, para 

obter documentos que os 
possam tornar contribuin-
tes do Estado, situação que 
espera seja corrigida com a 
alocação de mais meios cir-
culantes para a execução do 
trabalho.

Desafiou ainda os agen-
tes da AT a reforçarem os 
mecanismos de controlo de 

mercadorias que circulam 
em toda a extensão terri-
torial do Niassa, visando à 
colecta de mais receitas para 
o Estado, num ambiente ca-
racterizado pela situação sa-
nitária imposta pela pande-
mia da Covid-19, que tende
a enfraquecer as economias
dos países afectados.



CIDADE DA BEIRA 5Sexta-feira, 30 de Abril de 2021

PUBLICIDADE

O Centro Médico da Universidade de Vanderbilt (VUMC) e a sua filial Friends in Global Health (FGH)   

apoiam o Ministério da Saúde de Moçambique na implementação de programas de serviço, formação e 
pesquisa. No AF21, os programas VUMC / FGH em Moçambique tinham um orçamento anual superior a 
$ 40 milhões e uma equipa de mais de 2.300 trabalhadores baseados em várias províncias do país. Neste 
contexto, pretende recrutar um(a) candidato(a) à vaga de Director Nacional Adjunto, baseado em Maputo, 
com viagens frequente para as províncias. 

Os candidatos interessados deverão enviar os CV/currículo e carta de apresentação (em português e Inglês) 
para jobs@friendsinglobalhealth.org até ao dia 15 de Maio de 2021. As candidaturas devem fazer 
referência a “Director Nacional Adjunto” no assunto do e-mail.

Principais Responsabilidades:

 Apoiar o Director Nacional da FGH na liderança estratégica geral e gestão do portfólio dos programas
da FGH em Moçambique, liderando as equipas de Logística, Compras, TI, Recursos Humanos, Infra-
estruturas, Administração e Gestão de Saúde. Este cargo será responsável pelas decisões diárias das
Operações da FGH;

 Participar no desenvolvimento de novos orçamentos e apoiar a operacionalização dos orçamentos
aprovados, trabalhando em estreita colaboração com o Departamento de Finanças da FGH e o Director
Nacional para garantir a conformidade com as regras e regulamentos de financiamento do patrocinador;

 Liderar o estabelecimento de Sub-acordo com entidades governamentais ou não governamentais em
conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis;

 Garantir que as Políticas e Procedimentos Internos das Operações - PoPs da FGH sejam actualizados de
forma atempada e que todas as alterações sejam comunicadas de forma eficaz à equipa;

 Trabalhar em estreita colaboração com a equipa jurídica da FGH para o acompanhamento de todos os
casos jurídicos até a sua resolução;

 A comunicação eficaz entre as equipas técnicas e as equipas de operações será essencial;
 Esta posição exigirá viagens regulares para as províncias/distritos apoiados pela FGH em Moçambique

para monitorar a qualidade do trabalho, identificar as necessidades não atendidas e apoiar o pessoal.

Requisitos:

 Os candidatos devem possuir preferencialmente um Mestrado em Administração de Empresas ou áreas
afins;

 Devem ter um mínimo de 10 anos de experiência trabalhando no contexto de um país em desenvolvimento,
dos quais um mínimo de 5 anos trabalhando com PEPFAR ou outro tipo de financiamento do Governo dos
Estados Unidos;

 Deve ter habilidades fortes de planificação, gestão, e implementação de programas (incluindo a gestão de
grandes equipas de implementação);

 Fluente nas línguas portuguesa e inglesa (verbal quanto escrita);
 Possuir experiência em Moçambique preferida.

Apenas serão contactados os(as) candidatos(as) pré-seleccionados(as) na base dos documentos 

apresentados. A FGH reserva-se o direito de fechar o processo antes do prazo se tiver identificado o 
candidato ideal. 

NB: A FGH não cobra quaisquer valores aos candidatos a emprego, e distancia-se veementemente 

deste tipo de prática. Denuncie através do número 800 660 660, é grátis.

Anúncio de Vaga

Escritório Sede: Avenida da Maguiguana, nº 32. CP 604, Tel.: +258 21.32.83.10. Fax: +258 21.32.83.11 - Maputo – Moçambique
Escritório Zambézia: Avenida dos Trabalhadores, nº 424, Tel. +258 24.21.71.00. Fax +258 24.21.71.01 - Quelimane - Moçambique

4298 4284

O 
CRESCENTE nú-
mero de estaleiros 
com estacas da es-
pécie mangal para a 
construção de obras 

está a contribuir negativa-
mente no avanço do desflo-
restamento na zona costeira 
da cidade da Beira.

O alerta neste sentido foi 
feito na quarta-feira pelo téc-
nico de Ambiente e Energias 
Renováveis da Agência de 
Desenvolvimento Económico 
Local (ADEL), Eugénio Sigaú-
que. Falando ao nosso Jornal, 
apontou as periféricas zo-
nas da Praia Nova, Munhava, 
Bazar Filipe, Maraza, Chota, 

Muchatazina, Chipangara, 
Macurungo, Inhamízua, Ce-
râmica, entre outras, como 
onde esta prática ilegal tem 
sido mais recorrente.

Com efeito, Sigaúque 
apontou que nos últimos 
tempos a situação assume 
contornos preocupantes 
com o abate indiscriminado 
daquelas espécies florestais 
protegidas por lei cujo epi-
centro se localiza na zona de 
Dhama, no bairro da Munha-
va.

A nossa fonte indicou 
igualmente que também se 
verifica uma intensa explo-
ração do mangal na Casa Par-

tida, no posto administrativo 
de Nhangau.

Para travar esta prática, 
considerada crime ambien-
tal, os técnicos das Florestas e 
Fauna Bravia já desencadea-
ram operações de fiscalização 
que culminaram com o con-
fisco de estacas e aplicação de 
pesadas multas aos infracto-
res.

No entanto, o relaxamen-
to dessas medidas de fisca-
lização resultou no agrava-
mento da situação, pois os 
comités locais de gestão dos 
recursos naturais não têm 
competência jurídica para 
actuarem contra este mal.

Consequentemente, os 
infractores actuam a seu bel-
-prazer, razão pela qual dife-
rentes actores recomendam
uma fiscalização multissec-
torial precisamente para tra-
var a desmatação que grassa
a zona costeira da cidade da
Beira.

Por outro lado, os even-
tos extremos que fustigaram 
recentemente aquela urbe, 
nomeadamente os ciclones 
Idai, Chalane e Eloise, acele-
raram o abate descontrolado 
do mangal visando a recons-
trução de diferentes infra-es-
truturas públicas e privadas, 
incluindo habitações. 

Estaleiros cúmplices 
no abate de mangal

Estas estacas são obtidas do abate ilegal de mangal

TRÊS autocarros paralisados fo-
ram reaproveitados e transfor-
mados em salas de aula anexas 
na Escola Primária Completa 
(EPC) da Chota, na cidade da 
Beira, no âmbito da recuperação 
das infra-estruturas destruídas 
pelos ciclones Idai e Eloise.

A entrega dos machimbom-
bos-sala foi feita esta quarta-
-feira pelo presidente do Conse-
lho Municipal da Beira, Albano
Carige, aos serviços distritais da
educação desta urbe.

Intervindo na ocasião, Cari-
ge afirmou que para a materia-
lização da iniciativa a edilidade 
contou com o financiamento 
de um parceiro de cooperação 
do Reino dos Países Baixos.

Revelou que mais dois au-
tocarros estão a caminho para 
minimizar a dificuldade de sa-
las de aula na cidade da Beira, 
em consequência dos desastres 
naturais.

Prometeu continuar a tra-
balhar com o sector da Edu-
cação na mitigação da crise de 
infra-estruturas, contribuin-
do assim para a melhoria da 

EPC DA CHOTA

Autocarros transformados em salas

qualidade do processo de en-
sino e aprendizagem.

Por sua vez, a represen-
tante dos Serviços Distritais 
da Educação, Jacinta Piedade, 
agradeceu o Conselho Muni-
cipal da Beira e reconheceu 
que as três novas unidades se-
rão uma alternativa para fazer 
face à falta de salas na EPC da 
Chota.

Apontou ainda que este acto 

concorre para o cumprimento 
dos esforços do Governo na me-
lhoria da qualidade do ensino 
e fez questão de lembrar que a 
iniciativa de transformar ma-
chimbombos parados em salas 
de aula começou na capital do 
país através do Ministério dos 
Transportes e a cidade da Beira 
está a testemunhar a sua réplica.

Jacinta Piedade recordou, 
igualmente, que em conse-

quência do ciclone Idai 885 sa-
las de aula ficaram totalmente 
destruídas, das quais 741 já fo-
ram reabilitadas com fundos 
do Governo e seus parceiros de 
cooperação.

O representante dos alunos 
da EPC da Chota, José António, 
agradeceu também a iniciativa e 
se congratulou pelo facto de que 
passarão a ter melhores condi-
ções de aprendizagem.

Outrora autocarros de transporte de passageiros passam agora a salas de aula

RECONSTRUÇÃO PÓS-CICLONE IDAI

Três mercados voltam a funcionar
OS mercados da Munhava, Massamba e 
Central, na Beira, voltaram ontem a fun-
cionar depois de uma requalificação com-
pleta no contexto da reconstrução pós-ci-
clone tropical Idai, que em Março de 2019 
fustigou aquela urbe, destruindo infra-es-
truturas públicas e privadas, incluindo ha-
bitações.

Para o efeito, o Reino dos Países Baixos 
desembolsou cerca de 450 mil dólares nor-
te-americanos para reposição de 118 ban-
cas na Munhava, 87 na Massamba e 114 no 
Mercado Central.

Falando durante a entrega daqueles 
edifícios públicos, o presidente do muni-
cípio Albano Carige descreveu que as obras 

consistiram na restauração física destes 
mercados, concretamente numa nova co-
bertura, pintura, electrificação, canaliza-
ção de água, colocação de telas térmicas 
para dissipação do calor, alpendres e esta-
ções de lavagem das mãos.

As infra-estruturas passam igualmente 
a contar com departamentos de mercearia, 
arcas para peixe e carne, balneários mas-
culinos e femininos, blocos administrati-
vos e de saúde e salas de apoio à segurança.

Na mesma ocasião, o director-interino 
da “Global Alliance for Improved Nutri-
tion” (GAIN), Gaspar Cuambe, entidade 
encarregue das obras, indicou que a ini-
ciativa surge no âmbito da reconstrução 

pós-ciclones Idai e Kenneth na sua com-
ponente alimentar.

Por seu turno, o responsável pela área 
de cooperação na Embaixada da Holanda 
em Maputo, Michiel van der Pompe, real-
çou que o seu país vai prosseguir com a aju-
da multiforme à cidade da Beira, sobretudo 
em construções resilientes, tendo em con-
ta as mudanças climáticas.

Presentes na cerimónia, alguns vende-
dores mostraram-se satisfeitos depois de 
passarem por momentos difíceis debaixo 
do sol, chuvas e ventos, comprometen-
do-se a conservar os edifícios, para que 
possam igualmente servir às gerações vin-
douras.



NACIONAL6 Sexta-feira, 30 de Abril de 2021

DUZENTOS e oitenta e quatro 
moçambicanos foram depor-
tados, entre 17 e 23 do mês 
corrente, da África do Sul, 
Malawi, Tanzania e eSwatini, 
devido à migração clandesti-
na e crimes diversos. Em igual 
período do ano passado, não 
houve nenhum repatriado.

O porta-voz do Serviço 
Nacional de Migração (SE-
NAMI), Celestino Matsinhe, 
disse que 108 cidadãos foram 
deportados do Malawi, atra-
vés do posto de travessia de 
Cuchamano; 95 da África do 

Sul, pelas fronteiras de Ressa-
no Garcia e Ponta do Ouro; 75 
da Tanzania, por Negomano; e 
os restantes do Reino de eSwa-
tini, através da Namaacha. 

A maioria dos deportados é 
natural das províncias de Ma-
puto, Gaza, Tete, Zambézia e 
Cabo Delgado.

Indicou, por outro lado, 
que 37 cidadãos estrangeiros, 
com destaque para nigerianos, 
portugueses e norte-america-
nos, foram impedidos de en-
trar no país por falta de visto 
correspondente ao motivo da 

vinda e desconhecimento do 
local de hospedagem.

Matsinhe referiu que em 
igual período do ano passado 
não houve impedimento.

Recomendou aos estran-
geiros a solicitarem o visto 
correspondente ao motivo da 
viagem às embaixadas e con-
sulados da República de Mo-
çambique nos seus países.

“O visto de fronteira atri-
buído no posto de travessia é 
válido apenas para a prática de 
turismo e visita a familiares”, 
alertou.

O 
MINISTRO da Agri-
cultura e Desenvol-
vimento Rural, Cel-
so Correia, anunciou 
esta quarta-feira 

que as vítimas do terrorismo 
na província de Cabo Delga-
do, com o apoio de 100 mi-
lhões de dólares disponibi-
lizados pelas Nações Unidas 
para o desenvolvimento do 
norte do país, terão oportu-
nidades de trabalhar e ganhar 
uma vida melhor. 

Celso Correia revelou que 
o Banco Mundial aprovou
uma doação de 700 milhões
de dólares para a Agência de
Desenvolvimento Integrado
do Norte (ADIN).

Após visitar algumas co-
munidades novas, erguidas 
para acolher parte dos 110 
mil deslocados do terrorismo 
que desde 2017 assola os dis-
tritos do norte da província 
de Cabo Delgado, o minis-
tro assegurou que de ora em 
diante, com este programa 
acabado de lançar, começa-
rão a ter uma vida melhor.

O governante explicou 
que o programa, a ser im-
plementado pala UNOPS, em 
coordenação com a ADIN e o 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Sustentável (FNDS), 
vai criar 32 mil oportunida-
des de emprego no sector da 
agricultura e mais 32 mil em 
actividades de serviços so-
ciais simplificados.

O ministro, que tutela a 
ADIN e o FNDS, esclareceu 
que, “para além da emer-
gência, temos várias famílias 
em situação vulnerável e que 
dependem da ajuda huma-

UM cidadão de nome Muamudo Moma-
de, detido há dias na cidade de Pemba 
na companhia de outros dois, acusados 
de tráfico de cocaína, foi encontrado sem 
vida na quarta-feira numa das celas de alta 
segurança do Comando Provincial, vulgo 
B.O.

O facto foi confirmado ao nosso Jornal 
por Sinésio Dias, chefe do Departamen-
to de Investigação Criminal nos Serviços 
Provinciais de Investigação Criminal. Sem 
avançar detalhes, a fonte fez saber que o 
homem foi encontrado morto logo pela 
manhã, quando elementos da Polícia em 
serviço abriram a cela onde ele se encon-
trava.

Referiu que o malogrado, desde a hora 
da sua detenção, apresentava-se agitado, 
parecendo que estivesse sob efeitos de 
droga. 

“Por isso, foi tirado da cela onde se 
encontravam outros detidos para outra 
isolada. Nesta havia também um homem 
agressivo. Lá se agrediram, tendo sido re-
tirado um deles. O malogrado permane-
ceu nessa cela onde foi encontrado morto, 
presumindo-se que se tenha enforcado”, 
explicou.

Muamudo Momade e os outros dois in-
divíduos são indiciados de tráfico de dro-
ga e prática de outras actividades ilícitas, 
tendo sido encontrados em flagrante de-
lito quando retiravam cocaína de uma re-
sidência que, segundo o SERNIC, pertence 
a um cidadão de nome Osmany Yacub, no 
bairro Maringanha. 

De acordo com Sumail Sabila, porta-
-voz do SERNIC, é prematuro afirmar que
o cidadão Osmany Yacub esteja ou não en-
volvido no tráfico de cocaína.

A VILA de Marracuene, na 
província de Maputo, estará 
ligada à localidade de Maca-
neta por meio de uma estrada 
pavimentada, que facilitará o 
acesso a este local de elevado 
potencial turístico.

Para o efeito, o ministro 
das Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos, Osvaldo 
Machatine, lançou na quar-
ta-feira, em Marracuene, 30 
quilómetros da capital mo-
çambicana, a primeira pedra 
da pavimentação da rodovia 
804 (R804), com 12 quilóme-
tros.

A VICE-MINISTRA das Obras Públicas, Habi-
tação e Recursos Hídricos, Cecília Chamutota, 
considerou ontem que a estrada Caniçado-
-Mapai, em Gaza, é de vital importância para o
desenvolvimento dos distritos abrangidos por
esta via e de toda a província.

Segundo a governante, a conclusão desta 
estrada vai facilitar o escoamento de produtos 
agrícolas e a circulação de pessoas e bens.

Cecília Chamutota, que falava durante a 
visita que efectuou às obras, acrescentou que 
o sector do turismo também poderá conhecer
novo rumo, na medida em que haverá facili-
dade para, por exemplo, os turistas se deslo-
carem aos parques nacionais do Limpopo e
Banhine.

“Devo destacar também que esta estrada 
liga Moçambique e o Zimbabwe, através da 
fronteira de Chiculacuala. Esta via é de ex-
trema importância, por isso foi definida como 
prioritária para ser intervencionada”, disse 
Cecília Chamutota, sublinhando que “estamos 
satisfeitos com o nível de execução das obras, 
que neste momento estão a 60 por cento”. 

As passagens hidráulicas já estão todas 
concluídas, faltando a intervenção no revesti-

mento final de aproximadamente 60 dos 190 
quilómetros. 

Os trabalhos de construção da Estrada n.º 
221 compreendem o percurso Caniçado-Ma-
pai, numa extensão de 190 quilómetros, de 
um total de cerca de 310 de extensão da via. 
No percurso Mabalane, Combomune e Ma-
pai, decorrem trabalhos de terraplanagem, 
asfaltagem e construção de aquedutos para a 
passagem das águas. Já entre Caniçado e Chi-
nhacanine, no distrito de Guijá, a asfaltagem 
da via já está concluída, estando em curso a 
reparação dos aquedutos destruídos pelas re-
centes inundações que afectaram a província. 

Ainda neste troço, estuda-se a possibili-
dade de construção de uma ponte na zona de 
Ncoluane para facilitar a fluidez das águas no 
período chuvoso. 

Para além de visitar as obras da estrada Ca-
niçado-Mapai, Cecília Chamutota vai entregar 
12 casas no distrito de Massangena, no âmbito 
do projecto “Habita Moçambique”. Avalia-
do em 48 milhões de meticais, o projecto de 
construção das 12 casas inclui também infra-
-estruturas de abastecimento de água, energia
eléctrica e abertura de ruas.

ANUNCIA EM PEMBA CELSO CORREIA

Deslocados terão
oportunidades de emprego

nitária. Este programa tem 
como objectivo tirar as famí-
lias dessa situação vulnerável 
para a sua auto-suficiência. 
É um programa de assistên-
cia social produtiva, basica-
mente, mas que não deixa 
de responder às necessidades 
básicas como educação, pela 
visão integrada de desenvol-
vimento”.

“Nos últimos sete me-
ses, desde a constituição da 
ADIN, grandes desafios le-
vantaram-se: primeiro uma 
estratégia de desenvolvi-

mento integrado, sem a qual 
não seríamos capazes de ter 
uma intervenção efectiva; 
em segundo lugar, a capa-
cidade da ADIN tinha de ser 
desenvolvida, por ser uma 
agência nova; e, em terceiro 
lugar, os recursos, pois nós 
temos limitações orçamen-
tais”, referiu Celso Correia. 

O governante revelou que 
a estratégia de desenvolvi-
mento está a ser concluída 
e, neste momento, existem 
condições de capacitação da 
agência.

“Vamos assinar o progra-
ma dos 100 milhões de dóla-
res norte-americanos. Foram 
aprovados os 700 milhões 
e penso que dentro de um 
mês anunciaremos o rema-
nescente doado pelo Banco 
Mundial”, disse Correia. 

“Naturalmente não resol-
ve o problema, mas investir 
esse valor numa região só é 
inédito em Moçambique, e 
acreditamos que vai ajudar 
na solução do problema que 
estamos a enfrentar”, asse-
verou o ministro da Agricul-

tura e Desenvolvimento Ru-
ral.

O director regional do 
escritório das Nações Unidas 
de Serviços para Projetos, 
Rauner Frauenfeld, disse ter 
visto nos centros de reassen-
tamento “uma gestão muito 
organizada dos deslocados, 
com plano claramente estru-
turado de como movimentar 
as famílias dos campos de 
trânsito para zonas de assen-
tamento de longa duração, 
onde a ajuda humanitária é 
providenciada.

Muitos deslocados terão emprego em Cabo Delgado

ASSEGURA OSVALDO MACHATINE

Via Marracuene-Macaneta
estará pronta em doze meses

Estrada Caniçado-Mapai 
é de vital importância

Cecília Chamutota apreciando as obras

Traficante de droga 
encontrado morto 
nas celas da B.O.

Mais de 280 moçambicanos 
deportados em uma semana

Orçada em pouco mais 
de 290 milhões de meticais, 
financiados pela Rede Viária 
de Moçambique (REVIMO), 
a rodovia deverá estar pronta 
dentro de 12 meses. 

As faixas de rodagem da 
via terão largura de 3,5 metros 
nos dois sentidos. Nas bermas 
haverá uma faixa reservada à 
circulação de peões com 2,5 
metros, dos quais meio metro 
para os drenos de escoamento 
das águas pluviais.

Na sua intervenção, Os-
valdo Machatine disse que o 
projecto se enquadra na visão 

do Governo de criar corredo-
res turísticos e responder às 
necessidades de desenvolvi-
mento económico do país. 

“O país possui enormes 
recursos naturais. Na com-
ponente agrícola, com terras 
férteis para a agricultura, aqui 
temos o mar para a activida-
de turística”, disse Machati-
ne, apontando, porém, que o 
rendimento dessas potencia-
lidades e o valor que podem 
agregar à economia exigem a 
criação de infra-estruturas.

O titular da pasta das Obras 
Públicas alertou para a neces-

sidade de ordenamento terri-
torial, para assegurar que mais 
pessoas se sintam com prazer 
de fazer turismo na Macaneta, 
com 5604 habitantes, dos 240 
mil do distrito de Marracuene.

Na província de Mapu-
to, segundo Machatine, já foi 
melhorado o aceso à Ponta 
do Ouro, sendo hoje possível 
chegar àquele ponto do ter-
ritório sem sobressaltos. O 
governante falou também das 
obras na estrada que dá aces-
so a Lagoa Park, no distrito da 
Manhiça, com potencial turís-
tico, mas agora interrompidas 

após constatar-se que os tra-
balhos não correspondiam ao 
que se desejava. 

Machatine disse, por outro 
lado, que as intervenções do 
género exigem manutenção 
para que as infra-estruturas 
possam durar mais do que a 
sua vida útil e, para o efeito, os 
utentes também compartici-
pam, sem com isso substituir 
o papel do Governo, que não
se está a eximir dessa respon-
sabilidade.

Na ocasião, o ministro 
disse que no recrutamento 
da mão-de-obra a prioridade 
deve ser dada aos jovens locais, 
até porque, segundo afirmou, 
há indicações da existência de 
muitos jovens com capacidade 
e pré-disposição de trabalhar 
no empreendimento.

“Também devem trans-
mitir a vossa experiência para 
que sejam eles a garantir a ma-
nutenção desta estrada”, vin-
cou o ministro.

A estrada que dá acesso à 
localidade turística da Maca-
neta tem um fluxo rodoviário 
estimado em cerca de 500 via-
turas por dia. 

O presidente do Conselho 
de Administração (PCA) da 
REVIMO, Ângelo Lichanga, 
afirmou, por seu turno, que a 
entidade por ele dirigida, além 
de gerir as infra-estruturas, 
vai criar valor para assegurar 
desenvolvimento sustentável 
do país.

A REVIMO é responsável 
também pela gestão do Cor-
redor Beira-Machipanda e Es-
trada Circular de Maputo.

(AIM)
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MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452
Piquete SERNIC – 970070547
Polícia Camarária – 846902640
1.ª Esquadra - 842261454
2.ª Esquadra - 847340320
3.ª Esquadra - 842931393
4.ª Esquadra - 843930708
5.ª Esquadra - 846730641
6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sexta-feira, 30 de Abril de 2021

A INOPERÂNCIA dos agentes da Polícia da 
República de Moçambique (PRM), aliada a 
amnistia concedida a certos cidadãos que 
estavam a cumprir penas de prisão ao longo 
do ano passado, uma medida que visou ao 
descongestionamento das cadeias, está a ser 
apontada como sendo o motivo que levou ao 
recrudescimento da criminalidade nalguns 
bairros da cidade de Nampula, particular-
mente em Namutequeliua.

Salvador Júnior diz que suspeita ter havido 
focos de corrupção no acto da amnistia. Ele diz 
que foram postos em liberdade perigosos ca-
dastrados e mantidos nas celas indivíduos com 
crimes pequenos.

“O crime não vai acabar porque nas cidades 
com muita população e pouca oferta de em-
prego haverá sempre aqueles que enveredam 
pelo crime. Mas estamos a conviver de novo 
com malfeitores que praticaram vários crimes 
aqui no bairro e foram soltos alegando-se a 
amnistia. Estes mesmos estão a aterrorizar o 
bairro e a cidade”, observou Júnior. 

Armindo Gonçalves, residente do bairro de 
Matadouro, é de opinião que o sector da Jus-
tiça trabalhe em estreita colaboração com as 
autoridades policiais para identificar aqueles 
que foram soltos e mantêm comportamento 

criminoso.
“As estruturas do bairro e a própria Polícia 

conhecem essas pessoas. Algumas delas são 
violentas e, para além de roubar, violam mu-
lheres inocentes...”, lamentou Gonçalves.

Amélia Gasolina, residente no bairro de 
Namutequeliua, pede reforço do efectivo po-
licial visando garantir o patrulhamento regu-
lar em locais baldios, para travar as acções dos 
malfeitores naquela área residencial.

“Temos sofrido muito com assaltos de bol-
sas e celulares, porque não há patrulha regular 
dos polícias para manter a segurança. Aqueles 
que foram soltos estão a fazer das suas”, disse 
Gasolina, sustentando que os moto-taxistas, 
algumas vezes, têm colaborado pelo grupo dos 
malfeitores. 

Calisto Tuelia foi mais contundente na sua 
crítica à Polícia, afirmando que os agentes da 
corporação são os primeiros a fugir no período 
nocturno e se acomodam em lugares seguros 
com medo de se cruzar com os criminosos.

“Os agentes podem até sair das esquadras 
dizendo que vão fazer patrulha, mas eles são 
os primeiros a sentar num lugar seguro até que 
chegue a hora de se apresentarem de volta ao 
posto, pela madrugada. Eles têm medo...”, fi-
nalizou Tuelia.

Ganhar a vida vendendo 
tambores e bidões usados

A  
DINÂMICA das 
grandes cidades 
obriga a que as pes-
soas no dia-a-dia 
consigam alternati-

vas ao emprego formal para 
poderem sobreviver. Na ci-
dade de Nampula, a venda 
de bidões e tambores usa-
dos, estes sobretudo metá-
licos, que continham vários 
produtos, incluindo agro-
-tóxicos ou outros, é um ne-
gócio que floresceu a olhos 
vistos nos últimos tempos, 
constituindo actualmente 
fonte de renda para muitas 
famílias.

Aliás, alguns vendedores 
de diversos mercados consi-
deraram o negócio um em-
prego que pode, como qual-
quer outro, sustentar suas 
famílias.

Namalica Faria vende 
tambores metálicos e plásti-
cos usados há vários anos no 
bairro de Muatala, concreta-
mente na zona mais conhe-
cida por Central Eléctrica, 
debaixo do viaduto. Diz que 

o negócio é sustentável, ga-
rantindo que não pensa se-
quer, um dia, deixar de pra-
ticá-lo.

O mercado da Central 
Eléctrica é o maior de venda 
de tambores usados da zona 
norte do país e começou a 
funcionar por volta da déca-
da de 90, depois de ter sido 
transferido da zona onde 
termina o asfalto da Avenida 
Eduardo Mondlane.

Existe uma organização 
interna do mercado e não é 
qualquer um que se pode ins-
talar para vender. Namalica é 
um dos chefes e explicou que 
um dos principais factores 
que favorecem o aumento 
do negócio, que considerou 
de lucrativo, é o maior inte-
resse das pessoas da cidade 
de Nampula e de toda a re-
gião norte do país, incluin-
do a província da Zambézia, 
em adquirir todos os dias os 
tambores.

“Tenho seis filhos e al-
guns netos, todos dependem 
deste negócio. É um negócio 

que gera valor para as nossas 
vidas”, enfatizou Sozinho 
Carlos, outro vendedor, des-
ta feita no antigo mercado si-
tuado na zona da FAINA.

A fonte referiu que nal-
gumas situações o preço de 
aquisição, consoante a quan-
tidade e a localização, pode 
vir a duplicar na venda. Por 
exemplo, um tambor de 200 
litros pode chegar a custar 
pouco mais de 2500 meticais, 
enquanto os bidões de 20 a 25 
litros custam cerca de 250 
meticais.

As nossas fontes dizem 
que no tempo seco a procura 
destes recipientes aumenta 
tendo em conta que existem 
restrições no fornecimento 
de água e as populações têm 
de encontrar formas de criar 
reservatórios nas suas casas.

O exemplo dessa situação 
foi a recente crise de água 
potável que se viveu na cida-
de de Nampula de Outubro 
a Março. “Vendemos muitos 
galões e tambores nesse pe-
ríodo”, afirma Namalica. 

UM dos riscos que os vende-
dores enfrentam é o facto de 
estarem expostos nas bermas 
das estradas, correndo risco 
de atropelamentos. Os vende-
dores dizem que, para garan-
tir clientela, o produto não só 
deve estar exposto próximo da 
estrada mas também disponí-
vel para o transporte imediato, 
pois os compradores, muitas 
vezes, estão em viagens e sem 
tempo para esperar.

“Não funciona estarmos 
dentro de um mercado. As 
pessoas não vão querer per-
der tempo para procurar...”, 
explicou Namalica, confir-
mando que na zona da Cen-
tral Eléctrica já ocorreram 
acidentes envolvendo vende-
dores.

Aliás, à semelhança do que 
acontece com os vendedores 
informais de vários produtos 
que não querem abandonar as 
ruas da cidade, os vendedo-
res de tambores mostram-se 
renitentes em abandonar tais 

locais.
Os munícipes da cidade 

de Nampula defendem que os 
gestores do município deviam 
criar certo tipo de condições, 
principalmente na periferia 
da cidade, para o negócio de 
tambores usados.

“O Conselho Municipal da 
Cidade de Nampula deve fazer 
algo para retirar os vendedo-
res de tambores usados das 
bermas das estradas, porque 
isso até põe em risco a própria 
vida deles e dos compradores, 
que podem ser atropelados a 
qualquer momento”, apelou 
Higina Carlos, residente em 
Napipine.

A mesma opinião foi par-
tilhada pelo munícipe Mário 
Alberto, residente no bairro 
de Murrapaniua, que susten-
ta ser injusta a dualidade de 
critérios, em que a edilidade 
expulsa das ruas e avenidas 
os vendedores informais de 
quinquilharia e deixa os de 
tambores.

A REUTILIZAÇÃO dos bidões 
e tambores que continham 
produtos tóxicos como pes-
ticidas, óleos e lubrifican-
tes de veículos automóveis 
e maquinaria pesada pode 
constituir perigo à saúde se 
não devidamente higieniza-
dos, quando neles se arma-
zena água para o consumo.

Os vendedores garanti-
ram que, quando adquirem 
os tambores, primeiro fazem 
separação, sendo que os que 
continham produtos quími-
cos tóxicos são logo descon-
taminados com um produto 
apropriado comprado na ci-
dade de Nampula.

“Acredito que, se não fi-
zéssemos sistematicamente 
a desinfecção dos tambores, 
uma vez que alguns conti-
nham produtos químicos, 
teríamos problemas de saúde 
das pessoas que compram. 
Mas nunca tivemos um único 
caso de intoxicação originada 
pelo nosso negócio”, obser-
vou Namalica Faria.

Contudo, especialistas 
de saúde pública dizem que 
muitos cidadãos da cidade de 
Nampula e não só não sabem 

CRIMINALIDADE EM NAMUTEQUELIUA

Munícipes atiram culpas 
à inoperância policial

Na berma da estrada
Tambores à vista nas bermas da estrada

Riscos à saúde? 
o risco que correm ao rea-
proveitar ou adquirirem um
tambor que já armazenou,
por exemplo, agro-tóxicos,
que podem causar no futuro
doenças como cancro.

“Os sintomas podem não 
ser imediatos, mas o perigo 
está lá...”, disse a nossa fon-
te, que não quis identificar-
-se.

Segundo ele, a limpeza
ou descontaminação feita 
pela pessoa que adquire os 
tambores, que originalmente 
serviu para venda de produ-
tos químicos, nunca será su-
ficiente a ponto de viabilizar 
a sua reutilização e a água ar-
mazenada nesses recipientes 
sempre estará contaminada. 

“São substâncias perigo-
sas e até cancerígenas. Al-
gumas delas podem ter suas 
propriedades reactivadas 
quando em contacto com a 
água, ou seja, aumenta ainda 
a sua nocividade”, disse. 

O sector de fiscalização do 
Comando da Polícia Muni-
cipal da Cidade de Nampula, 
que havia sido indicado para 
responder a questões arrola-
das pela nossa Reportagem 

sobre o negócio de tambores 
usados na urbe, recusou-se a 
falar.

Pretendíamos saber o 
que está a ser feito para fazer 

cumprir a postura camarária 
no exercício do negócio, já 
que, por um lado, é feito nas 
bermas das ruas e, por outro, 
se o município já legalizou a 

actividade, pois segundo fo-
mos informados pelos ven-
dedores, eles pagam as taxas 
cobradas pela autarquia. 

Namaloga Faria

...e o negócio avança ante o olhar da autarquia

Salvador Júnior Armindo Gonçalves

Calisto Tuelia Amélia Gasolina
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COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE, S.A.

AVISO CONVOCATÓRIO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE OBRIGACIONISTAS

Obrigações Companhia de Moçambique 2017

Nos termos conjugados do disposto no número 1, do artigo 416.º, aplicável por força do artigo 7.º, assim como do artigo 397.º, 

todos do Código Comercial, convocam-se, pela presente, os Obrigacionistas que sejam titulares das obrigações subscritas ao 

abrigo da Emissão de 1.700.000 (um milhão e setecentos mil) obrigações, ao portador, com o valor nominal de 100 (cem) 

Meticais cada, no valor global de 170.000.000,00MT (cento e setenta milhões de Meticais), por subscrição privada, com 

pagamento integral na data de emissão (a “Emissão”) emitidas pela Companhia de Moçambique, S.A., sociedade anónima, 

com sede na Avenida do Trabalho, n.º 1856, Maputo, matriculada junto da Conservatória do Registo das Entidades Legais sob o 

número 6005, a folhas 52, do livro C-16, com o capital social de 500.000.000,00MT (quinhentos milhões de Meticais) (doravante 

designada por “Sociedade”), para reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Obrigacionistas, a realizar no dia 2 de 

Junho de 2021, pelas 10.00 horas, na sede da Companhia de Moçambique sita na Avenida do Trabalho nº 1856, em Maputo, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um: Análise da situação económica e financeira da Companhia de Moçambique no contexto da pandemia 
Covid-19 e outras alterações materialmente relevantes aos negócios desenvolvidos. 

Ponto Dois: Deliberar, nos termos e para os efeitos do disposto no número 5, do Artigo 397.º do Código Comercial, sobre 

a modificação dos termos e condições aplicáveis ao empréstimo obrigacionista e consequente alteração 
do Prospecto de Admissão à Cotação na Bolsa de Valores de Moçambique - Obrigações da Companhia de 

Moçambique, S.A., 2017, 1.700.000 Obrigações, ao Portador, de Valor Nominal Unitário de 100 Meticais 

(“Prospecto”), designadamente a alteração da Cláusula 2.8.3 do Prospecto para que passe a prever a 

possibilidade de reembolso antecipado da totalidade das obrigações emitidas, nos termos e condições que 

vierem a ser propostos e aprovados.

Mais se informa que as informações e os documentos preparatórios da Assembleia dos Obrigacionistas se encontram à disposição 

dos Obrigacionistas para consulta, a partir da data desta convocatória, na sede social da Sociedade, a saber:

• Proposta de nova redação da Cláusula 2.8.3 do Prospecto que será alterada;

• Resumo da situação económica e financeira da Companhia de Moçambique e projeções financeiras para o período
2021-2023;

• Proposta de reembolso antecipado e respectivo documento justificativo.

Se, na data marcada, a Assembleia dos Obrigacionistas não se puder realizar por falta de quórum, fica, desde já, convocada 
uma segunda reunião, a ter lugar no dia 18 de Junho de 2021, pelas 10.00 horas, no mesmo local, e com a mesma ordem de 

trabalhos, podendo então a Assembleia reunir qualquer que seja o número de Obrigacionistas presentes e/ou representados

Maputo, aos 30 de Abril de 2021
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CRIMES DE CORRUPÇÃO NO PAÍS

PGR deve aprimorar 
mecanismos de combate

A 
PROCURADORIA-
-GERAL da Repú-
blica (PGR) precisa 
aprimorar os meca-
nismos de actuação 

no combate à corrupção, que 
tende a aumentar progres-
sivamente, prejudicando o 
crescimento económico do 
país e hipotecando futuras 
gerações.

Esta exigência foi feita 

Revisão do SISTAFE 
com resultados positivos

COM a revisão da Lei do SISTAFE, o combate 
à corrupção regista passos significativos, pois 
existiam funcionários operadores do sistema que 
desviavam fundos do Estado.

O porta-voz da bancada da Frelimo, Feliz Síl-
via, disse que a informação da Procuradora-Ge-
ral da República merece nota positiva, uma vez 
que, no seu entender, é uma radiografia geral, 
realística do sistema de Justiça no país e esclarece 
todas as inquietações dos parlamentares. 

“Em relação ao combate à corrupção, ficou 
claro que, com a aprovação da Lei de Recupe-
ração de Activos, foi possível reaver mais de 600 
mil milhões de meticais, e isso mostra que a luta 
contra o fenómeno tem pernas para andar, mas 
é preciso que haja trabalho mais redobrado do 

SERNIC, investigando mais os processos para 
prosseguir”, recomendou o parlamentar.

Referiu que a informação é prestada no con-
texto de uma pandemia que assola o país que, de 
forma directa, influenciou o funcionamento da 
Administração Pública, incluindo o sistema de 
Administração da Justiça.

Assim, Sílvia afirma ter anotado com satis-
fação que, mesmo diante da pandemia global, o 
Ministério Público cumpriu a sua missão e acti-
vidades relativas ao desenvolvimento institucio-
nal, cobertura territorial, acção inspectiva, entre 
outras.

“A informação é clara, é rica em conteúdo 
bastante esclarecedor e, sobretudo, convincen-
te”, disse.

O MOVIMENTO Democrático 
de Moçambique (MDM) de-
fende que, mais do que a Pro-
curadoria-Geral da República 
apresentar constrangimentos 
no combate à corrupção, é ne-
cessário responsabilizar todos 
os autores.

“A PGR fez o seu máximo, 
sim, mas há muitos aspectos 
não esclarecidos porque fi-
camos a saber que há magis-
trados públicos e agentes do 
Serviço Nacional de Investi-
gação Criminal envolvidos na 
corrupção, e é preciso que se 
responsabilizem os autores 
dessas situações”, disse Fer-
nando Bismarque, porta-voz 
da bancada do MDM.

Esta formação política la-
menta o facto de não existirem 
gabinetes de combate à cor-
rupção em todas as províncias 
e, onde existem, as instalações 
são impróprias. 

O MDM diz ser necessário 
que o sector da Justiça alargue 

ontem pelos deputados da 
Assembleia da República no 
segundo e último dia de de-
bates da informação anual de 
controlo da legalidade refe-
rente a 2020, prestada pela 
Procuradora-Geral da Repú-
blica, Beatriz Buchili.

A Procuradora-Geral fa-
lou das acções para o escla-
recimento de diferentes casos 
criminais, incluindo a cor-

rupção nas instituições públi-
cas, que tem lesado o Estado 
em milhões de meticais.

Para os parlamentares, 
a corrupção mancha o país, 
prejudica a economia e cria 
desigualdades sociais entre os 
cidadãos, uma vez que propi-
cia o enriquecimento ilícito 
e acelerado dos seus promo-
tores e agrava a pobreza da 
maioria dos moçambicanos. 

Defendem, deste modo, a 
necessidade de responsabili-
zação de todos os envolvidos 
em esquemas de corrupção, 
ao mesmo tempo que exigem 
que sejam arrestados todos os 
bens conseguidos ilicitamen-
te e aplicação de penas exem-
plares  aos prevaricadores.

Na sua apresentação, Bea-
triz Buchili disse que, no âm-
bito da prevenção e combate 

à corrupção, foram ministra-
das 241 palestras, contra 521 
de 2019, o que representa um 
decréscimo em 280, o que fi-
cou a dever-se à pandemia da 
Covid-19. 

Na componente repres-
siva, durante o ano de 2020, 
nos órgãos do Ministério Pú-
blico, incluindo os Gabinetes 
de Combate à Corrupção, de-
ram entrada 1343 denúncias 
de actos de corrupção. 

Destas denúncias, 1212 
foram autuadas, 80 estão 
em tramitação por crimes de 
corrupção, 41 arquivados por 
inexistência de elementos 
constitutivos de crime e 90 
autuados nas procuradorias 
competentes por crimes de 
outra natureza.

No geral, foram autuados 
1280 processos contra 911 do 
período anterior.

“No que se refere aos tipos 
legais de crime, a corrupção 
activa continuou a registar 
maior número, com 453 pro-
cessos entrados, seguido de 
corrupção passiva para acto 
ilícito (245), peculato (232), 
abuso de cargo ou função 
(116) e corrupção passiva para
acto lícito com 61 processos,
entre outros”, referiu Buchili.

Responsabilizar os corruptos

Reforçar uso das TIC

a edificação destas infra-es-
truturas para melhor combater 
o fenómeno, acreditando que

a aprovação da Lei de Recu-
peração de Activos permitirá 
a devolução de todos os bens 

do Estado que estão em mãos 
alheias.

A RENAMO entende ser neces-
sário aprimorar o uso das Tec-
nologias de Informação e Co-
municação (TIC) para se chegar 
mais perto da realidade sobre 
como combater os terroristas 
que actuam em Cabo Delgado.

Arnaldo Chalaua, porta-
-voz da bancada da Renamo na 
Assembleia da República, disse
que devem ser usados todos os
meios para desmistificação do
modo de actuação deste gru-
po, implicando que os gestores
e todos os que estão na área da
Justiça devem fazer tudo para
aprimorar os instrumentos
para esclarecer as manobras
dos terroristas.

Quanto à corrupção, Cha-
laua referiu que o fenómeno 
é mais gritante e desfavorável 
num ambiente de justiça que 
se pretende que seja pleno, mas 
que nunca se alcança a perfei-
ção quando os próprios inves-
tigadores estão envolvidos em 
esquemas.

Apreciação do informe geral da Procuradoria-Geral da República dividiu as opiniões das bancadas

Porta-voz da bancada da Frelimo, Feliz Sílvia

Porta-voz da bancada da Renamo, Arnaldo Chalaua

Porta-voz da bancada do MDM, Fernando Bismarque

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRINUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Proc. n° 01/2020-A Carta Precatória P. Venda

O MERITÍSSIMO DOUTOR TEÓFILO DA FONSECA BOLACHA, JUIZ DE DIREITO DA 1ª 
SECÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

Faz saber, que nos Autos de Carta Precatória para a 
Venda do Imóvel nº 01/2020 a correrem seus termos 
no Cartório desta 1ª Secção Cível, proveniente da 
Décima Segunda Secção do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo, extraída dos Autos de Execução Ordinária 
nº 290/20-A, movida pela exequente GAPI-SOCIEDADE 
DE INVESTIMENTOS, SA, contra o executado MARIANO 
LUÍS GEMUSSE, de que foi designado o próximo dia 
28 de Maio de 2021, pelas 10.00 horas, na Primeira 
Secção Cível deste Tribunal, a proposta em carta fechada 
ao preço inicial oferecido pelo requerente que é de 
1.100.000,00MT (um milhão, cem mil meticais), na 
Sala de Sessões desta Secção, do bem a seguir descrito:

Verba única

Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Quelimane, sob o número 7523, a fls. 154, do livro 

B/24, inscrito na respectiva matriz a favor de Mariano 
Luís Gemusse, sob nº 9995, a fls. 67, do livro G/17, a 
qual foi constituída uma hipoteca a favor do exequente: 
Gapi-Sociedade de Investimentos, SA, inscrito sob o 
número 2027, a fls. 80 a 80 verso, do livro C/5, na cidade 
de Quelimane, avaliado em ......... 1.100.000,00MT. 

As propostas devem ser apresentadas no Cartório da 1ª 
Secção Cível até aquela hora.

Quelimane, aos vinte e dois dias do mês de Abril de 2021

A Escrivã de Direito
Cremilde Mário

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Teófilo da Fonseca Bolacha
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Anúncio do Concurso de Consultoria 
nº 27A001141SC42021

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS COM O PERFIL DE ANALISTA/PROGRAMADOR 
DE SOFTWARE, ADMINISTRADORES DE SISTEMAS, DE REDES E DE BASE DE DADOS 

Tendo em vista a criação de condições procedimentais e tecnológicas para a plena aplicação 
da Lei do SISTAFE nos órgãos e instituições do Estado incluindo entidades descentralizadas, 
que compreendem os órgãos de governação descentralizada, provincial e distrital e as autar-
quias locais, foram desenhados projectos e iniciativas visando a implementação e operacio-
nalização do e-SISTAFE, e-SISTAFE Autárquico e sistemas complementares.

No seguimento da harmonização entre as entidades envolvidas foi elaborado e aprovado o 
Modelo Conceptual (MC) do SGA que prevê que este seja composto de duas grandes Com-
ponentes, sendo a primeira a Componente de Gestão Financeira Autárquica (e-SISTAFE Au-
tárquico), na qual o Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, IP 
(CEDSIF, IP) tem responsabilidade legal de assegurar a implementação em cumprimento do 
estabelecido no Decreto da sua criação, e deste modo maximizar a vantagem adquirida na 
implementação do SISTAFE de modo a poder reaproveitar todo o conhecimento, especializa-
ção e infra-estrutura tecnológica de suporte utilizada na implementação e operacionalização 
e-SISTAFE para os níveis Central, Provincial e Distrital.

É neste contexto que com base num financiamento da União Europeia o CEDSIF, IP pretende 
contratar 30 consultores individuais na especialidade de 25 Analista/Programador de 
Software e 5 Administradores de Sistemas, de Redes e de Base de Dados para a imple-
mentação do módulo de Gestão de Receitas e todas as demais funcionalidades e serviços 
necessários para assegurar a sua operacionalização, que fazem parte dos demais módulos 
de Gestão Financeira do Sistema de Gestão Autárquica (SGA), do Sistema de Pagamentos 
ao Estado (SPA), do Módulo de Execução Orçamental (MEX) e sistemas complementares no 
âmbito da gestão das finanças públicas.
Para o efeito, convida pessoas singulares, nacionais e estrangeiras interessadas, a apresen-
tarem a Manifestação de Interesse, podendo obter mais informações baixando os Termos 
de Referência disponibilizados no Portal do CEDSIF www.cedsif.gov.mz ou solicitá-los por 
meio do seguinte endereço electrónico: ugea@cedsif.gov.mz. 

Informa-se aos interessados, que está reservado o dia 10 de Maio do corrente ano, às 
10.00 horas, na Av. Guerra Popular, nº 20, 3º andar, Porta 301/2, na cidade de Maputo – Mo-
çambique, para colocação e resposta de questões relativas aos termos de referência. 

A apresentação da Manifestação de Interesse pelos interessados deve ocorrer até às 10.00 
horas do dia 18 de Maio de 2021, no local acima indicado, sendo abertas 30 minutos de-
pois. 

As Manifestações de Interesse devem ser apresentadas em envelopes fechados com identifi-
cação do concurso e consultor. 

A presente contratação rege-se pelos procedimentos previstos no artigo 271 e seguintes, 
do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março. 

Maputo, aos 28 de Abril de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível) 

FINANCIADO PELA UE
Unidade Gestora Executora das Aquisições
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ASSANE ISSA

O 
PRESIDENTE da 
República, Filipe 
Nyusi, disse quar-
ta-feira última, na 
cidade de Pemba, 

em Cabo Delgado, que o país 
nunca recusou apoio externo 
para o combate ao terroris-
mo.

Esclareceu que cabe aos 
moçambicanos fazerem a 
escolha correcta do tipo de 
ajuda que deve ser disponi-
bilizado pelos países vizinhos 
e outros povos  amigos no 
combate ao fenómeno.

“Nunca recusámos apoi-
os. Várias vezes  afirmámos  
que nenhum  país  era capaz 
de derrotar o terrorismo soz-
inho”, destacou o Chefe do 
Estado, reafirmando a deter-
minação do Governo de ca-
pacitar e modernizar as Forças 
de  Defesa e Segurança (FDS).

Disse que o objectivo da 

ESCLARECE PRESIDENTE DA REPÚBLICA

País nunca recusou apoio
para combater terrorismo

capacitação é de colocar as 
FDS à altura dos desafios de 
combate e erradicação do  
terrorismo, bem como na 
defesa da soberania a par-
tir das fronteiras maríti-
mas e terrestres, para que os 
moçambicanos voltem a des-
frutar da paz e tranquilidade.

“Temos a consciência que 
para a concretização deste 
plano exige-se coragem, 
determinação, persistência, 
tempo e recursos”, defendeu 
Filipe Nyusi.

Acrescentou que a pop-
ulação da província de Cabo 
Delgado  está, desde finais 
de 2017, a ser vítima de ex-
ecuções por decapitação, 
raptos e colocação em cati-
veiro, para além da destru-
ição impiedosa das suas ca-
sas, meios de transportes e 
propriedades agrícolas.

Este quadro, segundo ex-
plicou o Presidente da Repú-
blica, tem estado a reduzir 

a zero os esforços de longos 
anos de trabalho de muitas 
famílias, colocando-as em 
situação de vulnerabilidade e 
dependência.

Segundo afirmou, por 
conta dos ataques terroris-
tas, mais de 700 mil famílias 
abandonaram as suas zo-
nas de origem, situação que 
acarreta custos  humanitári-
os de grandes proporções ao 
Governo e parceiros.

“Jovens e mulheres têm 
sido alvos de assassinatos por 
se recusarem integrar grupos 
de terroristas, pessoas sem 
pátria, história e assassinos a 
mando de patrões cobardes, 
gananciosos e sem rosto. Es-
tes ataques dilaceram o te-
cido social e económico do 
país”, apontou.

O  Chefe do Estado es-
teve quarta-feira na cidade 
de Pemba, para testemun-
har a assinatura do mem-
orando de entendimento 

entre o Governo, através do 
Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, e o 
Escritório das Nações Unidas 
para a Gestão de Projectos, 
de financiamento ao Plano  
de Resposta à Emergência 
na ordem de 100 milhões de 
dólares americanos para a 
província de Cabo Delgado.

Segundo explicou na oc-
asião, o valor será usado na 
construção de 800 salas de 
aula, 10 hospitais, 43 siste-
mas de abastecimento de 
água, 200 casas para profes-
sores, 136 infra-estruturas 
comunitárias, 20 mil latri-
nas melhoradas e 40 casas de 
banhos.

As obras serão erguidas 
nos distritos afectados pe-
los ataques terroristas e em 
todos aqueles que, actual-
mente, acolhem deslocados 
internos, nomeadamente, 
Metuge, Ancuabe, Mon-
tepuez, Chiúre, entre outros.

Capacitar e equipar a tropa é o que o país necessita, afirma Presidente da República

CONTRA JUNTA MILITAR

Deputado questiona ausência
de denúncia pela Renamo   
O DEPUTADO da bancada da 
Frelimo Zezinho Ricardo José 
questionou ontem a ausência 
de uma denúncia da Renamo 
às autoridades judiciais sobre 
o alegado uso do seu nome
pela auto-proclamada Junta-
-Militar, liderada por Mariano
Nhongo.

Intervindo na sessão do in-
forme anual da Procuradora-
-Geral da República (PGR),
Beatriz Buchili, sobre a situação
da legalidade no país em 2020,
o deputado disse ser suspeito o
silêncio e a indiferença, pois a
Renamo sempre se distanciou
desse movimento.

“Será que existe na PGR 
algum processo da Renamo a 
denunciar o uso ilícito do nome 
do partido pela junta militar de 
Mariano Nhongo, isso porque o 
partido aqui representado, por 
várias vezes, distanciou-se de 
qualquer ligação com a junta”, 
questionou Zezinho Ricardo 
José.

Outra preocupação, se-
gundo o deputado, está ligada 
à necessidade de a Procura-
doria flexibilizar os processos 
inerentes aos financiadores do 
líder da Junta Militar, Mariano 
Nhongo, na medida em que já 
há alguns nomes suspeitos, e 
com processo na Justiça. 

O deputado da Frelimo in-
sistiu na necessidade destes es-
clarecimentos, assegurando-se 
ao provérbio popular que diz 
“não há fumo, sem fogo”.

Acrescentou que a sobera-
nia nacional está a ser atacada 
desde 1976, até por cidadãos 
moçambicanos que promovem 
matanças, roubos e queimam 
bens públicos e privados, co-
locando até os seus próprios 
filhos sem acesso à educação e 
saúde, direitos fundamentais 
das crianças.

Numa outra abordagem, 
Zezinho Ricardo José questio-
nou a PGR a quantas anda o 
processo sobre o assassinato 
do autarca de Nampula, Ma-
hamudo Amurane, que su-
postamente teria dado uma 
entrevista que circula nas redes 

sociais a denunciar estar a ser 
alvo de ameaça de morte.

“A minha bancada está 
preocupada com a inoperância 
da linha verde da PGR, já que o 
povo tinha uma forma livre e 
directa de expor as suas preo-
cupações junto ao Ministério 
Público”, acrescentou.

O deputado questionou 
que acções o Ministério Público 
está a desenvolver para resolver 
o problema de cauções arbi-
trárias estipuladas pelos juízes,
com valores altos que fogem
muito da realidade financeira
dos arguidos, o que incita fugas 
em casos de acidentes por par-

te dos infractores.
“Preocupa-nos a ocor-

rência de sequestros e outros 
tipos de crime no meu círculo 
eleitoral, Sofala, que chegaram 
a criar revolta por parte dos 
comerciantes, exigindo escla-
recimento e responsabilização 
destes”, disse Zezinho Ricardo 
José.

Ainda na sua intervenção, o 
deputado apelou ao Ministério 
Público a colaborar com o Go-
verno para a reconstrução das 
infra-estruturas pertencentes 
à Procuradoria provincial, des-
truídas pelos ciclones que as-
solaram a província de Sofala.

Zezinho Ricardo José questiona as relações da Renamo com a Junta Militar

J.
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CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO 
Gabinete de Desenvolvimento Estratégico e Institucional 

Projecto de Transformação Urbana de Maputo

Solicitação de Manifestação de Interesse

Técnico Sénior de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 
O Governo de Moçambique, representado pelo Conselho Municipal de Maputo (CMM) recebeu um financiamento do 
Banco Mundial para o custo do Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM) e pretende aplicar parte dos 
recursos aos pagamentos elegíveis para a contratação do Técnico Sénior de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos pelo 
período de 1 (um) ano, renovável, sujeito a avaliação positiva de desempenho.

As principais tarefas e responsabilidades do Técnico Sénior de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos são, entre 
outras: (i) Actualização de cadastros do sistema de recolha primária, recolha secundária, recolha de comércios 
(geradores especiais), serviços de poda, capina e outros; (ii) Actualização de cadastro de cobrança da EdM, inclusive 
seu georeferenciamento e sobreposição com o cadastro de coleta, também com o cadastro de geradores especiais; (iii) 
Actuação na melhoria da apropriação de custos operacionais dos sistemas de recolha (primária, secundária, selectiva, 
recolhas especiais, grandes geradores comerciais etc), bem como nos custos de operação de Hulene; (iv) Produção de 
subsídios (inclusive critérios condições e acompanhamento da elaboração dos projetos do galpão de triagem e da unidade 
piloto de compostagem a serem construídos na área de Hulene). Subsídios operacionais e gerenciais, preferencialmente 
obtidos em campo e ajustados com as entidades que trabalham com reciclagem; (v) Interação constante com a 
DMOTA, DMAS e JICA, com a obtenção e fornecimento de dados e acompanhamento das discussões de revisão do PD, 
especialmente com relação à implantação dos sistemas de recolha primária, recolha selectiva e recuperação de materiais 
recicláveis; (vi) Acompanhamento das quantidades (por tipo, o mais detalhado possível) aterradas e recuperadas pelos 
catadores (composição de um balanço de massa do sistema), compondo relatórios mensais consistentes com controlo 
da báscula; (vi) Assistência técnica na elaboração do projecto de desmantelamento e estabilização do maciço de resíduos 
de Hulene, acompanhamento das obras de 2ª etapa de Hulene (obras de minimização/ eliminação de riscos), bem como 
o acompanhamento da elaboração do projeto de operação racionalizada e encerramento gradual de Hulene enquanto
o aterro sanitário é implantado; (vii) Auxiliar o Município na delimitação da área extra necessária à expansão futura do
aterro sanitário da KaTembe.

O Conselho Municipal de Maputo convida consultores individuais qualificados a manifestarem seu interesse em fornecer 
os serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações 
necessárias e a experiência relevante para executar os serviços.  

Perfil do Candidato:
(i) Formação superior em Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental ou áreas afins; (ii) Mínimo de 5 anos de experiência
na área de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos; (iii) Conhecimento dos aspectos normativos e requisitos ambientais de
provectos do Banco Mundial; (iii) Conhecimentos sólidos da legislação nacional ambiental e de Gestão de Resíduos Sólidos 
Urbanos; (iv) Domínio dos processos de elaboração e Implementação dos Planos de Acção e gestão de resíduos Sólidos;
(v) Experiência de trabalho com grupos comunitários, incluindo nos treinamentos; (vi) Domínio dos seguintes pacotes
e software: GPS, ArcGis, AutoCad, GooGleEarth entre outros; (vii) Proficiência na língua portuguesa e conhecimento da
língua Inglesa.

O consultor será seleccionado de acordo com as Normas de Selecção de Consultores ao abrigo do Regulamento de 
Aquisições para Mutuários do Banco Mundial, edição de Julho de 2016 (revista em Novembro de 2017 e Agosto de 2018). 

Termos de Referência e outras informações adicionais podem ser obtidas no endereço abaixo, entre 7.30 e 15.30 horas.
Consultores interessados deverão submeter suas manifestações de interesse acompanhadas de certificado de habilitações 
e outros documentos de suporte, por email ou em documento físico no endereço abaixo até ao dia 7 de Maio de 2021, às 
14.30 horas. 

Conselho Municipal de Maputo

Gabinete do Desenvolvimento Estratégico e Institucional

Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM)

Av. Marginal, n.º 9149, Triunfo 

Tel: + 258 842906403; E-mail: transformacaourbana.maputo@gmail.com

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO 
Gabinete de Desenvolvimento Estratégico e Institucional 

Projecto de Transformação Urbana de Maputo

Solicitação de Manifestação de Interesse

Técnico Júnior de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 
O Governo de Moçambique, representado pelo Conselho Municipal de Maputo (CMM) recebeu um financiamento do 
Banco Mundial para o custo do Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM) e pretende aplicar parte dos 
recursos aos pagamentos elegíveis para a contratação do Técnico Júnior de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos pelo 
período de 1 (um) ano, renovável, sujeito a avaliação positiva de desempenho.

As principais tarefas e responsabilidades do Técnico Júnior de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos são, entre 
outras: (i) Contribuir na sistematização do cadastro do sistema de recolha primária, recolha secundária, recolha de 
comércios (geradores especiais), serviços de poda, capina e outros; (ii) Contribuir na sistematização do cadastro de 
cobrança da EdM, inclusive seu georeferenciamento e sobreposição com o cadastro de coleta, também com o cadastro 
de geradores especiais; (iii) Fazer acompanhamento da elaboração dos projectos do galpão de triagem e da unidade 
piloto de compostagem a serem construídos na área de Hulene; (iv) Apoiar o técnico sénior no acompanhamento das 
quantidades (por tipo, o mais detalhado possível) aterradas e recuperadas pelos catadores (composição de um balanço 
de massa do sistema), compondo relatórios mensais consistentes com controlo da báscula; (v) Acompanhamento e 
monitoria do projecto de reciclagem referente à componente 1 do PTUM (instalação de equipamentos e desenvolvimento 
do projecto de reciclagem nos 20 bairros do Projecto); (vi) Monitoria periódica das obras de 2ª etapa de Hulene 
(obras de minimização/ eliminação de riscos), bem como o acompanhamento da elaboração do projeto de operação 
racionalizada e encerramento gradual de Hulene enquanto o aterro sanitário é implantado; (vi) Monitoria ambiental 
do processo de encerramento da lixeira de Hulene; (vii) Auxiliar na preparação de workshop conforme demanda da 
DMAS, especialmente sobre reciclagem e compostagem; (viii) Apoiar no desenvolvimento de capacidades de cálculos 
de custos e sustentabilidade financeira; (ix) Apoiar na elaboração de processos de monitorização e procedimentos de 
gestão de contratos; (x) Apoiar na elaboração de um modelo operacional para a Lixeira de Hulene assim como para o 
futuro Aterro Sanitário.

O Conselho Municipal de Maputo convida consultores individuais qualificados a manifestarem seu interesse em fornecer 
os serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações 
necessárias e a experiência relevante para executar os serviços.  

Perfil do Candidato:
(i) Formação superior em Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental ou áreas afins; (iii) Mínimo de 2 anos de experiência
na área de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos; (iii) Conhecimentos sólidos da legislação nacional ambiental e de Gestão 
de Resíduos Sólidos Urbanos; (iv) Conhecimento dos aspectos operacionais e procedimentos de projectos do Banco
Mundial; (v) Domínio dos processos de elaboração planos de trabalho e relatórios; (vi) Experiência em trabalhar com
grupos comunitários, incluindo nos treinamentos; (vii) Proficiência na língua portuguesa e conhecimento da língua
Inglesa; (viii) Domínio dos seguintes pacotes e software: GPS, ArcGis, AutoCad, GooGleEarth entre outros.

O consultor será seleccionado de acordo com as Normas de Selecção de Consultores ao abrigo do Regulamento de 
Aquisições para Mutuários do Banco Mundial, edição de Julho de 2016 (revista em Novembro de 2017 e Agosto de 
2018). 

Termos de Referência e outras informações adicionais podem ser obtidas no endereço abaixo, entre 7.30 e 15.30 horas.
Consultores interessados deverão submeter suas manifestações de interesse acompanhadas de certificado de 
habilitações e outros documentos de suporte, por email ou em documento físico no endereço abaixo até ao dia 7 de 
Maio de 2021, às 14.30 horas. 

Conselho Municipal de Maputo

Gabinete do Desenvolvimento Estratégico e Institucional

Projecto de Transformação Urbana de Maputo (PTUM)

Av. Marginal, n.º 9149, Triunfo 

Tel: + 258 842906403; E-mail: transformacaourbana.maputo@gmail.com

42314231

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

FOR REHABILITATION OF 500 TONS OVERHEAD CRANES 

TENDER Nº: HCB/DSA/ REABILITATION OF THE 2X500 TONS OVERHEAD CRANES/003/2021

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») intends to hire a company for the rehabilitation of two (02) 

500-tons overhead cranes. In this context, as part of the process, HCB requests for expressions of interest (EOI)
for interested and specialised companies with the aim of pre-selecting competing companies.
The scope of this project consists of:

• Refurbishment of the gearboxes both long and cross travel as well as lifting;

• Replacement of the braking system of the cross and long travel as well as for lifting;

• Refurbishment of the complete 500Tons and 60Tons hoists (rope drum, bearings, shafts) and
replacement the 60 Tons auxiliary hoist cable;

• Replacement of all electrical panels (lifting, cross and long travel) of the crane; replacement of all

safety mechanisms and limit switches and propose improvements, if necessary;

• Replacement of the automatism of controls by a modern one in both manners of operation (isolated

or coupled);

• Installation of protective equipment against network disturbances, namely: overvoltage’s, frequency,

harmonics and earth defects

To do this aim, companies interested in participating must meet and prove the following eligibility requirements:

1. Hold a commercial registration certificate that entitles them to carry out the activity;

2. Hold proven experience of at least ten (10) years in supply, installation, commissioning and maintenance

of cranes with capacity of equal to or more than 500-Tons;

3. Provide references of a minimum of 5 (five) similar successful projects in the last five (05) years, whose
dimension and complexity is equal to or greater than the above mentioned works; present reference letters 

for each Project;

4. Present the company profile, highlighting its experience, area of expertise, human resources structure,
including its qualifications and competences;

5. Submit the Declaration that no insolvency and recovery proceedings have been filed against the company;

6. Submit the Company Financial demonstrations for years 2018 and 2019

All interested companies that meet the minimum requirements above mentioned must express their interest 

by submitting all documentation and evidence proving their eligibility by means of electronic mail: 

tender-reab500tons-overheadcrane@hcb.co.mz, until 17h00 of May 17 2021.

In the referred Expression of Interest, “HCB/DSA/ REABILITATION OF THE 2X500 TONS OVERHEAD 

CRANES/003/2021- Expression of Interest “ must be entered in the “Subject” field of the e-mail.

Songo, April 23, 2021

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PARA REABILITAÇÃO DAS PONTES ROLANTES DE 500 TONELADAS

CONCURSO Nº: HCB/DSA/ REABILITATION OF THE 2X500 TONS OVERHEAD CRANES/003/2021

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende contratar uma empresa para reabilitação de 

duas (2) pontes rolantes de 500 toneladas. Neste sentido, é feito o presente Pedido de Manifestação 
de Interesse (MI) a todas empresas especializadas e interessadas, com o objectivo de efectuar a pré-
selecção das empresas concorrentes.

O escopo deste concurso consiste em:
• Reabilitar as caixas redutoras tanto de translação (carro e ponte) assim como de elevação;

• Substituir o sistema de frenagem dos motores tanto de translação (carro e ponte) assim como

de elevação;

• Reabilitar os guinchos de 500 Ton e 60 Ton e substituir os cabos de aço do guincho de 60 Ton;
• Substituir todos os Quadros Eléctricos (elevação e translação) das pontes;

• Substituir todos os mecanismos de segurança e interruptores de fins-de-curso e propor
melhorias, se necessário;

• Substituir o automatismo de comandos por um moderno nas duas formas de funcionamento

(isolada ou acopladas); Instalação de equipamentos de protecção contra perturbações da rede,

nomeadamente: sobretensões, sobre frequência, harmónicas e defeitos de terra.

Os requisitos mínimos de elegibilidade para proponentes são:
1. Possuir Certificado de Registo Comercial que habilite a exercer a actividade;
2. Deter experiência comprovada de pelo menos (10) dez anos no Fornecimento, Instalação,

Comissionamento e Manutenção de pontes rolantes de capacidade (500) quinhentas toneladas ou
mais;

3. Apresentar pelo menos (5) cinco referências de trabalhos bem-sucedidos nos últimos cinco (5)
anos, cuja dimensão e complexidade sejam igual ou superior ao escopo de trabalho apresentado

acima. Apresentar as respectivas cartas de referências;

4. Apresentar o perfil da empresa destacando a sua experiência, estrutura de recursos humanos,
incluindo as qualificações técnicas e competências da equipa;

5. Apresentar a Declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação contra a

empresa;

6. Apresentar demonstrações financeiras dos anos 2018 e 2019.

As empresas interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima mencionados, devem manifestar 
o interesse submetendo toda documentação e evidências que comprovam sua elegibilidade para o

correio electrónico tender-reab500tons-overheadcrane@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia
17 de Maio de 2021.
Na referida Manifestação de Interesse deverá constar no campo Assunto do email o texto “HCB/DSA/
REABILITATION OF THE 2X500 TONS OVERHEAD CRANES/003/2021– Manifestação de Interesse”

Songo, aos 23 de Abril de 2021
4086
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 3

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO
Nos termos do Nr.2, Art. 64, do Regulamento de Contratação de 

Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 

de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto N° 05/2016, de 08 de 

Março, comunica-se que o concurso abaixo foi adjudicado, de acordo 

com o seguinte:

No de concurso Objecto Empresa Valor

018/UGEA-3/
DMEL/VDEL/21

LOTE1: Construção de 
Muro de Alvenaria para a 
Vedação da Casa Agrária 
do Benfica, e Portões para 
Viaturas e Peões; 
LOTE2: Colocação de Ara-
me Farpado nas Casas 
Agrarias de Benfica e das 
Mahotas

SINAVIA, 
SINALIZAÇÃO E 
PINTURA, LDA

3.826.152,19MT

014/UGEA-3/
DMMF/VDEL/21

Reparação da Máquina de 
produção de Gelo do Mer-
cado de Peixe

BEYOND FOCUS 
INVESTIMENTOS, 
LDA

640.300,18MT

016/UGEA-3/
DMMF/VDEL/21

Manutenção e Reparação 
de Rede de Electrificação no 
Mercado Xipamanine-Aca-
pamento da Salubridade

LIMCEL - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS 
SOCIEDADE 
UNIPESSOAL

304.773,00MT

Maputo, Abril de 2021

A UGEA 3

VENDA DE VIATURAS
Matilda Minerals, Limitada (“MML”) é uma empresa de direito moçambicano, 

subsidiária da Savannah Resources Plc (“Savannah”),

No âmbito da política interna de gestão de património da Matilda Minerals Lda. vem 
pelo presente comunicar a todos os interessados que estará a fazer a licitação de 
bens obsoletos e operacionais de acordo com a política de descarte de bens em vigor 
na MML:

Lote # 1 Viaturas

Descrição Matrícula Localização Km Ano de 
Fabrico Estado

Toyota Hilux MLK 15-39 Jangamo 194.321 2006 Avariado

Toyota Hilux MLK 31-23 Jangamo 226.309 2000 Avariado

Toyota 
Landcruiser

MMP 90-30 Jangamo 215.247 2005 Razoável

São legíveis todos os cidadãos Moçambicanos e estrageiros, os bens a serem licita-
dos estão disponíveis para apreciação por um período de Sete (7) dias uteis, a partir 
do dia 3 a 11 de Maio, no acampamento da empresa localizado a 3Km da Vila de 
Jangamo, no distrito de Jangamo, Província de Inhambane

As propostas para os bens devem ser submetidas para o seguinte email
geral@matildaminerals.net, até as 17.00h do dia 18 de Maio de 2021, indican-
do claramente a viatura para o qual concorre, especificando a matricula.

Sugerimos que a manifestação de interesse seja para cada viatura, em separado.

A abertura das propostas será as 14h do dia 21 de Maio de 2021

Dias e hora de visita das viaturas:
Segunda a sexta-feira das 0:09 as 14.00h
Contacto para marcação de visita: +258 84 215 4941

NB:       1. O uso da mascara é obrigatório

2. A visita deve ser marcada antecipadamente

3. Os interessados não devem exceder duas pessoas para cada visita

4. A Matilda Minerals Limitada, reserva o direito de aceitar ou rejeitar
qualquer proposta que for submetida.
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Desejamos um Feliz dia Internacional do Trabalhador.

Empresa Certificada
NM ISO 9001

HOJE, CELEBRAMOS A CONQUI STA DE QUEM
ACREDI TOU NUM SONHO E FEZ DELE UMA
REALI DADE QUE DURA HÁ 44 ANOS.
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Por forma a conferir melhor coordenação, articulação e dinamismo à materialização 

eficaz e eficiente das actividades incumbidas ao sector do Turismo, foi através do De-

creto nº 56/2020, de 15 de Julho, ajustadas as atribuições, competências, gestão, or-

ganização e funcionamento do Instituto Nacional do Turismo, I.P. (INATUR I.P), criado 
pelo Decreto nº 36/2008, de 17 de Setembro. 

Nos termos do previsto no nº 5 do artigo 38 do Decreto nº 41/2018, de 23 de Julho, 
está aberto o Concurso Público para a selecção de Directores de Serviços do INATUR 
I.P.

1. Serviços de Promoção (SP), funções específicas:
a) Promover Moçambique como destino turístico de excelência e de investimen-

tos;

b) Produzir material promocional e conteúdos informativos para o público local e
internacional;

c) Promover, organizar e participar em congressos, exposições, feiras e outros
eventos de interesse para a promoção de produtos turísticos e das oportuni-
dades de negócio existentes no País na área do Turismo ou a ele directamente
relacionados.

d) Promover a instalação e funcionamento de Balcões de Informação Turística em
pontos estratégicos e de interesse turístico;

e) Gerir o portal do turismo do país e do INATUR I.P;
f) Contribuir com conteúdos e conhecimentos para o portal do turismo;
g) Participar na elaboração e implementação da Estratégia de Marketing para o

sector do Turismo;
h) Promover e Gerir a contratação de agências de relações públicas que represen-

tem o Turismo de Moçambique em principais mercados emissores;
i) Criar e monitorar os mecanismos de comunicação e imagem do INATUR I.P;
j) Estabelecer a ligação e intercâmbio informativo com os órgãos de comunicação

social; e

k) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente incumbidas nos ter-

mos da legislação aplicável ao sector.

1.1. Requisitos específicos:
a) Possuir, pelo menos, o nível de licenciatura em Marketing Turístico ou áreas

afins há mais de cinco (5) anos;
b) Ter domínio das ferramentas e habilidades de promoção digital;

2. Serviços de Classificação e Formação (SCF), funções específicas.
a) Realizar a classificação e reclassificação de empreendimentos turísticos e patri-

moniais;

b) Fazer vistorias e auditorias com vista a determinar a conformidade do empreen-

dimento com classificação pretendida;
c) Propor medidas de carácter executivo para os estabelecimentos que não cum-

prem com os requisitos ou recomendações estipuladas;
d) Fazer o controle da qualidade dos serviços prestados pelos empreendimentos

turísticos de acordo com a classificação atribuída;
e) Criar e gerir uma base de dados sobre os empreendimentos classificados;
f) Promover estudos sobre a introdução de novos grupos e categorias de empreen-

dimentos turísticos que integram o sistema de classificação.
g) Conceber planos gerais para a formação de profissionais do sector do turismo,

de acordo com a estratégia de desenvolvimento dos recursos humanos no sec-

tor do turismo, orientações emanadas do órgão de tutela e as necessidades de
mercado;

h) Estabelecer programas de cooperação com vista à regularização de acções de
formação em Hotelaria e Turismo;

i) Elaborar propostas de criação de centros de formação básica e submeté-las ao
Conselho Directivo para efeitos de aprovação;

j) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente incumbidas nos ter-

mos da legislação aplicável ao sector.

2.1. Requisito Específico: 
Possuir, pelo menos, o nível de licenciatura em Gestão Turística ou áreas afins há mais 
de cinco (5) anos;

3. Serviços de Gestão do Património, funções específicas.
a) Propor e implementar a estratégia de gestão e rentabilização do património

imóvel do INATUR I.P;
b) Inventariar, registar e propor estabelecimento de princípios, normas e regras

referentes a gestão do património interno do INATUR I.P;
c) Assegurar mecanismos para a cobrança de rendas de cessão de exploração, in-

cluindo as de natureza coerciva e ou contenciosa;
d) Preparar concurso para a avaliação e reabilitação e ou exploração dos imóveis e

estabelecimentos do INATUR I.P.;
e) Proceder à auditoria de desempenho das contas dos concessionários;
f) Propor a aquisição e alienação de participações sociais pelo INATUR I.P. no ca-

pital de sociedades ou em outras entidades públicas ou privadas cujo objecto
beneficie directa ou indirectamente o desenvolvimento do turismo;

g) Garantir o exercício, nos termos da lei, dos direitos inerentes às participações
sociais do INATUR I.P;

h) Propor com fundamento, a alienação e aquisição do património imobiliário,
participações sociais do INATUR I.P, onde assim o justificar;

i) Aplicar e fazer aplicar a legislação vigente sobre o uso e conservação do patri-
mónio;

j) Elaborar os orçamentos de acordo com o plano de actividades e garantir a sua
execução; e

k) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente incumbidas nos ter-

mos da legislação aplicável ao sector.

3.1. Requisitos Específicos:
a) Possuir, pelo menos, o nível de licenciatura em Desenvolvimento do Turismo,

Engenharia Civil ou áreas afins há mais de cinco (5) anos;
b) Ter conhecimento de procedimentos de gestão de património em regime de

concessão;

4. Requisitos comuns a todos os Serviços:
a) Estar enquadrado na carreira de Especialista ou Técnico Superior N1 do regime

geral ou equivalente do regime específico ou especial;
b) Ter exercido funções de direcção, chefia e confiança na administração pública

com reconhecida idoneidade e competência;
c) Possuir avaliação de desempenho positiva nos últimos cinco (5) anos, devida-

mente comprovada;
d) Ser funcionário do Estado há mais de 5 anos;
e) Ter o domínio da estratégia de Marketing turístico em vigor;
f) Ter o domínio da Estratégia do Desenvolvimento do Turismo 2016-2025;
g) Ter o domínio da legislação em vigor no sector do Turismo.
h) Ter experiência de promoção turística do país a nível internacional e doméstico;
i) Ter experiência no domínio da cooperação a nível internacional;
j) Ter domínio das ferramentas e habilidades de promoção digital;
k) Ter fluência verbal e escrita em Português e Inglês;
l) Possuir habilidades de comunicação, coordenação e trabalho de equipa; e
m) Ter habilidades no uso das ferramentas e tecnologias de informação.

5. O concurso é documental, seguido de entrevista profissional para os candidatos
selecionados na fase documental e irá decorrer no Instituto Nacional do Turismo
I.P, (INATUR I.P), situado na Av. 10 de Novembro praceta  40, nº1196, 1º Andar.

6. A documentação para as candidaturas deve ser entregue em envelope fechado, na
secretaria do INATUR I.P., no endereço constante do nº 5 do presente Aviso.

7. O requerimento para as candidaturas deve ser dirigido ao Director-Geral do INA-

TUR I.P., e entregue até 10 (dez) dias de calendário, após a publicação do presente
aviso e acompanhado pelos seguintes documentos:
a) Curriculum Vitae;
b) Fotocopia autenticada do BI ou outro documento equivalente;
c) Fotocopia autenticada do Certificado de habilitações literárias;
d) Fichas de avaliação de desempenho dos últimos 5 anos;
e) Comprovativo de ser funcionário do Estado com nomeação definitiva;
f) Comprovativo de ter exercido funções de direcção, chefia e confiança na admi-

nistração pública; e
g) Comprovativo de não ter sido alvo de processo disciplinar nos últimos cinco (5)

anos a ser emitida pelos Recursos Humanos de proveniência do candidato.

Maputo,  30  Abril de 2021

O DIRECTOR-GERAL DO INATUR I.P.

(Ilegível)

República de Moçambique
Ministério da Cultura e Turismo

INSTITUTO NACIONAL DO TURISMO I.P.

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A SELECÇÃO DE DIRECTORES DE SERVIÇOS
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Gestor da Componente de 
Biodiversidade e Conservação

O Gestor da Componente – Biodiversidade e Conservação fará a 
gestão e liderança da componente, focalizado no trabalho técnico e 
estratégico, gestão de relacionamentos e com foco no desenvolvimento/ 
implementação do plano de trabalho de biodiversidade e conservação 
do projecto SPEED. O Gestor da Componente para Biodiversidade e 
Conservação terá o apoio de um Coordenador, que dará suporte para 
a administração da componente, fazendo a gestão dos consultores / 
subcontratos / concessões e monitoria, avaliação e estudo/ aprendizagem 
dos dados recolhidos e relatórios.

Os candidatos bem sucedidos deverão demonstrar a seguinte experiência 
e qualificações:
• Grau de licenciatura em uma área relevante é exigido; com preferência 

a um grau avançado;
• Dez ou mais anos de experiência relevante e redes de contacto em

Biodiversidade e Conservação (ex.: combate ao crime contra vida
selvagem, conservação comunitária, conservação marinha, etc)
análise de políticas e advocacia, e criação de um ambiente favorável
ao sector privado;

• Capacidade de gerir eficazmente e prestar assistência técnica dentro
do tempo e orçamento previstos;

• Experiência de trabalho em projectos financiados pela USAID será
uma vantagem;

• Capacidade para gerir e priorizar várias tarefas em simultâneo;
• Excelentes habilidades organizacionais com capacidade de tomada

de iniciativa;
• Capacidade de responder a tempo e eficazmente às demandas e

solicitações;
• Excelentes habilidades de comunicação e gestão, e capacidade de

se relacionar com pessoas a todos os níveis de uma organização
multicultural;

• Capacidade de falar em público e conduzir reuniões formais com

altos funcionários do governo;

• Fluente em Inglês e Português, escrita e fala, preferencialmente com
um curso ou certificado.

Os candidatos interessados deverão submeter seus CVs em inglês até ao 
dia 14 de Maio, para SPEED_Recruitment@dai.com 
Apenas os candidatos seleccionados serão contactados.

4905
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• Especialista em Gestão Financeira Pública (Nampula)

• Especialista em Saúde e Educação (Nampula) 

• Especialista em Colaboração, Aprendizagem e Adaptação (CLA - Nampula) 

• Oficial Sénior de Monitoria e Avaliação (Nampula) 

• Oficial de Comunicação (Nampula) 

• Gestores Provinciais de Programa (Zambézia e Cabo Delgado)

• Assistentes Provinciais de Programa (Nampula, Zambézia e Cabo Delgado) 

• Oficial de Grants/Subvenções (Maputo)

• Oficial de Procurement (Nampula) 

• Contabilista (Nampula)

• Assistente de Finanças (Nampula)

• Especialista de Segurança (Nampula) 

• Oficial de Recursos Humanos e Operações (Nampula)

a partir do endereço 

12 de Maio de 2021 

Oportunidade de Emprego 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

a partir do endereço 

A Comunidade de Santo Egídio, organização humanitária 

sem fins lucrativos tomou conhecimento de transações 

comerciais feitas ou intentadas, em seu nome, por um 

grupo organizado de indivíduos não mandatado para o 

efeito, que o fazem com o fim de burlar a fornecedores/
vendedores. Tais actos têm ocorrido um pouco por todo 

o país, mas com maior incidência nas Cidades de Maputo,

Nampula, Pemba e Lichinga.

A Comunidade de Santo Egidio se distancia totalmente 
de tais transações e já terá reportado esses factos às 

Autoridades Policiais.

Além disso, alerta-se publicamente para o uso não 

autorizado e indevido do nome da Comunidade de Santo 

Egídio e se recomenda aos Cidadãos a não realizarem 
transações comerciais com tais pessoas que se fazem 

passar por funcionários da Comunidade sem terem  poderes 

e mandatos da Comunidade de Santo Egídio para o efeito.

Contacto: info@santegidio.org 

Maputo, aos 30 de Abril de 2021

Assinatura

(Ilegível)

COMUNIDADE DE SANTO EGÍDIO
COMUNICADO PÚBLICO

3686
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Nissan  
NP300 Hardbody

Por apenas
MZN 1.990.000,00*

O seu parceiro de negócios

CAPACIDADE 
OFF-ROAD

Diferencial  
de deslizamento 
limitado

MOTORCARE NISSAN
Distribuidor Oficial em Moçambique

MAPUTO. Rua Kanwalanga nº141 - Tel: +258 21 35 08 00
BEIRA. Av. Samora Machel n.º 3024 - Tel: +258 23 32 65 03
MOATIZE. E.N.7 Unidade 25 de Setembro, Chithatha Moatize, Tete - Tel: +258 25 24 22 20
NAMPULA. Rua da França, Parcela 3, Bairro da Carrupeia - Tel: +258 26 21 72 51
PEMBA. E.N.106 Bairro do Alto Giongone - Tel: +258 27 22 07 71

www.nissan.co.mz  | info@mz.motorcare.com

*Enquanto o stock durar

100 OOOKM
GARANTIA

3 A
N

O
S

CONSUMO DE 
COMBUSTÍVEL 

EFICIENTE
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade Gestora Executora das Aquisições e Contratos

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Direcção Provincial de Obras Públicas convida  pessoas colectivas e/ou singulares, nacionais interessadas a apresentarem propostas, em carta fechada, para os concursos,

discriminados na tabela abaixo:

N/O
Modalidade contratação 
e respectiva referência 

Objecto 
do 

Concurso

Concorrentes 
Elegíveis

Data e hora 
de entrega de 
documentos 

qualificação e 
propostas

Data e hora de 
abertura de 
documentos 

qualificação e 
propostas

Preço
Do

Documento 
de 

Concurso/ 
TdR

Data e hora 
de anúncio de 

Posicionamento 
dos Concorrentes

Garantias 
Provisória

01
Concurso Limitado 
Nº47C001361CL0012021

Aquisição de uma viatura

Pessoas singulares, 
micro, pequenas e médias 
empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 
19/5/2021
Hora: 
11.00 horas

Data: 
19/5/2021
Hora: 
11.15 horas

1000,00MT Data 30/5/2021
Hora 11.00 horas

N/A

02
Concurso Por Cotações 
Nº 47C001361CC0032021

Aquisição de uma impressora 
multifuncional

Pessoas singulares, 
micro, pequenas e médias 
empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 5/2021
Hora: 
11.00 horas

Data: 
11/5/2021
Hora:
11.15 horas

Gratuito
Data: 25/5/2021
Hora: 11.00 horas N/A

03
Concurso Por Cotações  
Nº 47C001361CC0042021

Aquisição de mobiliário de escritório

Pessoas singulares, 
micro, pequenas e médias 
empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 
11/5/2021
Hora: 
10.00 horas

Data: 
11/5/2021
Hora: 
10.15 horas

Gratuito
Data: 25/5/2021
Hora: 11.00 horas

N/A

04
Concurso Por Cotações  
Nº 47C001361CC0022021

Aquisição de material escritório

Pessoas singulares, 
micro, pequenas e médias 
empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 
11/5/2021
Hora: 
9.00 horas

Data: 
11/5/2021
Hora: 
9.15 horas

Gratuito
Data: 25/5/2021
Hora: 11.00 horas

N/A

05
Concurso Púlico
47C001361/CP/004/2021

Construção de 4 Sistemas de 
Abastecimento de Água Multiuso de 
Energia Solar em 4 Comunidades  nos 
Distritos: de Lote I Metuge  (Ntokota), 
Lote II Chiúre (Milamba Sede), 
Lote III Ancuabe (Nacololo) e 
Lote IV Namuno (Bem Vindo)

Pessoas colectivas e 
singulares desde que reuna 
requisitos estabelecido no 
documento do concurso.
Alvará: 4.ª Classe, Categoria 
I, IV, V e VI

Data:
19/5/2021
Hora: 
13.00 horas

Data: 
19/5/2021
Hora: 
13.15 horas

1.500,00MT 
para cada 
lote

Data:28/5/2021
Horas: 11.00 horas 25.000,00MT 

para cada Lote

06

CONCURSOS PÚBLICOS 

 Nº 47C001361/
CP/003/2021

Manifestação de Interesse para 
Fiscalização do Desenho e Construção 
de 4 Sistemas de Abastecimento de 
Água Multiuso de energia solar na 
província de Cabo Delgado

Pessoas colectivas e 
singulares 

Data:
13/5/2021
Horas: 
10.00 horas 

Data:
13/5/2021
Horas:
10.00 horas

Gratuito Data: 28/5/2021
Horas: 10.15 horas

N/A

07
CONCURSOS PÚBLICOS 

47C001361CP0012021

Lote I: Construção do SAA de Balama 
e a no Posto Administrativo de 
Kwekwe Pessoas colectivas e 

singulares desde que reuna 
requisitos estabelecido no 
documento do concurso

Data:
25/5/2021
Horas:
11.00 horas

Data:
25/05/2021
Horas:
11.15 horas

2.000,00MT 
para cada 
lote

Data: 10/6/2021
Horas: 12.00 horas

144.000.00MT

Lote II: Construção do SAA de 
Namuno no Posto Administrativo de 
Meloco

225,000,00MT

Lote III: Construção do SAA de Chiúre 
no Posto Administrativo de Namogelia

171,000,00MT

08

CONCURSOS PÚBLICOS 

47C001361CP0022021

Lote I:Fiscalização das obras de 
Construção do SAA de Balama no 
Posto Administrativo de Kwekwe

Pessoas colectivas e 
singulares

Data:
12/5/2021
Hora: 
10.00 horas

Data:
12/5/2021
Hora: 
10.15 horas

Gratuito
Data: 26/5/2021
Horas: 11.00 horas

N/A
Lote II: Fiscalização das Obras de 
Construção do SAA de Namuno no 
Posto Administrativo de Meloco
Lote III: Fiscalização das Obras de 
Construção do SAA de Chiúre no Posto 
Administrativo de Namogelia

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos e/ou adquirí-los na UGEA da Direcção Provincial de Obras Públicas
sita no R/C do Edificio do Conselho Executivo Provincial, Av. 16 de Junho, Cidade de Pemba, Província de Cabo Delgado

3. O valor do caderno de encargo acima referido deverá ser depositado na conta 3088612911008 e NIB 000303080861291100823  STANDARD BANK, Titular Direcção Provincial 
de Obras Públicas.

4. A validade das propostas é de 60 dias e as mesmas deverão ser entregues no endereço acima indicado

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

Pemba, aos 27 de Abril de 2021
Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA BEIRA

HABILITAÇÃO NOTARIAL POR ÓBITO DE DAVIZ MBEPO 
SIMANGO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia vinte e 
três de Abril de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas cinco a folhas 
seis, no livro de escrituras diversas número oitenta e um, a cargo 
de FERNANDA RAZO JOÃO, Notária Superior em pleno exercício de 
funções notariais, foi celebrada uma Escritura de Habilitação Notarial 
por óbito de DAVIZ MBEPO SIMANGO, falecido no dia vinte e dois de 
Fevereiro de dois mil e vinte e um, em Swnninghill Hospital, África do 
Sul, residente que foi da cidade da Beira, no estado que era de casado 
com Teresa Clara Gore Cherene Simango, sob o regime de comunhão 
de bens adquiridos.

Mais certifico que na referida escritura sucedem-lhe como únicos 
herdeiros, sua esposa TERESA CLARA GORE CHERENE SIMANGO, 
viúva, natural da Beira e seus filhos: URIA TIMÓTEO SIMANGO, 
CLEITON LUÍS SIMANGO e NATANIEL MAUKA SIMANGO, solteiro, 
maior e menores de idade, respectivamente, naturais da Beira, onde 
residem.

Está conforme
Primeiro Cartório Notarial da Beira, aos 26 de Março de 2021

A Notária Superior
Clementina Pereira Agostinho

72

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA
1.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ÂNGELO 
JOÃO MANGUMO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e oito de Abril de dois 
mil e vinte e um, lavrada de folhas trinta e nove verso a quarenta, do livro de notas 
para escrituras diversas número 163-D, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim SARA MATEUS COSSA, Conservadora e Notária Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
ÂNGELO JOÃO MANGUMO, casado que era, sob  regime de comunhão geral de bens 
com Azevida Uane Vilanculos, natural de Panda, filho de João Fernando e de Isabel 
Pedro, falecido no dia vinte e seis de Janeiro de dois mil e vinte e um, em Maputo, 
com última residência habitual no Bairro Ferroviário das Mahotas, na cidade de 
Maputo, não tendo deixado testamento, nem qualquer outra disposição de sua última 
vontade, e sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de todos seus bens móveis 
e imóveis, seus filhos: ÂNGELA ÂNGELO MANGUMO, NÁVIDO ÂNGELO MANGUMO, 
ELVINO ÂNGELO JOÃO, ZÉLIA ÂNGELO MANGUMO, IVA DA GLÓRIA ÂNGELO 
MANGUMO e GIMO ÂNGELO MANGUMO, solteiros, maiores e menor, naturais de 
Maputo, residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros 
ou com eles possam concorrer na sucessão à herança do referido ÂNGELO JOÃO 
MANGUMO.

Está conforme

Maputo, aos 29 de Abril de 2021

O Técnico
(Ilegível)

4896

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA
1.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE CRISTINA NAICHELA 
MAGENGE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de doze de Abril de dois mil 
e vinte e um, lavrada de folhas trinta verso a trinta e um, do livro de notas para 
escrituras diversas, número 163-D, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim SARA MATEUS COSSA, Conservadora e Notária Superior em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de CRISTINA NAICHELA MAGENGE, viúva que era, natural de Quissico - 
Zavala, falecida no dia seis de Março de dois mil e vinte e um, na sua residência, 
filha de Naichele Foliche Magenge e de Rosa Quimice Canda, com última residência 
habitual no Bairro do Fomento, na Matola, não tendo deixado testamento nem 
qualquer outra disposição de sua última vontade, e sucedem-lhe como únicos 
e universais herdeiros de todos seus bens móveis e imóveis, seus filhos: EMÍLIA 
CRISTINA MAPOISSA, ARMINDO VENÂNCIO MAPOISSA, solteiros, maiores, 
MAELA VENÂNCIO MAPOISSA, casado com Cidália Paula Boavida Chicana, 
ÉLDIO VENÂNCIO MAPOISSA e FLÁVIO VENÂNCIO MAPOISSA, solteiros, maiores, 
naturais de Maputo e Matola, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer na sucessão à herança da referida 
CRISTINA NAICHELA MAGENGE.

Está conforme
Maputo, aos 16 de Abril de 2021

O Técnico
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO

3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, n.º 1472 – 1.º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE HAMIDE ABDUL 
ABOO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e dois de Abril 
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas trinta e duas a trinta e quatro, do 
livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e setenta e cinco, 
traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA 
SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora e Notária 
Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de HAMIDE ABDUL ABOO, no estado de casado com Sofia da Conceição 
Torres Aboo, sob regime de comunhão geral de bens, natural de Maputo, 
residente nesta cidade, sendo filho de Carlitos Alfredo Abú e de Madalena 
Dulce Frederico Gemeo.

Que, ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e 
universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, sua cônjuge acima 
identificada e seus filhos: WONDER KHABIR TORRES ABOO e WESLEY 
THAIR TORRES ABOO, ambos menores, naturais de Maputo, onde residem.

Está conforme

Maputo, aos 29 de Abril de 2021

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE 

JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO 

ÚNICO DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE ARÃO ALMEIDA 
BALANE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
vinte e seis de Abril de dois mil 
e vinte e um, exarada de folhas 
oitenta e oito a folhas oitenta e 
nove verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número vinte 
e seis traço “B” barra BAÚ, deste 
Balcão, a cargo da Notária em 
exercício, CÉLIA BERNARDETE 
MESTRE GUAMBE, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de ARÃO 
ALMEIDA BALANE, solteiro que 
era à data do seu óbito, de então 
cinquenta e dois anos de idade, 
com última residência habitual 
no Bairro Inhagóia “B”, cidade de 
Maputo. 
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade, tendo deixado como 
únicos e universais herdeiros de 
seus bens, seus filhos: ALMEN 
DE ALMEIDA BALANE, LUÍSA 
ARÃO BALANE, ROSA DA 
CONCEIÇÃO ARÃO BALANE e 
MARIETA ARÃO BALANE, todos 
solteiros, menores, residentes 
na Matola.
Que não existem outras pessoas 
que de lei, possam concorrer na 
sucessão.
Fazem parte da herança todos os 
bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias em nome do 
falecido.

Está conforme
Matola, aos 29 de Abril de 2021

A Notária
(Ilegível)

4919

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que 
Lassânia Mahomed 
Katarada, natural de 
Maputo e residentes na 
Ponta do Ouro, distrito 
de Matutuíne, Província 
de Maputo requereu 
autorização para mudança 
do seu nome, para passar 
a usar o nome completo de 
Lassânia Praças.

Nos termos do nº 1, artigo 
360º do Código do Registo 
Civil, são convidados 
todos os interessados 
para no prazo de trinta 
dias, a contar da data da 
publicação do presente 
anúncio, deduzirem, por 
escrito, a oposição que 
tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 12 de Abril de 
2021

A Directora Nacional 
Adjunta

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária 

Superior)
4334



PUBLICIDADE 19Sexta-feira, 30 de Abril de 2021

4271

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS

1. O Instituto Nacional de Minas convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou
estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para participar nos concursos
abaixo:

Nº
Nº do 

Concurso

Data e Hora de 
Entrega das 
Propostas

Data e Hora de 
Abertura das 

Propostas
Objecto Data /Local de Visita 

1

39A001341/
CL/07/2021

11 de Maio de 2021 
- 9.00 horas

11 de Maio de 
2021 - 9.15 horas Prestação de Serviços de 

Virtualização e Conectivi-
dade do Centro de Dados 
para o Sistema de Gestão 
de Títulos Mineiros do 
INAMI (Landfolio)

Data /Local de Visita: N/AGarantia Provisória: N/A
Anúncio de Posicionamento: 
18 de Maio de 2021 – 10.00 horas

Preço do Caderno: 1.500,00MT

2

39A001341/
CL/08/2021

11 de Maio de 2021 
- 10.00 horas

11 de Maio de 
2021 - 
10.15 horas Fornecimento de Sistema 

Operativo para Servidor 
Versão 2019-16 Core e 
Base de Dados SQL Server 
2019 e suas Licenças

Data /Local de Visita: N/AGarantia Provisória: N/A
Anúncio de Posicionamento:
 18 de Maio de 2021 - 11.00 horas

Preço do Caderno: 1.500,00MT

3

39A001341/
CP/08/2021

20 de Maio de 2021 
- 12.00 horas

20 de Maio de 
2021 - 
12.15 horas

Elaboração de Projectos 
Executivos para o INAMI, 
por Lotes:

• LOTE I: Elaboração do 
Projecto Executivo de Es-
tação Sismográfica

– MODELO;

• LOTE II: Elaboração do
Projecto Executivo para a
Reabilitação do Observa-
tório Magnético de Nam-
pula;

• LOTE III: Elaboração do
Projecto Executivo para a
Reabilitação dos imóveis 
do INAMI nas Províncias 
de Tete, Nampula, Niassa
e Maputo

Data e Hora Local

• Garantia Provisória:
LOTE I – 30.000,00MT
LOTE II – 50.000,00MT
LOTE III - 100.000,00MT

• Classe do Alvará: 4ª Classe para Consultoria de
Obras Públicas

• Data do Anúncio de Posicionamento: 26 de Maio
de 2021 - 11.00 horas

• Preço do Caderno: 5.000,00MT

6/5/2021 pelas 
10.00 horas

Maputo – Posto Administra-
tivo de Changalane - Estação 
Sismográfica: Changalane, en-
contro no INAMI-Sede às 9.00 
horas

10/5/2021 
pelas 11.00 
horas

Nampula – Observatório Mag-
netico, Localizado no Bairro 
de Napipine, Rua da Barragem

11/5/2021 
pelas 11.00 
horas

Tete – Cidade de Moatize (rea-
bilitação das casas 15, 17, 19, 
22 e construção do muro de 
vedação) 

13/5/2021 
pelas 10.00 
horas

Niassa - Cidade de Lichinga 
(reabilitação de uma casa tipo 
3)

5/5/2021 pelas 
10.00 horas

Maputo - Reabilitação dos Es-
critórios no INAMI, sitos na 
24 de Julho, n.º 1895 (1º e 2º 
Andares)

4

39A001341/
CP/07/2021

20 de Maio de 2021 
- 10.00 horas

20 de Maio de 
2021 - 
10.15 horas

Prestação de Serviços de 
Manutenção e Reparação 
de Edifícios do INAMI

Data e Hora Local

• Garantia Provisoria: 225.000,00MT

• Classe do Alvará: 4ª Classe para Empreitada de
Obras Públicas

• Data do Anúncio de Posicionamento:                                                                
25 de Maio de 2021 - 11.00 horas

• Preço do Caderno: 5.000,00MT

5/5/2021 pelas 
10.00 horas

INAMI-Sede: Praça 25 de Ju-
nho, nº380, Caixa Postal nº 
4605

5/5/2021 pelas 
10.00 horas

INAMI SPG: Av. 24 de Julho, nº 
1895, 1º esq e 2º andar

5/5/2021 pelas 
10.00 horas

Laboratório de Geologia: Bair-
ro de Magoanine “C”e

6/5/2021 pelas 
10.00 horas

Estação Sismográfica: Chan-
galane encontro no INAMI-
-Sede às 9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou adquirí-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela importância
não reembolsável conforme os preços indicados na tabela acima. O montante deverá ser
depositado no:

• Banco Internacional de Moçambique (BIM) conta nº 292476341 a favor do INAMI.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e nas datas e horas indicadas na tabela,
e serão abertas em sessão pública na presença dos concorrentes que desejarem comparecer:

INAMI - Unidade Gestora Executora das Aquisições 

Praça 25 de Junho, nº 380, 1º Andar 

+258 21 347000 / 21 347 322 Cel: 823200520

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

Autoridade Competente 
(Ilegível)

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da 
Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm 
éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, cha-
mando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Concessão Mineira 
número 10613C para Diamante e Ouro, no distrito de Machaze, na província de Ma-
nica, a favor da requerente ROYAL DIAMONDS MOCAMBIQUE II, LIMITADA, com as 
seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -21    25   30,00 32    45   20,00

2 -21    25   30,00 32    48   30,00

3 -21    28   20,00 32    48   30,00

4 -21    28   20,00 32    52   50,00

5 -21    29    0,00 32    52   50,00

6 -21    29    0,00 32    52    0,00

7 -21    29   30,00 32    52    0,00

8 -21    29   30,00 32    51   20,00

9 -21    29    0,00 32    51   20,00

10 -21    29    0,00 32    49   20,00

11 -21    28   30,00 32    49   20,00

12 -21    28   30,00 32    47   50,00

13 -21    27   50,00 32    47   50,00

14 -21    27   50,00 32    47   20,00

15 -21    27    0,00 32    47   20,00

16 -21    27    0,00 32    46   40,00

17 -21    26   30,00 32    46   40,00

18 -21    26   30,00 32    46   20,00

19 -21    26   10,00 32    46   20,00

20 -21    26   10,00 32    45   50,00

21 -21    26    0,00 32    45   50,00

22 -21    26    0,00 32    45   30,00

23 -21    25   50,00 32    45   30,00

24 -21    25   50,00 32    45   20,00

Maputo, aos 9/4/2021

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e sete 
de Abril de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas trinta e oito a trinta 
e nove, do livro de notas para escrituras diversas número 163-D, deste 
Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante mim SARA MATEUS 
COSSA, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de RAQUEL AMÉLIA JÚLIO MATSINHE, solteira, maior que era, 
natural de Manjacaze, falecida no dia vinte e sete de Dezembro de 
dois mil e dezanove, em Maputo, filha de Júlio Valente Matsinhe e de 
Preselina Afonso Maungue, com última residência habitual no Bairro da 
Maxaquene, na cidade de Maputo, não tendo deixado testamento, nem 
qualquer outra disposição de sua última vontade, e sucedem-lhe como 
únicos e universais herdeiros de todos seus bens móveis e imóveis, seus 

pais: JÚLIO VALENTE MATSINHE e PRESELINA AFONSO MAUNGUE, 
casados, naturais de Manjacaze, residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles possam concorrer na sucessão à 
herança da referida RAQUEL AMÉLIA JÚLIO MATSINHE.

Está conforme

Maputo, aos 29 de Abril de 2021

O Técnico
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA
1.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE RAQUEL AMÉLIA JÚLIO MATSINHE

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas 
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, 
a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-
se que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10502L para Metais Básicos, 
Metais Preciosos e Rochas Ornamentais, nos distritos de Mopeia e Morrumbala, na província da 
Zambézia, a favor da requerente LAND SERVICES II, LDA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -17   40    0,00 35    24  40,00
2 -17   40    0,00 35    31  10,00
3 -17   38   10,00 35    31  10,00
4 -17   38   10,00 35    33  20,00
5 -17   39    0,00 35    33  20,00
6 -17   39    0,00 35    36   0,00
7 -17   43    0,00 35    36   0,00
8 -17   43    0,00 35    30   0,00
9 -17   42    0,00 35    30   0,00

10 -17   42    0,00 35    24  40,00

Maputo, aos 19/2/2021
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas 
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) 
dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito 
a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10515L para Ouro e 
Minerais Associados, no distrito de Mopeia, na província da Zambézia, a favor da requerente DLZ 
EMPREENDIMENTOS, Sociedade Unipessoal de Responsabilidade, Limitada, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -17   40    0,00 35    21  50,00
2 -17   40    0,00 35    23  50,00
3 -17   40   40,00 35    23  50,00
4 -17   40   40,00 35    24  40,00
5 -17   42    0,00 35    24  40,00
6 -17   42    0,00 35    21  50,00

Maputo, aos 19/2/2021
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE NACALA

SERVIÇO DISTRITAL DE 

EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E 

TECNOLOGIA 

Aviso
Por despacho de 16 de Abril de 2021 do 
Exmo Senhor Administrador do Distrito de 
Nacala, estará aberto um concurso para o 
ingresso no Aparelho do Estado, do pessoal 
docente para o Ensino Técnico Profissional 
para o provimento de vagas no SDEJT de 
Nacala, nos termos do artigo 35 do Esta-
tuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 
de Agosto, conjugado com o nº2 do Decreto 
nº 5/2006, de 12 de Abril e do Diploma Mi-
nisterial nº 88/2005, de 28 de Abril, para 
o qual são avisados todos os interessados
que reúnam requisitos previstos na lei para
o preenchimento das vagas existentes.

1. Ensino Técnico-Profissional
1.1 Docentes de N1- 03 Vagas (1- Licencia-

tura em Engenharia Hidráulica; 1- Li-
cenciatura em Agro-pecuária e 1- Li-
cenciatura em Ensino de Inglês)

Total de vagas existentes 3

2. Documentos /Requisitos gerais
a) A Admissão ao concurso é solicitada

ao Exmo Senhor Administrador do
Distrito através de um requerimento
reconhecido (autenticado)

b) Fotocópia de BI reconhecida (auten-
ticado)

c) Certificado do curso (autenticado)

d) Cópia do NUIT

e) CV

f) Não ter sido aposentado ou reforma-
do;

3. Modalidade de concurso
• O Concurso será documental e

• Entrevista

NB. O concurso decorrerá em 30 dias a 
partir de 19 de Abril 2021, com o térmi-
no no dia 19 de Maio de 2021.

Nacala, 15 de Abril de 2021

O Director do SDEJT

Alexandre Mário Nacotua 
187 4898

Novo Fluxo do Processo
de Pagamento a Fornecedores

No âmbito da flexibilização e melhoria dos processos 
de pagamentos comunica-se a todos fornecedores 
de bens e serviços que entrou em vigor na ENH, 
um novo fluxo de processo de pagamentos.

Este novo fluxo determina que todas as facturas 
relativas ao fornecimento de bens e serviços à 
empresa deverão ser acompanhadas da referência 
de Ordem de Compra e da Nota de Recepção dos 
bens e/ou serviços, emitida pela ENH.

As facturas em referência deverão ser submetidas 
a ENH-E. P., num prazo máximo de 7 dias úteis, 
após a emissão da Nota de Recepção dos Bens e/
ou Serviços.

4279

1. A Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento, através
do Projecto de Saneamento Urbano pretende contratar uma empresa
para a prestação do serviço de  fornecimento de material e consumíveis
para a sua insfraestrutura de tecnologia de informação e comunicação.
Assim convida à todas empresas interessadas e elegíveis a apresentar-
em propostas fechadas e seladas.

2. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os docu-
mentos do concurso ou adquirí-los no endereço indicado no número
4 deste anúncio, mediante o pagamento não reembolsável  de 1000,00
MT.

3. O periodo de validade  das propostas é de 90 dias.

4. As propostas deverão ser entregues até às 14:30 horas do dia 24 de
Maio de 2021, data em que as mesmas serão abertas em sessão pública 
pelas 14:30 horas no endereço abaixo indicado, na presença  dos con-

correntes que desejarem participar.

• Projecto de Saneamento Urbano/Departamento de Saneamento
• Edifício da Direcção Nacional  de Abastecimento de Água e Sanea-

mento
• Rua de Imprensa , n.º 162 - 3.º andar.
• Maputo-Moçambique

5. As propostas deverão ser acompanhadas duma garantia provisória no
valor de 50.000,00Mt, válida pelo prazo de 120 dias.

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

Maputo, 30 de Abril de 2021
Projecto de Saneamento Urbano- PSU

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

DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO  DE ÁGUA E SANEAMENTO
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

PROJECTO  DE SANEAMENTO URBANO

CONCURSO PÚBLICO  Nº MZ-DNAAS-P068-GO-RFB-2021
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E CONSUMÍVEIS PARA A INFRA-ESTRUTURA DE TIC

4301

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1. A ARQUIPLAN Lda. convida empresas elegíveis, nacionais, que reúnam os
requisitos de elegibilidade, a submeterem sua Manifestação de Interesse
para o concurso:

03/AP/CONS/2021 – Trabalhos de reabilitação do Laboratório BSL3 
nas instalações do Instituto Nacional de Saúde em Marracuene.

2. Os Interessados deverão apresentar os seguintes documentos para
qualificação:
a. Alvará igual ou superior a 5ª Classe de Obras Públicas, com experiência

comprovada na prestação de serviços acima descritos;
b. Cópia do Cadastro Único, ou equivalente.

3. Prazo de submissão: Sexta-Feira, 14 de Maio de 2021, pelas 15:30 horas, no
endereço abaixo indicado:

ARQUIPLAN, Lda, Av.24 de Julho nº394 r/c, Tel: 21493970 e 823034600

Podem submeter electronicamente para: concursos@arquiplan.co.mz, título: 
COP20 CDC_MdI: Lot 11_INS Marracuene: renovation

Maputo, 30 de Abril de 2021

A Direcção
4318

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

ANÚNCIO
A Veneranda Juíza Conselheira do Tribunal Administrativo, faz saber que cor-
rem éditos de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da sua publicação, no-
tificando os senhores PAULO SILVESTRE PATI, EUSÉBIA MARIA CELESTINO 
e SAMAR ANLI, gestores da Administração do Distrito de Balama-Cabo Delga-
do, Exercício Económico 2006, apelante nos Autos do Recurso de Apelação 
nº 23/2013, interposto contra o Acórdão nº 21/2012, proferido pela II Sub-
secção da III Secção deste Tribunal, para comparecer, no Cartório do Plenário 
deste Tribunal, onde serão notificados do pagamento do preparo inicial.
E para constar se lavrou o presente anúncio para efeitos de publicação no lugar 
designado por lei.

Maputo, aos 16 de Abril de 2021

A Secretária Judicial
Flávia Angelina Chitachi Mapatse

Verifiquei

Juíza Conselheira Relatora
Dra. Isabel Nhampossa
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MUNICÍPIO DE CHIBUTO
CONSELHO MUNIPAL DA CIDADE DE CHIBUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES –UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. No âmbito do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 08

de Março o Conselho Municipal da Cidade de Chibuto, convida Empresas inscritas no Cadastro Único, interessadas a apresentarem propostas fechadas para o provimento dos
seguintes, Bens e Serviços que constam na tabela abaixo:

NO /Ord/
Iten.

CONCURSO No OBJECTO
ENTREGA DAS 

PROPOSTAS
ABERTURA DAS 

PROPOSTAS Data da validação 
das propostas

GARANTIA 
PROVISÓRIA

DATA HORA DATA HORA

1.
90J000253/
CP/01/2021

(LOTE I)

Pavimentação da Estrada entre e Avenida Samora Machel(Bobolelo), até ao mercado Bela rosa 
numa Extensão de 1315m e largura de 8m incluindo a construção de poços absorventes de 20m 
de comprimento, 10 m de largura e 2.5m de altura em blocos duplicados de areia e cimento de 
20x40x20cm, incluindo a vedação com rede tubarão.

20.05.2021 10H00 20.05.2021 10h15
01/06/2021 Pelas

 09h00
Requerida 

2
90J000253/
CP/01/2021

(LOTE II)

Pavimentação da Estrada entre e Avenida Samora Machel(Bobolelo),do mercado Bela rosa 
ate  Centro do bairro Samora Machel numa Extensão de 2530m e largura de 8m incluindo a 
construção de poços absorventes de 20m de comprimento, 10 m de largura e 2.5m de altura em 
blocos duplicados de areia e cimento de 20x40x20cm, incluindo a vedação com rede tubarão.

20.05.2021 10H00 20.05.2021 10h15
01/06/2021 Pelas

 09h00
Requerida 

3
90J000253/
CP/01/2021

(LOTE III)

Pavimentação da Estrada entre ao centro do bairro Samora Machel e antiga Escola de  Macunene, 
numa extensão de 3700m e largura de 8m incluindo a construção de poços absorventes de 20m 
de comprimento, 10 m de largura e 2.5m de altura em blocos duplicados de areia e cimento de 
20x40x20cm, incluindo a vedação com rede tubarão.

20.05.2021 10H00 20.05.2021 10h15
01/06/2021 Pelas

 09h00
Requerida

4
90J000253/
CL/06/2021

(LOTE IV)
Pavimentação da Orla defronte das Bombas da BP e Passeios da Praça dos Trabalhadores 

20.05.2021 10H00 20.05.2021 10h15
01/06/2021 Pelas

 09h00
Não Requerida

5
90J000253/
CP/02/2021

Aquisição de um Sistema Electrónico para Informatização de Dados 21.05.2021 09H00 21.05.2021 09h15
02/06/2021 Pelas

 09h00
Requerida

6
90J000253/
CL/01/2021

Aquisição de quadros de fotografias de Chefe de estado, mastros, bandeiras da República e do 
Município

13.05.2021 08H00 13.05.2021 08H15
20/06/2021 Pelas

 08h00
Não requerida 

7
90J000253/
CL/02/2021

Aquisição de Material de Higiene e Limpeza 13.05.2021 09H00 13.05.2021 09H15
20/06/2021 Pelas

 09h00
Não requerida 

8
90J000253/
CL/03/2021

Aquisição de Material Eléctrico e de ferragem 13.05.2021 10H00 13.05.2021 10H15
20/06/2021 Pelas

 10h00 Não requerida 

9
90J000253/
CL/04/2021 Aquisição de Produtos Alimentares

13.05.2021 11H00 13.05.2021 11H15
20/06/2021 Pelas

 11h00
Não requerida

10
90J000253/
CL/05/2021 Aquisição de Material para arrecadação da Receita

13.05.2021 12H00 13.05.2021 12H15
20/06/2021 Pelas

 12h00
Não requerida

11
90J000253/
CL/07/2021

Manutenção e Reparação de Meios Circulantes do Conselho Municipal 13.05.2021 13H00 13.05.2021 12H15
20/06/2021 Pelas

 12h00
Não requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou retirá-los na UGEA do Conselho Municipal, pela importância não
reembolsável de 2.500,00 Mts do iten 01 a 04 e 1,500.00 Mts de 5 a 11 que deverá ser depositada na conta Bancária BCI no 16101031 10 001,Titular Conselho Municipal da
Cidade de Chibuto

3. O período de validade das propostas será de 90 (noventa) dias e deverá ser acompanhadas das respectivas garantias provisórias correspondentes a cada lote na ordem de 1, 2, 3
e 4, e serão válidos por 120 dias a contar da data de abertura das propostas;

4. A visita aos locais das obras é obrigatória e será feita no dia 07/05/2021. O local de concentração será defronte do edifício do Conselho Municipal pelas 10h:00.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço: Conselho Municipal da Cidade de Chibuto-UGEA, Avenida Largo Ngungunhane. Telefone: 282 -72003, ou 871357730 nos 
prazos acima indicados e serão abertas em sessão Pública na mesma data e endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão.

6.  Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
nº 5/2016 de 08 de Março.

Chibuto, 28 de Abril de 2021

A Autoridade
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MABOTE

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL 
Unidade Gestora Executora das Aquisições 

Anúncio do Concurso nº 01/SDSMAS-UGEA/2021
1. O serviço Distrital de Saúde, Mulher Acção Social - Unidade Gestora Executora das Aquisições Convida pessoas 

Singulares, Micro e pequenas empresas que reúnem requisitos de qualificação a apresentarem propostas
fechadas para o fornecimento de Bens e Prestação de Serviços, de acordo com a tabela abaixo:

Nº Objecto
 Data/hora/entrega 

das propostas    
Data/hora abertura 

local
01 Manutenção de Mobiliário e equipamento  10/04/2021-09:horas 10/05/2021-09:horas
02 Material para manutenção de bens móveis 10/04/2021-09:horas 10/05/2021-09:horas
03 Material de consumo para Escritório e de Informática   10/04/2021-09:horas 10/05/2021-09:horas
04 Material de Limpeza e Higiene 10/04/2021-09:horas 10/05/2021-09:horas
05 Géneros alimentícios 10/04/2021-09:horas 10/05/2021-09:horas
06 Material de consumo para copa e cozinha 10/04/2021-09:horas 10/05/2021-09:horas

07
Comunicação em geral (Fornecimento de recargas e 
telefones)

10/04/2021-09:horas 10/05/2021-09:horas

08 Manutenção e reparação de bens imóveis 10/04/2021-09:horas 10/05/2021-09:horas
09 Fornecimento de lenha 10/04/2021-09:horas 10/05/2021-09:horas
10 Manutenção e reparação de motorizadas 10/04/2021-09:horas 10/05/2021-09:horas
11 Mobiliário de Escritório 10/04/2021-09:horas 10/05/2021-09:horas
12 Hospedagem e lanches 10/04/2021-09:horas 10/05/2021-09:horas
13 Material de consumo hospitalar no âmbito da Covid-19 10/04/2021-09:horas 10/05/2021-09:horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso
leva-los no endereço indicado pela importância não reembolsável de 1.500,00 (mil e quinhentos meticais),
para cada caderno de encargos. O pagamento deverá ser feito por via de Depósito Bancário (BCI) na conta
21222445810001 (SDSMAS MABOTE ADIA PAG SALARIOS), para mais esclarecimentos contacta o número:
8770709258.

3. O período de validade das propostas será de 30 dias a contar da data final de entrega .

4. As propostas deverão ser entregues no Serviço Distrital de Saúde Mulher e Acção Social de Mabote até a
data e hora acima indicado e serão abertas na data e hora também referenciadas na tabela, na presença dos
concorrentes que desejarão comparecer.

5. O posicionamento dos concorrentes será feito no dia 10 de Maio de 2021 no SDSMASM, Serviço Distrital
de Saúde Mulher Acção Social de Mabote, Unidades Gestora e Executora das Aquisições (UGEA), Estrada
Nacional No 222- Mabote Sede.

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Publicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março.

Mabote, Março de 2021
Directora Distrital

Gloria António Alfredo
(Téc. Sup. N1)

Endereço: Serviço Distrital Da Saúde Mulher Acção Social Mabote , Estrada Nacional 222 cel 870709258
122
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
  DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO E CANCELAMENTO
De acordo com alínea d) do nº3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Publicas, Forneciento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decretonº 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a adjudicação e cancelamento do objecto dos 
concursos abaixo indicados:  

Nº Concurso e 
Modalidade

Objecto de contratação
Concorrente 
adjudicado

Valor da adjudicação 
incluindo IVA

02/INSS/DPI/
UGEA/21

Concurso Limitado

Prestação de Serviços de Manutenção 
de geradores na Delegaão Provincial da 
Maxixe, Delegações Distritais da Cida-
de de Inhambane e Vilankulo. 

Mega Tec 
Serviços, EI 

665.500,00MT

03/INSS/DPI/
UGEA/21

Concurso Limitado

Fornecimento de Combustivel e lubrifi-
cante nos seguintes locais:
 Lote I: Cidade da Maxixe.
Lote II: Cidade de Inhambane
Lotes III, IV, V e VI: Vilankulo, Massinga 
Zavala e Inhassoro

Estação de 
Serviços Rumanat 

LDA
MK-Esa
Deserto

589.163,86MT

100.241,82MT
Cancelado

04/INSS/DPI/
UGEA/21Concurso 

Limitado

Arrendamento de um imóvel para 
funcionamento da Delegação Distrital 
do INSSde Zavala.

Deserto Cancelado

05/INSS/DPI/
UGEA/21 Concurso 

Limitado

Fornecimento de Catering e Ornamen-
tação para a Delegação Provincial do 
INSS de Maxixe e Cidade de Inhambane.

Revisão 
Orçamental

Cancelado

06/INSS/DPI/
UGEA/21 Concurso 

Limitado

Fornecimento e montagem de Apare-
lhos de ar condicionado na Delegação 
Provincial do INSS Maxixe.

Imperial 
Empreendimento. 

S.U.P, LDA
420.300,00MT

Maxixe, Abril de 2021

Autoridade Competente
(Ilegível)

Delegação Provincial de Inhambane: Av. 7 de Abril Bairro Chambone Tel: 293 30114, Fax: 29330122, Maxixe 

República de Moçambique
Ministério da Cultura e 

Turismo
INSTITUTO NACIONAL DO 

TURISMO I.P

AVISO
O INATUR I.P., por razões de or-

dem interna e organizacional, 

vem através desta informar a 

todos concorrentes e ao públi-

co em geral do cancelamento do 

Concurso Público lançado no dia 

28 de Dezembro de 2019, para o 

provimento de vagas de Direc-

tor de Serviços de Promoção 

(SP), Director de Serviço de In-

vestimento e Desenvolvimen-

to (SID) e Serviço de Classifi-
cação e Formação (SCF) desta 

instituição.

Maputo, 30 de Abril de 2021
O Director-Geral

 (Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE MOÇAMBIQUE, I.P.
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Laboratório de Engenharia de Moçambique, IP convida pessoas colectivas ou singulares nacionais interessadas a apresentarem 
propostas fechadas para o fornecimento do seguinte:

Nº
Modalidade de 

contratação e respectiva 
referência

Objecto do Concurso

Data e hora 
de entrega de 
documentos 

de 
qualificação e 

propostas

Data e hora de 
abertura de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Validade das 
propostas

Anúncio de 
Posicionamento

Garantia 
Provisória

01
Concurso de Limitado 
Nº47A002241/
CL/0001/2021

Fornecimento de equipamento 
de protecção e segurança no 
trabalho

19/5/2021

9.30 horas

19/5/2021

9.45 horas
120 dias 27/5/2021

10.00 horas Não aplicável

02
Concurso de Limitado 
Nº47A002241/
CL/0002/2021

Fornecimento de equipamento 
informático e acessórios

19/5/2021

10.45 horas

19/5/2021

11.00 horas
120 dias 27/5/2021

11.00 horas Não aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los na
Tesouraria do Laboratório de Engenharia de Moçambique, I.P. na Av. de Moçambique, Km 1.5, nº 1081, R/C pela importância
não rembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) por cada documento de concurso.

3. As propostas deverão ser entregues na Secretaria desta Instituição nas datas indicadas no quadro acima.

4. A abertura das propostas e o anúncio público de posicionamento terão lugar na Sala de Reuniões nas datas indicadas no
quadro acima.

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

Maputo, aos 29 de Abril de 2021

A Entidade Contratante

(Ilegível)

DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO (DLA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. A Universidade Eduardo Mondlane convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para fornecimento de bens, de
acordo com os seguintes concursos:

Nº do Concurso Objecto do Concurso
Validade 
das Pro-
postas

Prazo e hora 
de Entrega

Data e hora
Abertura

Data e hora do 
anúncio de po-
sicionamento

Preço do 
Caderno de 

Encargo

CR52A002341CP2922021
Fornecimento de material epidemiológi-
co  para a Universidade Eduardo Mondla-
ne 

120 Dias

Data: 
20/5/2021

Hora: 
10.00 horas 

Data: 
20/5/2021

Hora: 
10.15 horas

Data: 
31/5/2021

Hora: 
10.00 horas

1.000,00MT

CR52A002341CP2932021
Fornecimento de serviços de desinfec-
ção de espaços da Universidade Eduardo 
Mondlane 

120 Dias

Data: 
20/5/2021

Hora: 
12.00 horas 

Data: 
20/5/2021

Hora: 
12.15 horas

Data: 
31/5/2021

Hora: 
11.00 horas

1.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los, mediante
solicitação por escrito na UGEA Central a funcionar no edifício da Reitoria, sita no Campus Principal da Universidade Eduardo Mondlane,
Av. Julius Nyerere, n.º 3453, entre às 8.00 e 15.30 horas, pela importância não reembolsável de acordo com a tabela acima, que deve ser
depositada na conta 170475561 – UEM DLA do Millennium BIM

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

 Maputo, aos 28 de Abril de 2021

A Directora
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICAL DA CIDADE 
DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Faz saber que, pela Primeira Sec-
ção Comercial deste Tribunal Judi-
cial da Cidade de Maputo correm 
éditos de trinta dias, citando os 
co-executados: FACILITY SERVI-
ÇES, LDA, com último domicílio 
conhecido no bairro de Namico-
po, Rua em Projecto, na cidade de 
Nampula, MANUEL JOSÉ DA SILVA 
HERDEIRO, com última residên-
cia conhecida na Av. de Trabalho, 
nº 3127, na cidade de Nampula e 
LEANDRO BARBOSA DA CRUZ, 
com última residência conhecida 
na Rua de Projecto, no bairro Mua-
tala, na cidade de Nampula, ora 
ausentes em parte incerta, para 
no prazo de dez dias, que come-
ça a correr depois de findo o dos 
éditos, tudo a contar da data da 
segunda e última publicação deste 
anúncio no jornal “Notícias”, paga-
rem ao exequente BCI-BANCO CO-
MERCIAL E DE INVESTIMENTOS, 
SA a quantia de 4 155,141,60MT, 
em dívida nos Autos de Execução 
Ordinária nº 50/2020-P, que por 
esta Secção lhes move o referido 
exequente ou, no mesmo prazo no-
mearem à penhora bens suficien-
tes para pagamento da dívida e do 
mais que acrescerem ou deduzi-
rem a oposição que tiverem, nos 
termos do art. 811° e seguintes do 
CPC, sob pena, de não o fazendo, se 
devolver esse direito ao exequen-
te, prosseguindo a execução seus 
termos, conforme tudo melhor 
consta dos duplicados da petição 
inicial que se encontram arquiva-
dos no Cartório desta Secção à sua 
disposição, onde poderão levantar 
dentro das horas normais de expe-
diente.

Para constar se lavrou o presente 
edital que será legalmente afixado.

Maputo, aos 22 de Abril de 2021

A Escriturária Judicial Provincial
Isménia Mendes Naroromele Vi-

lanculo

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida 

F. Guilherme

4270

4251

4288

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis

Use: Internet 
(ebanking)

+258 84 3400623Apoio ao cliente: Info@snoticias.co.mz|
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Republic of Mozambique

Ministério das Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos
Direcção Nacional de Gestão de Recurso 
Hídricos

     Ministério de Transportes e 
Comunicações

     Instituto Nacional de Meteorologia, IP

Climate Resilience: Transforming Hydrological and Meteorological Services 
Project (HYDROMET)

Project Nr: P131049

Grant Number: NDF C44

Invitation for Bids (IFB)
SUPPLY OF METEOROLOGICAL EQUIPMENT

ICB Nº: 01-ICB/Goods/NDF/INAM-UGEA/2021

1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that

appeared in Development Business, issued on October 08, 2013.

2. The Government of Mozambique has received a Grant from the Nordic Development

Fund toward the cost of Transforming Hydrological and Meteorological Services

Project (Hydromet) and it intends to apply part of the proceeds of this Grant to

payments under the Contract for Supply of Meteorological Equipment for National

Institute of Meteorology (INAM), Maputo, Mozambique, as detailed in the Schedule

of Requirements.

3. The Instituto Nacional de Meteorologia, IP (INAM, IP) now invites sealed bids from

eligible and qualified bidders for the supply of Meteorological Equipment: for air

temperature, soil temperature, pressure, for 155 observation stations, to replace

mercury based instruments.

4. Bid validity shall be 120 days and maximum delivery period is 90 days.

5. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB)

procedures as specified in the Nordic Development Fund’s Guidelines; General

Procurement Guidelines for Projects; Section 4 Procurement of Goods, Works and Non-

Consultancy Services.

6. The Bidder shall furnish documentary evidence to demonstrate that it meets the

experience in supply of similar goods and or similar quantities up to two contracts

for the past 3 (three) years, with necessary information for its verification.

7. Interested eligible bidders may obtain further information from Instituto Nacional de

Meteorologia, IP; Attention: Francisco Raul Nostado, email: fnostado@gmail.com
copied ugeainam@gmail.com and inspect the Bidding Documents at the address

given below from 8.30 to 15.00H.

8. A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested

bidders on the submission of a written Application to the address below and upon

payment of a non-refundable fee of 2.000 MZN or equivalent in foreign currency. The

method of payment will be by bank deposit at Millennium bim, Instituto Nacional 
de Meteorologia, account number: 90664931; NIB: 000100000009066493157; 
SWIFT CODE: BIMOMZMX. The Bidding Documents will be sent by email for

overseas bidders, by request and after confirmation of payment.

9. Bids must be delivered to the address below on or before 11th June, 2021, by 09:30

a.m. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will

be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and
anyone who chooses to attend at the address below on the 11th June, 2021, by 09:40

a.m. Bids must be delivered to the address below.

10. All Bids must be accompanied by a Bid Security of USD 5,000.00 (Five Thousand

United States Dollar) or equivalent in Metical.

11. The address referred to above is:

 Rua de Mukumbura, 164, C.P. 256, Maputo – Mozambique

 Telephone: +258 82 305 6518
 Facsimile number: +258 21 491 150
 Website: www.inam.gov.mz
 E-mail address: mozmet@inam.gov.mz copied to ugeainam@gmail.com

República de Moçambique

Ministério das Obras Públicas, Habita-
ção e Recursos Hídricos
Direcção Nacional de Gestão de Recur-
so Hídricos

Ministério de Transportes e 
Comunicações

Instituto Nacional de Meteorologia, IP

Resiliência Climática: Projecto Transformando Serviços Hidrológicos e 
Meteorológicos (HYDROMET)

Projecto N.º: P131049

Número da Concessão: NDF C44

Convite para Concurso (IFB)
FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS

ICB Nº: 01-ICB/Bens/NDF/INAM-UGEA/2021

• Este Anúncio segue o Aviso Geral de Concursos para Aquisições deste Projecto
publicado no “Development Business”, em 8 de Outubro de 2013.

• O Governo de Moçambique recebeu um Financiamento do Fundo de
Desenvolvimento Nórdico para custear o Projecto de Transformação dos
Serviços Hidrológicos e Meteorológicos (Hydromet) e pretende aplicar parte dos 
fundos para pagamentos, mediante contrato para fornecimento de instrumentos 
meteorológicos para o Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique, IP
(INAM, IP), conforme detalhado na tabela de requisitos.

• O Instituto Nacional de Meteorologia, IP (INAM, IP) convida concorrentes
elegíveis e qualificados a submeter propostas lacradas para o fornecimento de
instrumentos meteorológicos: para medição temperatura do ar, temperatura
do solo, pressão, para cerca de 155 estações de observação, em substituição de
instrumentos à base de mercúrio.

• A validade da proposta será de 120 dias e o prazo máximo de entrega do
equipamento é de 90 dias.

• O Concurso será regido pelos Procedimentos de Concurso Competitivo
Internacional (ICB), conforme especificado nas Directrizes do Nordic
Development Fund; Directrizes Gerais de Aquisições para Projectos; Secção 4 -
Aquisição de Bens, Obras e Serviços que não sejam de Consultoria.

• O Concorrente deverá demonstrar ter experiência no fornecimento de bens
similares e ou quantidades similares até dois contratos nos últimos 3 (três)
anos, com as informações necessárias para a sua verificação.

• Os concorrentes elegíveis interessados   podem obter mais informações no
Instituto Nacional de Meteorologia, IP; Atenção: Francisco Raul Nostado, email:
fnostado@gmail.com com cópia para ugeainam@gmail.com e consultar os
Documentos de Concurso, no endereço abaixo indicado, das 8.30 às 15.00 horas.

• Um conjunto completo de Documentos de Concurso, em inglês, pode ser
adquirido pelos concorrentes interessados   mediante a apresentação de uma 
carta por escrito para o endereço abaixo e mediante o pagamento de uma 
taxa não reembolsável de 2.000,00MT ou equivalente em moeda estrangeira. 
A forma de pagamento será por depósito bancário em Millennium BIM, 
Instituto Nacional de Meteorologia, número da conta: 90664931; NIB: 
000100000009066493157; CÓDIGO SWIFT: BIMOMZMX. Os Documentos 
de Concurso serão enviados por e-mail para os concorrentes estrangeiros, 
mediante solicitação e após confirmação do pagamento.

• As propostas devem ser entregues no endereço abaixo até às 9.30 horas do
dia 11 de Junho de 2021. Não será permitida a submissão via electrónica. As
propostas entregues fora do prazo serão rejeitadas. As propostas serão abertas
publicamente na presença dos representantes designados pelos proponentes e
de qualquer pessoa que opte por comparecer no endereço abaixo às 9.40 horas
do dia 11 de Junho de 2021.

• Todas as propostas devem ser acompanhadas por um Garantia Bancária de
USD 5.000,00 (cinco mil dólares americanos) ou equivalente em Metical.

• O endereço acima referido é:

•	Rua de Mukumbura, n.º 164, CP 256, Maputo - Moçambique

•	Telefone: +258 82 305 6518

•	Fax: +258 21 491 150

•	Site: www.inam.gov.mz
•	Endereço de e-mail: mozmet@inam.gov.mz copiado para ugeainam@gmail.com
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FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS
Rua Consiglieri Pedroso, n.º 99, 4.º andar, Cidade de Maputo, República de Moçambique

CONVOCATÓRIA
O Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), no âmbito do processo de liquidação da 

Mapiko –Cooperativa de Poupança e Crédito, SCRL, vem pela presente convocar os 

herdeiros e/ou tutores dos herdeiros-membros da Mapiko –Cooperativa de Poupan-

ça e Crédito, SCRL, legalmente habilitados, constantes da lista abaixo, para no prazo 

10 (dez) dias, contados a partir da data da publicação deste anúncio, comparecerem 

junto da sede do liquidatário, sita na Rua Consiglieri Pedroso n.º 99, 4.º andar, na ci-

dade de Maputo, das 9.00 às 15.00 horas, a fim de tratarem assuntos do seu interesse.

Findo o prazo acima referido sem que os herdeiros dos membros listados compareçam 

no endereço mencionado, o FGD reserva-se ao direito de accionar os demais 

mecanismos legais aplicáveis ao caso, sem qualquer aviso prévio.

N.º Nome do membro Localização 

1 Acácio João Boene Maputo

2 António João Nguila Maputo

3 Carlos Joaquim Alaneque Maputo

4 Luis Henriques Neves Carrau Maputo

5 Manuel Jamal Hussene Maputo

6 Arcélio Hilário Nhatave Maputo

7 Fernando Jotamo Machaia Maputo

8 Víctor Simões Maputo

9 Belino Cinturão João Vicente Maputo

10 Bento Rodolfo Maputo

11 Elísio Fernando Honwana Maputo

12 Eugenio Matine Maputo

13 Felisberto Job Nhampimbe Maputo

14 Filipe Abril Joao Maputo

15 Frederico Manjate Maputo

16 Joao Macajo Maputo

17 José António Nandja Maputo

18 Jose Bernabe Macuenda Maputo

19 Maria Judite Lingote Maputo

20 Mateus Mundau Mbate Maputo

21 Naftal Gilberto Lino Donaldo Maputo

22 Santos de Jesus Reis paulino Muatamurro Maputo

23 Sebastião Luís Da Silva Jussa Maputo

24 Sefaloide Araujo Joao Maputo

25 Gabriel Manuel Casimiro Sitoe Maputo

26 Severino Mponda Marcos Maputo

27 Rafael Gomes Eduardo Tembe Maputo

28 Estevao Henriques Maputo

29 Gimo Francisco Simões Maputo

30 João Johana Metana Maputo

31 Jorge Sebastião Maputo

32 Lopes Saide Maputo

33 Patrício Arnaldo Maputo

34 Gerlado Fogueiro Amaliue Maputo

35 Basilio Armando Maputo

36 Casimiro Joaquim Tambara Maputo

37 Castigo Chembene Maputo

38 Ernesto Manuel Chipenhane Maputo

39 Florencia dos Anjos Uzene Saide Nacir Maputo

40 Graciano Muia Maputo

41 Ilda Francisco Muzime Maputo

42 Henriques Vamanga Ngula Maputo

43 Miguel Filipe Boene Maputo

44 Patrício António Momade Maputo

45 Alberto Sábado Maputo

46 Arrone Jose Sitoe Maputo

47 Custodio Fernando Zacarias Maputo

48 Simão Barajo Maputo

49 Gabriela Bruhrim da Conceição Maputo

50 Elisa Catarina Cambuile Maputo

51 Jose Rafael Rungo Maputo

52 Nelson Chicuanda Chichava Maputo
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Nampula, aos 28 de Abril de 2021

FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

Parque Nacional da Gorongosa

ANÚNCIO
CONTRATAÇÃO DE UM CONSULTOR (A)

O Parque Nacional da Gorongosa (PNG) tendo em conta os seus esforços para en-
volver as comunidades locais no processo de gestão de recursos naturais e propor-
cionar benefícios tangíveis às comunidades locais, através de parcerias estabeleci-
das com o GEF - PNUD, está a facilitar o processo de estabelecimento de Áreas de 
Conservação Comunitárias na sua Zona Tampão, de acordo com a Lei de Protecção,  
Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica , Lei n.º 16/2014, de 20 de 
Junho, alterada e republicada pela Lei n.º 5/2017, de 11 de Maio. 

Sendo assim, o Parque Nacional de Gorongosa pretende contratar um:

CONSULTOR (A) PARA APOIAR NO PROCESSO DE ESTABELECIMENTO DE CA-
PACITAÇÃO DE ÓRGÃO DE GESTÃO DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO COMUNITÁ-
RIAS NA ZONA TAMPÃO DO PNG, ENVOLVENDO 8 COMUNIDADES (REGULA-
DOS) DOS DISTRITOS DE CHERINGOMA (5), DONDO (1) E NHAMATANDA (2).

As proposta técnicas e financeiras e respectivos documentos de suporte, deverão 
ser enviadas para o seguinte correio electrônico: recruitment@gorongosa.net 
até ao dia 4 de Maio de 2021

NB: Os interessados podem solicitar os Termos de Referência detalhados através 
do endereço, email: hchipanga@gorongosa.net,  Gestora de Relações Comunitá-
rias do Parque Nacional de Gorongosa.

Parque Nacional da Gorongosa

ANÚNCIO
CONTRATAÇÃO DE UM CONSULTOR (A)

O Parque Nacional da Gorongosa (PNG) tendo em conta os seus esforços para envolver as 
comunidades locais no processo de gestão de recursos naturais e proporcionar benefícios 
tangíveis às comunidades locais, através de parcerias estabelecidas com o GEF e PNUD, está 
a facilitar o processo de estabelecimento de Áreas de Conservação Comunidade na sua Zona 
Tampão, de acordo com a Lei de Protecção,  Conservação e Uso Sustentável da Diversidade 
Biológica , Lei n.º 16/2016, de 20 de Junho, alterada e republicada pela Lei n.º 5/2017, de 
11 de Maio. 

Sendo assim, o Parque Nacional de Gorongosa pretende contratar:

UM CONSULTOR (A) PARA ELABORAR PLANOS DE MANEIO DE RECURSOS FLORESTAIS 
E FAUNÍSTICOS, PLANOS DE ZONEAMENTO E DE USO DE TERRA PARA COMUNIDADES 
DE CATEMO, NHABAUA, MUANANDIMAI, MACIAMBOSA, CHIDANGA EM CHERINGOMA, 
NHAMACUENGUERE EM DONDO, BEBEDO E NHAMPOCA EM NHAMATANDA, 
RELATÓRIOS DE LEVANATAMENTO DE RECURSOS FLORESTAIS E FAUNÍSTICOS, 
RESUMOS DOS PLANOS DE MANEIO PARA A ZONA DE CHERINGOMA, NHAMATANDA 
E DONDO E RESPECTIVOS MECANISMOS DE IMPLEMENTAÇÃO,  MONITORIA E 
AVALIAÇÃO.

As proposta técnicas e financeiras e respectivos documentos de suporte, devem ser enviados 
para o seguinte correio electrónico: recruitment@gorongosa.net até ao dia 4 de Maio de 
2021

NB: Os interessados podem solicitar os Termos de Referência detalhados através do 
endereço, email: hchipanga@gorongosa.net, Gestora de Relações Comunitárias do Parque 
Nacional de Gorongosa.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

Anúncio de Concursos
1. O Serviço Provincial de Saúde de Inhambane convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas

inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestadores de Serviços 
a apresentarem propostas fechadas para participar em concursos abaixo:

Nº de 
concurso/

modalidade 
Objecto

Data e hora 
da entrega-

final
Data e hora 
de abertura

Data e hora 
de anúncio de 

posicionamento
58I/000151/
CL0007/2021

Aquisição de pneus e acessórios de viaturas 
20/5/2021
9.00 horas 

20/5/2021
9.15 horas

26/5/2021
8.15 horas

58I/000151/
CL0008/2021

Aquisição de material diverso
 (canalização, eléctrico e carpintaria)  

20/5/2021
11.00 horas 

20/5/2021
11.15 horas

26/5/2021
9.15 horas

58I/000151/
CL0009/2021

Lote I – uniforme para o pessoal  da saúde
Lote II- Roupa hospitalar

21/5/2021
9.00 horas 

21/5/2021
9.15 horas

26/5/2021
10.15 horas

58I/000151/
CL00010/2021

  Reprodução de fichas e impresso 24/5/2021
9.00 horas 

24/5/2021
9.15 horas

26/5/2021
11.45 horas

58I/000151/
CL00011/2021

Lote I: serviços hoteleiros em Maxixe,
Lote II: serviços hoteleiros em  Massinga 
Lote III: Serviços hoteleiros  em Vilankulo  
Lote IV- Serviços hoteleiros na Cidade d I´bane
Lote V- serviços hoteleiros em Zavala  

24/5/2021
11.00 horas 

24/5/2021
11.15 horas

26/5/2021
11.15 horas

58I/000151/
CL00012/2021

Serviço de reparação e manutenção de viaturas 
em Maputo  

21/5/2021
11.00  horas 

21/5/2021
11.15 horas

26/5/2021
11.45 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos
ou adquirí-los no SPSI–Unidade Gestora Executora das Aquisições, telefone nº 293-20549, Fax 20346, pela
importância não reembolsável de 1.500,00MT para cada concurso, a depositar na conta nº 501942506
-Millennium Bim, Serviço Provincial de Saúde de Inhambane – Outras Receitas.

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

4. As propostas serão abertas em sessão pública na Sala de Reuniões da SPSI, 1º piso, Av. Acordos de Lusaka -
Cidade de Inhambane, nas datas e horas indicadas no quadro e na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer.

5. Participam no concurso Limitado pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas que tenham
Certificado de Inscrição no Cadastro Único de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, ou que venham a ter até à data de abertura das propostas.

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

Inhambane, Abril de 2021

Directora do Serviço Provincial

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE 

Anúncio de Concursos
1. O Serviço Provincial de Saúde de Inhambane convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias

empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestadores de Serviços a apresentarem propostas fechadas para participar em concursos abaixo:

Nº de concurso/
modalidades

Objecto
Data e hora 

da entrega-
final

Data e hora 
de abertura

Data e hora 
de anúncio de 

posicionamento

58I000151/CL/
0001/2021                                                                                                                             

Aquisição de 
Lote I- Equipamento Hospitalar
Lote II- Material de prótese dentário
Lote III – Material Médico Cirúrgico

17/5/2021
9.00 horas 

17/5/2021
9.15 horas

25/5/2021
8.15 horas

58I/000151/
CL0002/2021

Lote I - Mobiliários de escritório,
Lote II - Mobiliário para residências médicas

18/5/2021
9.00 horas

18/5/2021
9.15 horas

25/5/2021
9.15 horas

58I/000151/
CL0003/2021

Aquisição de Eletrodomésticos,
17/5/2021
11.00 horas

17/5/2021
11.15 horas

25/5/2021
10.15 horas

58I/000151/
CL0004/2021

Aquisição de Material de escritório
18/5/2021
11.00 horas 

18/5/2021
11.15 horas 

25/5/2021
11.45 horas

58I/000151/
CL0005/2021

Lote I- Combustível na cidade de Inhambane
Lote II- Combustível em Maputo
Lote III – Combustível em Vilankulo 

19/5/2021
11.00 horas 

19/5/2021
11.15 horas

25/5/2021
11.15 horas

58I/000151/
CL0006/2021

Lote II- Equipamento Informático 
Lote II- Maquina de fotocopiadoras

19/05/2021
9.00 horas 

19/5/2021
9.15 horas

25/5/2021
11.45 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos concursos
ou adquirí-los na SPS – UGEA, telefone nº 293-20549, Fax 20346, pela importância não reembolsável de
1500,00MT para cada concurso, a depositar na conta nº501942506-Millennium Bim, Serviço Provincial 
de Saúde de Inhambane – Outras Receitas.

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

4. As propostas serão abertas em sessão pública na Sala de Reuniões da SPSI, 1º piso, Av. Acordos de Lusaka
- Cidade de Inhambane, nas datas e horas indicadas no quadro e na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer.

5. Participam no concurso Limitado pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas que tenham
Certificado de Inscrição no Cadastro Único de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, ou que venham a ter até a data de abertura das propostas.

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

Inhambane, Abril  de 2021
Directora do Serviço Provincial

(Ilegível)

De acordo com o Despacho de 13/4/2021, de Sua Excelência Secretária de Estado na Província de 

Maputo, ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 

Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com o disposto no Decreto nº 11/2021, 

de 9 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de profissionais de Saúde e das áreas de 
apoio com dispensa de concurso público, estão abertas candidaturas, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

a contar da data da primeira publicação do presente aviso no jornal, para o provimento de vagas 28 

vagas no Serviço Provincial de Saúde, nas carreiras e categorias que seguem.

N.º Carreira Categoria/ocupação 
Nº de 
Vagas

1 Médico de Clínica Geral Médico de Clínica Geral de 2ª 3

2
Técnico de Saúde

Técnico de Farmácia 1
Enfermeiro Geral 15
Técnico de Medicina 4

3 Agente Técnico Condutor de Veículos de Serviço Público 2
4 Agente de Serviço Servente de Unidades Sanitárias 3
Total 28

1. Requisitos gerais para a candidatura:
• Nacionalidade moçambicana;
• Registo de Identificação Tributária;
• Idade igual ou superior a 18 anos;
• Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer na

Administração Pública;
• Não ter sido aposentado ou reformado;

• Situação militar regularizada;

• Carreira de Médico de Clínica Geral: Possuir Licenciatura em Medicina

• Carreira de Técnico de Saúde: ter concluído com sucesso o curso da especialidade para a qual
se candidata (Técnico de Medicina Geral, Técnico de Farmácia e Enfermeiro Geral).

• Agente Técnico (Condutor de veículos de serviço público): possuir 7ª Classe ou equivalente e
carta de Condução de Serviços Públicos

• Carreira de Agente de Serviço: possuir a 7ª Classe ou equivalente.

2. Os candidatos devem apresentar o seu pedido de admissão, acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Certidão de registo de nascimento ou fotocópia de bilhete de identidade;

b) Certificado de habilitações literárias;
c) Certidão de registo criminal;

d) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade;
e) Duas fotografias tipo-passe;
f) Comprovativo de inscrição ou cumprimento de serviço militar;

g) Currículo vitae;

h) NUIT;

i) Certificado da Ordem de Enfermeiros (para as vagas na categoria de Enfermeiro Geral) (Lei n°
2/2016, de 11 de Janeiro);

j) Certificado da Ordem dos Médicos (para as vagas na categoria de Médico de Clínica Geral) (Lei
n° 3/2006, de 3 de Maio)

No acto de candidatura é dispensada a entrega dos documentos indicados nas alíneas c), d) ,f),  i) e j).

Os candidatos devem declarar em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação em que 
se encontram relativamente:

• Não ter sido expulso da Administração Pública e não se encontrar na situação de aposentado
ou reformado;

• Sanidade mental e capacidade física para o desempenho de funções na Administração Pública
ou reformado;

• Não ter sido condenado a pena de prisão maior, de prisão por crime contra a segurança do
Estado, por crime desonroso ou por outro crime manifestante incompatível com o exercício de
funções de Administração Pública.

A selecção dos candidatos será feita mediante a avaliação curricular, ao abrigo do nº 3 do artigo 4 do 
Decreto nº 11/2021, de 9 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de pessoal com 
dispensa de concurso público de profissionais de saúde e das áreas de apoio.

O pedido de admissão é solicitado à sua Excelência Secretária de Estado na Província de Maputo, por 
meio de um requerimento com assinatura reconhecida, indicando a vaga pretendida, a dar entrada na 
Secretaria do Serviço Provincial de Saúde, sito na Rua “A”, nº 11129, Praça do Município da Cidade da 
Matola.

Maputo, Abril de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

AVISO DE RECRUTAMENTO E SELECÇÃO PARA O INGRESSO NO APARELHO DO ESTADO

3952
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA JUVENTUDE, EMPREGO E DESPORTOS 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONCURSO LIMITADO Nº 04/UGEA/DPJDN/2017

A Direcção Provincial da Juventude, Emprego e Desportos de Nampula convida pessoas singulares, 
micro, pequenas e médias empresas interessados, inscritas no Cadastro Único de empreiteiros 
de Obras Públicas, Fornecedoras de Bens e Prestadores de Serviços a apresentarem propostas 
fechadas para o Fornecimento de Serviços de Alojamento e Alimentação.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do 
concurso ou adquirí-los, na Secretaria da Direcção Provincial da Juventude, Emprego e Desportos de 
Nampula, a partir do dia 29 de Abril 2021, na hora normal do expediente (7.30 às 15.30 horas), 
mediante o pagamento não reembolsável de 1.000,00MT por cada documento de Concurso.

As propostas deverão ser formuladas em língua Portuguesa, em número de três (3) exemplares, 1 
original e 2 (duas) cópias e deverão ser válidas por um período de sessenta (60) dias, devendo 
todos valores financeiros ser expressos em Moeda Nacional (Metical).

As propostas deverão ser entregues na Secretaria da Direcção Provincial Juventude, Emprego 
e Desportos de Nampula, até às 10.00 horas do dia 14 de Maio de 2021 e serão abertas em 
sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas, na presença dos concorrentes que desejarem 
comparecer.

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

Nampula, aos 27 de Abril de 2021

A Direcção Provincial da Juventude, Emprego e Desporto

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

Anúncio de Concurso Público
Concurso: FASE –ASP-030/21/DAQUI/RFB/GO

Impressão e Distribuição de Livros de Leitura da 4ª e 7ª classe                         
em 16 Línguas Moçambicanas para Ano Lectivo 2022 

1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento
do FASE Pool Fund e pretende aplicar parte desse fundo para pagamentos elegíveis
no âmbito do contrato que resultar do concurso FASE –ASP- 030/21/DAQUI/RFB/
GO.

2. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano convida empresas qualificadas
e interessadas a apresentarem propostas, fechadas, para a Impressão e Distribuição 
de livros de Leitura da 4ª e 7ª classe em 16 línguas moçambicanas para o ano
lectivo de 2022, em lote único:

• Lote : 188.700 unidades

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou levantar os
Documentos de Concurso no endereço abaixo, a partir do dia 30 de Abril de
2021, durante as horas normais de expediente mediante o pagamento de uma taxa
não-reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais).  Este valor deve ser depositado
na conta abaixo descrita e o respectivo talão de depósito apresentado no acto de
levantamento do Documento de Concurso:
• Moeda: MZN
• Banco: Standard Bank
• Conta N.º: 108-202374-100-8
• NIB: 000301080202374100805

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

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 27 
de Maio de 2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15
horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano Departamento de 
Aquisições 
Avenida 24 de Julho n.º 167, 13º Andar, Sala 1310 
Maputo - Moçambique  
 Email: dinis.machaul@mined.gov.mz ou Mussa.Carmone@mined.gov.mz

6. As propostas deverão ser acompanhadas de garantia provisória válida por 150 dias,
no valor de
• Lote : 270,000.00MT

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

Maputo, aos 23 de Abril de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO

AQUISIÇÃO DE KITS DE LABORATÓRIO E 
BANCADAS MÓVEIS DE CIÊNCIAS NATURAIS 

PARA ESCOLAS DO ENSINO SECUNDÁRIO GERAL

Concurso Nº – FASE-037/21/DAQUI/RFB/GO

1. O Governo de Moçambique recebeu um crédito da Associação de Desenvolvimento
Internacional de Desenvolvimento (IDA) para apoio ao Plano Estratégico do Sector 
da Educação de Moçambique e pretende aplicar parte deste financiamento para 
cobrir pagamentos de despesas elegíveis para Aquisição de Microkits de Ciências 
Naturais para 33 Escolas Secundárias.

2. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano através da DAQUI -
Departamento de Aquisições convida a todos concorrentes elegíveis e qualificados
a apresentarem propostas seladas para o Fornecimento de Microkits de Ciências
Naturais para 33 Escolas Secundárias, para todo país, para o ano 2021, num único
lote.

3. Os concorrentes elegíveis e interessados, poderão obter mais informações no
endereço abaixo indicado, durante as horas normais de expediente, das 8.00 às
15.30 horas.

4. Os concorrentes deverão fornecer evidências documentais que provem possuir
experiência no fornecimento de bens similares e/ou quantidades similares objectos
desta contratação, com as informações necessárias para a sua verificação.

5. O documento completo do concurso, em língua Portuguesa, poderá ser adquirido
no mesmo endereço, a partir do dia 3 de Maio de 2021, mediante apresentação
do confirmativo do depósito no Standard Bank (conta número 108-202374-
100-8 MZN) da importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos
meticais). Os documentos de concurso poderão ser enviados por correio expresso,
por conta dos concorrentes interessados.

6. As propostas devem ser entregues, no endereço abaixo indicado até às 10.00 horas
do dia 26 de Maio de 2021. Não será permitida a receção electrónica da proposta.
As propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente
na presença dos representantes dos concorrentes participantes no endereço abaixo
às 10.15 horas do dia 26 de Maio de 2021.

7. As propostas devem ter a validade de 120 dias e devem ser acompanhadas de
garantia provisória no valor de 170.000,00MT (cento e setenta mil meticais), ou
equivalente em outra moeda livremente convertível, válida por 150 dias após a data
de abertura do concurso.

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

9. O endereço acima referido é o seguinte:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO

DAQUI- Departamento de Aquisições

Avenida 24 de Julho n.º 167, 13º Andar, Sala 1310 
- Maputo, Moçambique

Tel: (+258) 21 490335/ 21 492973
Email: L_daqui@mined.gov.mz
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49334323

República de Moçambique 
Cidade de Maputo

Conselho dos Serviços de Representação do Estado 

Serviço de Assuntos Sociais
Unidade Gestora Executora de Aquisições

Rua Fernão Veloso, n.º 54 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do no 2 do artigo 64, do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de 

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

comunica-se a adjudicação de acordo com o seguinte: 

No do Concurso
Tipo de  

concurso
Objeto Empresa Adjudicada

Valor da 

adjudicação

50L000141/CP/2/

UGEA-SAS/2020
Concurso 
Público

Material de limpeza, 
higiene, conforto e géneros 

alimentícios
SUPERMERCADO JULY, LDA 32.697,000,00MT

62L000441/AD/1/

UGEA-SAS/2021
Ajuste 
Directo

Consumíveis 
(tintas e masteres)

HORIZONTE TECNOLOGIAS, 
LDA 

4.034,300,00MT

62L000441/CC/2/

UGEA-SAS/2021

Concurso 
por 

Cotações 

Manutenção do 
equipamento informático 

SISB-SOLUÇÕES 
INFORMÁTICA E BANCÁRIO

348.771,15MT

Maputo, aos 30 de Abril de 2021

Autoridade Competente

 (Assinatura Ilegível)
4317

4321

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AOS REFUGIADOS

Unidade Gestora Executora das Aquisições
(UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados (INAR) convida pessoas colectivas

ou singulares, interessadas a apresentarem propostas fechadas, para os concursos
discriminados na tabela abaixo:

N⁰
Número e 

Modalidade de 
Contratação

Objecto do 
Concurso

Concorrentes 
Elegíveis

Data e 
Hora de 

Entrega das 
Propostas

Data e Hora 
de Abertura 

das 
Propostas

Validade das 
Propostas

Garantia 
Provisória

1

17A003941/
CL/022021
Concurso 
Limitado

Serviços de 
Emissão de 
Passagens 
Aéreas 
Domésticas e 
Internacionais

Inscritos no 
Cadastro Único 
da UFSA

10.00horas
14/5/2021

10.30 horas
14/5/2021

120 dias, 
contados a 

partir da data 
de entrega

Não 
requerida

2

01/UGEA/
INAR/21
Concurso 
Limitado

Fornecimento 
de 
Combustíveis e 
Lubrificantes

Inscritos no 
Cadastro Único 
da UFSA

13.00horas
14/5/2021

13.30 horas
14/5/2021

120 dias, 
contados a 

partir da data 
de entrega

Não 
requerida

3

17A003941/CC/ 
012021
Concurso por 
Cotações

Prestação de 
Serviços de
Limpeza e 
Desinfecção 

Inscritos no 
Cadastro Único 
da UFSA

11.00 horas
7/5/2021

N/A 120 dias.
Não 

requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos 
do Concurso no seguinte endereço: Rua da Frente de Libertação de Moçambique, n.º 147,
1.º andar - Maputo, ou solicitá-los através do endereço electrónico ugeainar@gmail.
com, no intervalo das 8 às 15.00 horas.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, em envelopes fechados
e abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer,
na data indicada na tabela acima.

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

Maputo, aos 28 de Abril de 2021

A UGEA

Estudo de Impacto Ambiental 
Projecto de Silvicultura do Eucalipto, Posto Administrativo de 

Macuane, Distrito de Bilene, Província de Gaza

Convite Reunião De Consulta Pública
A KANAZA, Lda submeteu ao Ministério da Terra e Ambiente, para Licenciamento 
Ambiental, o Projecto de Silvicultura do Eucalipto, Consociada com Culturas Anuais 
(mandioca e moringa, etc.), mogno-vermelho e gravilha, na região de Zimbene/Chiringne, 
Posto Administrativo de Macuane, Distrito do Bilene, Província de Gaza, tendo sido 
classificado na categoria “A” sujeito, portanto, a EIA-Estudo de Impacto Ambiental e 
consultas públicas obrigatórias.

Ao abrigo do Regulamento sobre o processo de AIA-Avaliação do Impacto Ambiental, 
foi preparado o EIA do Projecto para apresentação e discussão públicas, nos moldes 
estabelecidos pela Directiva Ministerial n.º 130/2006 sobre o Processo de Consultas 
Públicas no país.

Neste âmbito, encontra-se disponível a versão preliminar do REIA, que pode ser consultado 
nos locais abaixo indicados:

• Direcção Nacional do Ambiente Cidade de Maputo.

• Serviço Provincial do Ambiente de Gaza, Cidade de Xai-Xai.

• Governo do Distrito do Bilene, Província de Gaza.

• Secretaria do bairro Zimbene/Chiringne, Posto de Macuane, Distrito do Bilene, Gaza.

• Direcção Distrital de Infra-estruturas e Actividades Económicas do Bilene, Gaza.

• Construa, Lda. Av. de Angola, n.º 12900, Cidade de Maputo.

• Enviestudos, Lda, Rua Viana da Mota, n.º 72, 1º A, Cidade de Maputo.

Para mais informações e esclarecimentos, favor de contactar a organização do evento 
através dos contactos:

Instituição Pessoa de Contato Celular Email

Kanaza 
Sean Maher 823238440 sean.maher@construa.co.mz 

Ashraf Latif 823345962 latif@construa.co.mz

Enviestudos, Lda Paulo Passela 846190493 enviestudosconsultores@gmail.com

A reunião da consulta pública terá lugar no dia 21 de Maio de 2021, na Escola Primária 
do 1º e 2º Grau de Chihacho, no Bairro de Zimbene/Chiringne, Posto Administrativo de 
Macuane, Distrito de Bilene, Província de Gaza.

Maputo, aos 28 de Abril de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO REGIONAL SUL
ARMAZÉM DE LEILÕES-B6

ANÚNCIO
Torna-se público que no dia 3 de Maio de 2021, por Despacho do Director Regional Sul 
da Autoridade Tributária de Moçambique, vai se proceder à venda da mercadoria abaixo 
indicada em hasta pública no Armazém de Leilões-B6. Os arrematantes depositarão 
imediatamente 10% acrescidos ao valor da arrematação de cada lote de mercadorias 
postas em praça, nos termos do artigo 275 do Contencioso Aduaneiro.    
Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote não puder pagar os 10% 
referidos no parágrafo anterior, a adjudicação será diferida aos proponentes seguintes 
na ordem decrescente até ao valor mínimo proposto pelas Alfândegas. Os arrematantes 
deverão se fazer presentes no local do leilão 30 minutos antes da hora marcada para o 
início da arrematação, munidos do seu NUIT. Os consignatários das mercadorias ou seus 
representantes legais, querendo, podem retirar as suas mercadorias anunciadas para 
venda, mesmo depois do início do leilão, desde que os respectivos lotes ainda não tenham 
sido colocados em praça, segundo o artigo 258 do Contencioso Aduaneiro.
De salientar que a referida mercadoria poderá ser vista no Armazém de Leilões-B6/ Porto 
de Maputo, devendo-se observar as medidas de prevenção contra o Covid-19, impostas 
pelo Decreto Presidencial no 24/2021 de 26 de Abril. 

TIMAR - AUTO, 1ª PRAÇA 3/5/2021 – 9.00 HORAS 
 (Arrematação no Armazém de Leilões-B6)

LOTE CONSIGNATÁRIO MARCA/MODELO Nº DO CHASSIS SITUAÇÃO
VALOR DE 

ARREMATAÇÃO

01
 ROTOMIR FAFETINE 

OFIÇO
TOYOTA HIACE VAN  KZH138-1000344 DEMORADA 514.538,46MT

02 LAISSON CONRADO MAZDA VERIZA DC5W2122651 DEMORADA 185.550,40MT

03
EGAS EMÍLIO 

ANTÓNIO NOVELA
TOYOTA MARK-X GRX121-3000238 DEMORADA 456.390,73MT

04
LBH MOÇAMBIQUE, 

LDA
TOYOTA REGIUS ACE KDH205005648 DEMORADA 985.607,36MT

05
ALBERTO DUKI 

BACAR
TOTOTA RAV4 JTMBD33V005240710 DEMORADA 1.350.374,95MT

06
ROSA MACHEVE 

CARDOSO
MARK -X GRX1203045040 DEMORADA 406.221,62MT

07 DESCONHECIDO RABA TRUCK X8338531308687901 ABANDONADA 699.876,45MT

08
LBH MOÇAMBIQUE, 

LDA
BMW I SERIES WBAUD32050PF47082 DEMORADA 300.853,56MT

09
LBH MOÇAMBIQUE, 

LDA
AUDI A5 WAUZZZ8T7AAO28371 DEMORADA 1.406.109,11MT

10
LBH MOÇAMBIQUE, 

LDA
MAZDA BONG VAN SK22M202409 DEMORADA 659.120,11MT

11 DESCONHECIDO MERCEDES BENZ C200 WDB2020202F469479 ABANDONADA 201.031,18MT

12 JUSTINE NYAMOA TOYOTA TOYOACE XZU3040001602 DEMORADA 409.477,57MT

13
LBH MOÇAMBIQUE, 

LDA
TOYOTA GRAND HIACE VCH160021847 DEMORADA 649.538,67MT

14
JOSÉ ILÍDIO 
BAPTISTA 

MAZDA BONGO SKE6V402594 DEMORADA 356.278,99MT

15
LBH MOÇAMBIQUE, 

LDA
PEUGEOT 508 VF38D5FVABL026633 DEMORADA 581.881,28MT

Maputo, aos 29 de Abril de 2021

O Director Regional Sul
(Ilegível)
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

FNB Moçambique S.A. (“FNBM”, “o Banco”)

RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

É com satisfação que reportamos às nossas partes interessadas que o FNBM registou um desempenho significativamente positivo num ambiente operacio-
nal desafiante e complexo.  O Banco pretendia proteger o valor accionista, salvaguardando simultaneamente todas as partes interessadas na resposta aos 
múltiplos riscos apresentados pelo:

• O impacto financeiro de um crescimento económico mais lento e de níveis de desemprego mais elevados nos nossos Clientes em consequência da 
queda da procura de commodities, e 

• O impacto do COVID-19, que agravou a pressão financeira que muitos dos nossos Clientes estavam a enfrentar.

Ao longo do ano, o Banco manteve um balanço sólido, sustentado por activos de alta qualidade e políticas e sistemas robustos para os proteger. Em 2018, 
em resposta ao aumento do endividamento e do crédito malparado dos Clientes, o Banco ajustou a sua apetência pelo crédito com um pivot para activos 
de maior qualidade, e o impacto desta medida ainda está em curso. No exercícioa que se refere o presente relatório, o crédito malparado diminuiu em 58% 
em relação ao exercício anterior. Esta abordagem mais conservadora manteve o Banco em boa posição na mitigação de um potencial impacto material do 
COVID-19 nos resultados financeiros. 

O Banco pode actualmente concentrar-se em melhorar a sua plataforma e em fornecer soluções financeiras integradas para os seus Clientes. Em 2021, o 
Banco procurará investir na modernização e actualização da sua plataforma e processos tecnológicos a fim de proporcionar uma melhor experiência bancária 
aos seus Clientes comparativamente aos últimos anos. Espera-se que o reforço desta plataforma continue em 2022.

Ao longo do ano de 2020, o Conselho de Administração e os seus vários comités de governação  reuniram-se, em conformidade com o estabelecido nas 
práticas de governação corporativa do Banco, e a respectiva estrutura de governação foi avaliada  satisfatoriamente. 

O Banco dispõe de um universo de normativos internos abrangentes e adequados de gestão de risco. Estes tem como, fim de identificar, mensurar, monito-
rar e mitigar as várias categorias e exposições de risco do Banco. O processo de mitigação do risco continuou a ser reforçado com um enfoque no melhor 
controlo da extensão do crédito e na garantia de controlos operacionais do negócio  mais eficazes . Durante o período do COVID-19, o Banco não sofreu 
qualquer deterioração material na carteira de crédito, e num ambiente de “trabalho a partir de casa”, o Banco também não sofreu qualquer impacto material 
nos controlos de risco. Não se registaram perdas que excedessem a apetência do Conselho de Administração pelo risco.  O Banco continuará a reavaliar e a 
adaptar vários processos de risco para fazer face à evolução do panorama do negócio ao longo de 2021.

Resposta à COVID-19

O FNBM implementou medidas de precaução para assegurar a protecção dos seus colaboradores, Clientes,  provedores de serviços e outras partes interes-
sadas contra a propagação do vírus. O Banco invocou o seu Plano de Resposta a Crises e implementou as seguintes intervenções:

• Criação de uma Equipa de Resposta à COVID-19 para monitorar a evolução do vírus, e

• Revisão e implementção contínuados planos para assegurar a preparação organizacional, tanto para o pessoal como para os Clientes.

Através do Plano de Resposta à Crise, e em conformidade com os regulamentos locais, o FNBM adoptou um plano de trabalho rotativo para o pessoal e im-
plementou determinados protocolos de higiene e medidas de segurança necessárias para assegurar a protecção dos Clientes durante a permanência nas 
instalações do FNBM.

É importante estender o nosso apoio incondicional ao povo moçambicano, em virtude do impacto negativo da pandemia nas  vidas de todos nós. É um mo-
mento difícil para todos. O FNBM, de uma forma pequena, contribuiu para a sociedade em geral com uma doação significativa de máscaras e desinfectantes 
às comunidades. Espera-se que estas máscaras e desinfectantes tenham, de alguma forma, ajudado a salvar algumas vidas. Além disso, o Banco procurou 
tratar os Clientes afectados pela pandemia de uma forma humana no serviço de crédito e no alargamento das condições de pagamento. O Banco, felizmen-
te, não registou um impacto material na solvência dos seus Clientes. O Banco está empenhado em trabalhar com o seu pessoal e Clientes para fazer face a 
esta pandemia. 

Análise Económica

Visão Económica da África Subsaariana

O surto da COVID-19 afectou gravemente a procura global e as cadeias de abastecimento, deixando os países dependentes de produtos de base considera-
velmente expostos a um abrandamento do crescimento económico. De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), em 2020 o crescimento da África 
Subsaariana (AS) registou uma contracção de 3.3% (contra um crescimento positivo de 3.1% em 2019), e espera-se uma recuperação de 3.4% em 2021.

Os riscos negativos para o crescimento da região resultarão sobretudo de um ambiente externo debilitado devido à fragilidade da economia global, e a pan-
demia do COVID-19 consequência dos elevados níveis de dívida pública e corporativa, que continuará a afectar várias economias da região.

Análise Económica de Moçambique

Espera-se que a economia de Moçambique recupere gradualmente em 2021 devido à também esperada recuperação das economias a nível mundial (o 
que levou a uma recuperação da actividade económica geral). A nível interno, o sector agrícola revelou ser mais resistente do que anteriormente previsto, 
proporcionando uma resposta favorável ao crescimento global do PIB. Subsiste um risco substancial de queda devido à incerteza em torno da trajectória 
futura da pandemia do COVID-19. 

Embora a economia tenha registado a sua primeira contracção em 2020 em quase três décadas, as perspectivas de crescimento são mais positivas a médio 
prazo, prevendo-se que o PIB cresça aproximadamente 4.5% em 2022, altura em que deverá ultrapassar o nível pré-pandémico à custa do investimento 
(agora suspenso) no projecto de GNL.

A inflação deverá atingir uma média de 5.3% durante 2021-22, impulsionada principalmente pela procura interna durante a recuperação económica. Es-
pera-se que um maior crescimento interno e uma maior procura internacional de mercadorias (commodities) gerem mais receitas fiscais e apoiem o relan-
çamento do processo de consolidação fiscal.

Os principais desafios do país continuam a incluir a manutenção da estabilidade macroeconómica face à sua exposição às flutuações dos preços das merca-
dorias (commodities), esforços contínuos para estabelecer a confiança através de uma melhor governação económica e da gestão dos riscos de segurança 
em curso no norte do país. Espera-se que a economia cresça ainda mais em 2021 devido à melhoria do enfoque na educação e prestação de serviços de 
saúde, com menor enfoque em projectos de capital intensivo e agricultura de subsistência de baixa produtividade.  

Desempenho do FNBM 

Apresentamos as demonstrações financeiras do FNBM respeitantes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020. As referidas demonstrações foram 
preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF), e conforme estipulado no Aviso nº 4/GBM/2007 de 2 de Maio de 
2007 do Banco de Moçambique.

Os principais indicadores de gestão do FNBM são apresentados na tabela abaixo:

Sintese de indicadores (valores em MZN’000) 2020 2019  Variação homóloga 

Principais rubricas do Balanço

Crédito total (deduzido de perdas por imparidade)  2.615.897  2.470.447 6%

Activo líquido  20.601.335  16.401.401 26%

Depósitos de Clientes e de OIC’s  17.791.754  14.313.152 24%

Recursos alheios  18.406.947  14.793.472 24%

Recursos próprios  2.194.388  1.607.929 36%

Crédito vencido  247.317  595.563 -58%

Principais rubricas da Demonstração de Resultados

Margem financeira  1.104.704  1.125.193 -2%

Perdas por imparidade no crédito concedido  28.868  43.832 -34%

Receitas financeiras / serviços bancários  697.716  649.038 8%

Produto bancário  1.831.288  1.818.063 1%

Custos administrativos  (1.786.244)  (1.916.687) -7%

Resultado antes de impostos indirectos  45.044  (98.624) -146%

Resultados do exercício  (162.529)  (285.465) -43%

Cash flow do exercício  3.791.907  719.211 427%

Principais indicadores de Desempenho

Rácios de Rendibilidade

   Resultado do exercício / activo líquido (ROA) -0,79% -1,74% 55%

   Resultado do exercício / capitais próprios (ROE) -7,41% -17,75% 58%

   Produto bancário / activo líquido 8,89% 11,08% -20%

Rácios prudenciais

   Rácio de solvabilidade 21,8% 19,4% 12%

   Rácio de cobertura do imobilizado 275,8% 209,7% 32%

Eficiência

   Activo líquido / nº de trabalhadores  62.809  55.038 14%

   Rácio custo / rendimento (excluindo imparidade no crédito) 99,1% 108,0% -8%

Principais meios

   Trabalhadores - quadro de pessoal  328  298 10%

   ATMs  45  43 5%

   ADTs  3  3 100%

   Agências  15  15 0%

   POS  1.785  1.518 18%

Durante o exercício anterior, o Banco continuou a privilegiar a melhoria da oferta do Cliente através da integração de competências de vendas, melhorando 
simultaneamente as disciplinas de crédito e implementando a estratégia comercial e de banca de investimento das empresas. Apesar disso, foi um ano em 
que a integração de novos Clientes foi negativamente afectado pela quase incapacidade de captar novos Clientes presencialmente provocada pelo COVID-19. 
Isto reflecte-se num desempenho limitado do crescimento dos activos dos Clientes. A curto prazo, a prioridade consiste em tornar-se uma organização com 
futuro através do investimento contínuo na plataforma do Banco e em soluções digitais de Clientes. 

O Banco prevê que os próximos três anos sejam um equilíbrio de crescente actividade do Cliente, ao mesmo tempo que continua a investir na melhoria da 
plataforma do Banco. Privilegiar-se-á o aproveitamento da capacidade da empresa-mãe em termos de lançamento de produtos e know-how de processos, 
bem como um melhor reconhecimento e posicionamento da marca local nos sectores alvo. O ciclo de despesas que o Banco necessita de iniciar para o con-
seguir deverá ter impacto nos resultados financeiros reportados no futuro próximo. 

Demonstração da Posição Financeira

Balanço em MZN’000 2020 2019 Variação 
homóloga

Valor % Valor %

Activo

Caixa e equivalentes de caixa  10.119.015 49,1%  6.327.109 38,6% 60%

Activos financeiros derivativos  -   0,0%  -   0,0% 0%

Títulos de Investimentos  6.857.494 33,3%  6.566.962 40,0% 4%

Crédito sobre Clientes  2.615.897 12,7%  2.470.447 15,1% 6%

Contas a receber  211.243 1,0%  137.964 0,8% 53%

Activos por impostos correntes  33.980 0,2%  33.980 0,2% 0%

Imobilizado corpóreo  757.627 3,7%  851.575 5,2% -11%

Activos por impostos diferidos  -   0,0%  -   0,0% 0%

Imobilizado incorpóreo  6.079 0,0%  13.364 0,1% -55%

Total do activo  20.601.335 100%  16.401.401 100% 26%

Passivo

Depósitos e contas correntes  17.791.755 86,4%  14.313.152 87,3% 24%

Passivos financeiros derivativos  -   0,0%  -   0,0% 0%

Provisões  40.360 0,2%  34.509 0,2% 17%

Passivos por impostos diferidos  50.560 0,2%  50.560 0,3% 0%

Outros passivos  524.273 2,5%  395.251 2,4% 33%

Total do passivo  18.406.947 89,3%  14.793.472 90,2% 24%

Fundos próprios

Capital social  3.519.243 17,1%  2.770.255 16,9% 27%

Reservas  289.574 1,4%  289.574 1,8% 0%

Resultados transitados  (1.614.429) -7,8%  (1.451.900) -8,9% 11%

Total dos fundos próprios  2.194.388 10,7%  1.607.929 9,8% 36%

Total do passivo e fundos próprios  20.601.335 100%  16.401.401 100% 26%

Face às actuais perspectivas para a economia de Moçambique, o Banco espera que a extensão do crédito permaneça modesta, com a pressão sobre os rendi-
mentos discricionários a resultar num menor volume de negócios, e, por sua vez, espera-se que esta medida prolongue o adiamento dos ciclos de capex pelo 
negócio. Além disso, com as taxas a permanecerem baixas e a pressão sobre o incumprimento do crédito a continuar a aumentar, espera-se que o ambiente 
operacional dos serviços financeiros continue a representar um desafio.

Pague os salários
pelo FNB Online Banking 
Simples, prático e seguro

Saiba mais através do seu Gestor, visite www.fnb.co.mz 
ou contacte a Linha de Cliente.

Termos & Condições Gerais e Específicos Aplicáveis.
Mensalidade do serviço Online Banking Empresas: 250,00MT
Custo de transferência entre contas FNB 17,50MT. Para outros bancos nacionais 22,50MT

Subsidiária do grupo FirstRand, a maior instituição financeira em África, por capitalização bolsista.

Corporate e Banca de Investimento
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O total de activos aumentou 26% numa base anual, principalmente através do aumento dos níveis de depósito (uma vez que os particulares e as empresas 
limitaram as despesas) tanto em bilhetes do tesouro como em obrigações do Tesouro. Os depósitos registaram um crescimento de 24% ao longo do período. 
A posição de liquidez extremamente forte do Banco indica uma exposição muito baixa a riscos extremos de eventos de liquidez. Espera-se que esta situação 
persista num futuro próximo. 

O crédito bruto aos Clientes aumentou 6% ano, a procura de novos negócios foi severamente afectada pela nova realidade (global) provocada pela pandemia 
do COVID-19, uma vez que tanto os Clientes como o Banco tiveram que se adaptar às formas virtuais de trabalho. Apesar das difíceis condições comerciais 
e do aumento do ambiente do risco de crédito, as provisões para imparidade registaram uma melhoria de 58% em relação ao exercício anterior. Devido aos 
riscos persistentes associados à pandemia do COVID-19, o FNBM continua a realizar mensalmente avaliações extensivas de provisionamento do impacto da 
pandemia na sua carteira de crédito e de negociação. Os resultados preliminares revelam que o Banco está adequadamente coberto e espera-se que qual-
quer deterioração da carteira tenha um impacto mínimo na demonstração de resultados. 

Accionistas Nº de acções Capital

Valor em MZN’000 %

FirstRand Moçambique Holding Lda  33.407.781  3.340.778 94,92888%

GCP - Sociedade de Gestão e Controlo de Participações  1.784.639  178.464 5,07109%

FirstRand Investment Holdings Proprietary Limited  11  1 0,00003%

 -   

Total  35.192.431  3.519.243 100,00%

O capital próprio do Banco aumentou em cerca de MT 750 milhões durante o final do exercício de 2020 devido a duas injecções de capital por parte do ac-
cionista (membro do Grupo FirstRand). Estas injecções foram efectuadas a fim de satisfazer o aumento do requisito mínimo regulamentar de capital de Abril 
de 2020 com uma margem de segurança (reforçando assim em pequena medida o balanço), e de prever algum investimento na plataforma.

Demonstração de Resultados

Demonstração do rendimento integral (em MZN’000) 2020 2019 Variação homóloga

Juros e proveitos equiparados 1.506.418 1.559.827 -3%

Juros e custos equiparados (401.714) (434.634) -8%

Margem financeira 1.104.704 1.125.193 -2%

Perdas por imparidade no crédito concedido 28.868 43.832 -34%

Proveitos da actividade de crédito 1.133.572 1.169.025 -3%

Proveitos líquidos de comissões e resultados de operações financeiras 697.716 649.038 8%

Resultados operacionais líquidos 1.831.288 1.818.063 1%

Custos operacionais (1.784.629) (1.913.812) -7%

Impostos indirectos (1.615) (2.875) -44%

Resultados antes de impostos 45.044 (98.625) -146%

Impostos sobre o rendimento (IRPC) (207.573) (303.854) -32%

(162.529) (402.479) -60%

Reserva de reavaliação - 117.013 100%

Total do rendimento integral do exercício, líquido de impostos (162.529) (285.466) 43%

O Banco registou um desempenho materialmente favorável para o exercício financeiro de 2020. As receitas de exploração registaram uma melhoria no que 
diz respeio receitas não provenientes de juros, enquanto os custos de exploração melhoraram principalmente devido a poupanças nos custos de pessoal e 
a um adiamento das despesas de actualização da plataforma. Este investimento deverá ainda ser feito nos próximos dois anos. 

Repartição das Componentes de Rédito

O ligeiro decréscimo dos proveitos da actividade do crédito em 2%, numa base anual, resultou principalmente dos menores níveis de crédito concedido no 
segundo e terceiro trimestres de 2020 devido ao impacto do COVID-19 e de menores rendimentos de juros devido à diminuição das taxas de juro do mer-
cado durante o ano, embora os níveis de depósitos tenham aumentado. Na perspectiva do Banco, existe um grande impulso no sentido do crescimento res-
ponsável do crédito para melhorar significativamente o rácio empréstimo/depósitos do Banco. Isto terá um impacto positivo na factura fiscal do Banco resul-
tante da retenção de impostos na fonte a pagar sobre o elevado uso não produtivo de fundos em excesso em bilhetes do tesouro e obrigações do Tesouro. 

Rácios de Cobertura

Rácios de cobertura 2020 2019 2018

Crédito mal parado bruto  247.317  595.563  2.273.218 

Rácio de Crédito mal parado 7,1% 16,6% 39%

Provisão individual (incl ISP)  247.142  542.680  1.739.199 

Rácio de cobertura - individual 99,9% 91,1% 77%

Crédito não em imparidade  3.262.611  3.001.454  3.615.138 

Imparidade geral (Estágio 1)  646.891  583.890  580.120 

Perdas derivadas do incumprimento (LGD) 25,5% 31,3% 36,9%

Rácio de cobertura - geral 19,8% 19,5% 19,0%

A qualidade dos activos do FNBM melhorou significativamente ao longo dos últimos dois anos devido a estabilidade da banca de empresas e comercial após 
o ajustamento da apetência pelo crédito na sequência das perdas muito elevadas incorridas através de operações de crédito de mercado de massas em 
2015 até à data. Satisfatoriamente, e suportando esta estabilidade, os créditos malparados  reduziram de MT595 milhões no final do Exercício Financeiro de 
2019 para MT247 milhões no final do Exercício Financeiro de 2020 devido ao saneamento e algumas recuperações significativas. O Banco está devidamente 
salvaguardado tanto para os actuais créditos mal parados como para as provisões da carteira. 

O aumento das receitas não provenientes de juros foi impulsionado principalmente pelo aumento dos volumes do mercado cambial. Este aumento foi feito 
num contexto de diminuição dos rendimentos em consequência de uma moratória do Banco Central sobre a cobrança de taxas e comissões em determina-
das transacções, a fim de ajudar o consumidor através do impacto de menores rendimentos domésticos devido ao abrandamento global em Moçambique. O 
aumento das receitas não provenientes de juros (NIR) em 8% durante o ano foi maioritariamente impulsionado pelas  operações cambiais, rendimentos ob-
tidos com a venda de produtos de banca de seguros e aumento de volumes tanto em transacções com cartões como em POS. Importa salientar novamente 
que o NIR foi negativamente afectado por moratórias na cobrança de taxas e comissões para determinados tipos de transacções.

Custos operacionais (em MZN’000) 2020 2019 Variação

Amortizações e depreciações  153.933  168.283 -9%

Custos com o pessoal  831.510  952.092 -13%

Custos operacionais  799.186  793.437 1%

Custos totais  1.784.629  1.913.812 -7%

A diminuição dos custos com o pessoal contribuiu significativamente para a diminuição das despesas de funcionamento, e o adiamento das despesas de 
investimento é responsável por outra componente material da melhoria do desempenho dos custos. Ao longo do período houve esforços adicionais para 
controlar os custos, mas as consequências do ambiente provocado pela pandemia do COVID-19 constituíram um aumento das despesas em medidas de 
protecção e em custos tecnológicos. O equilíbrio das iniciativas de gestão de custos com investimentos estratégicos continuará a ser um objectivo contínuo.

Gestão do Capital

O Conselho de Administração analisa e aprova cenários macroeconómicos duas vezes por ano para fins regulamentares e comerciais, a fim de assegurar que 
o Banco seja adequadamente capitalizado e continue a operar segundo o pressuposto da continuidade. Entre outros objectivos, isto fornece um contributo 
fundamental para o Processo de Adequação de Capital Interno (ICAAP) que, por sua vez, beneficia a nossa gestão de capital.

A estrutura de gestão de capital do Banco exige que sejam mantidos rácios sólidos de capital a fim de assegurar a solvência do Banco ao longo de todos os ciclos 
económicos. Além disso, o Banco dispõe de uma estrutura de gestão de recursos financeiros que requer uma afectação eficaz de recursos financeiros, sendo 
estes capital, financiamento e capacidade de cobertura de riscos, a fim de reforçar o balanço e preservar o capital. Foi empreendido um processo de planeamen-
to de capital com uma perspectiva de 5 anos para o FNBM, a fim de assegurar que o Banco satisfaça todos os requisitos regulamentares e comerciais, incluindo 
a solvência remanescente para o período. Este processo considera o capital necessário para os requisitos de crescimento de activos (incluindo uma margem 
de segurança para flutuações inesperadas na volatilidade dos ganhos) e quaisquer requisitos de investimento. Constatou-se que o Banco deverá solicitar uma 
injecção de capital ao accionista a fim de satisfazer os requisitos comerciais e de investimento em curso. O accionista, -o Grupo FirstRand- reconheceu essa 
necessidade e indicou que continua empenhado em apoiar a operação em Moçambique para que cresça até à rentabilidade sob o actual ambiente operacional. 

Os Administradores avaliaram a capacidade do Banco de continuar a operar segundo o pressuposto da continuidade de acordo com as condições económi-
cas actuais e previstas. Com base nesta análise e no apoio contínuo do FirstRand Investment Holdings Proprietary Limited, os Administradores consideram 
que o Banco dispõe de recursos adequados para continuar em actividade num futuro próximo. 

Destaques e Agradecimentos

O exercício em análise tem sido um desafio para o FNBM, e foram envidados esforços significativos para transformar o negócio e implementar uma estratégia 
centrada nos negócios corporativos e comerciais e alinhada com a esta componente de retalho em desenvolvimento que suporta esta estratégia. O Conselho 
de Administração e os accionistas aprovaram o investimento necessário para esta estratégia, e expressam o nosso seu apreço à equipa de gestão e todos 
os trabalhadores  pelo seu empenho, trabalho árduo e dedicação. O apoio empenhado dos nossos accionistas durante os tempos difíceis do Banco é a base 
sobre a qual o FNBM pode ser construído no futuro. Por último, é estendida  gratidão do FNBM às autoridades reguladoras pelo seu valioso aconselhamento, 
orientação e cooperação, o que constitui um bom indicador para o desenvolvimento e crescimento do sector financeiro em Moçambique.

John Macaskill Peter Blenkinsop

Presidente Administrador Delegado

FNB MOÇAMBIQUE, S.A.

RELATÓRIO ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os Administradores têm o prazer de apresentar o seu relatório acompanhado das Demonstrações Financeiras do FNB Moçambique, S.A. ou (“o Banco”) para 
o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020. 

O FNB é um Banco comercial registado em Moçambique, oferecendo uma vasta gama de serviços e produtos bancários universais através dos segmentos de 
retalho, comercial, corporativo e banca de Investimento através da sua dere de balcões e dos seus gestores de Cliente especializados.

O segmento de retalho serve principalmente a Clientes do segmento Particular e procura desenvolver parcerias duradouras com estes, oferecendo soluções 
inovadoras que vão ao encontro das suas necessidades.

Por outro lado a Banca comercial, corporativa e de investimento oferecem soluções que garantem um negócio ao longo do ciclo de vida dos seus Clientes, 
incluíndo soluções em múltiplas moedas e jurisdições.

Capital social

Capital autorizado

3.519.243.062,77 Meticais (três mil milhões quinhentos e dezanove milhões duzentos e quarenta e três mil e sessenta e dois Meticais e setenta e sete cên-
timos) representado por 35.192.431 acções (trinta e cinco milhões cento e noventa e dois mil quatrocentos e trinta e um), cada uma com o valor nominal 
de 100 (cem) Meticais.

Capital social emitido

O capital social emitido pelo Banco é constituído por 35.192.431 acções de MT 100,00 (cem Meticais) cada e corresponde a 3.519.243.062,77 Meticais. 
A participação é composta por FirstRand Moçambique Holding Limited (FRMH) que detém 33.407.781 acções, GCP - Sociedade de Gestão e Controlo de 
Participações Sociais (GCP) que detém 1.784.639 acções, e FirstRand Investments Holding Proprietary Limited (FRIHL) detentora de 11 acções.

Eventos significativos 

A pandemia do Corona vírus (COVID-19) obrigou o Banco a recorrer a planos de contingência e de continuidade de negócio, pelo que uma percentagem dos 
seus Colaboradores passou a trabalhar de forma remota através das suas casas e outros presencialmente nos serviços, com o objectivo de minimizar o risco 
de contágio. O Banco cumpriu todas as políticas emanadas pelo Banco de Moçambique em matéria de gestão do COVID-19.

Esta situação aumentou o risco de crédito dos Clientes principalmente nos sectores como o turismo, mineração, produção, construção e retalho. Os valores 
de mercado no que respeita a garantias sofreu igualmente derivado desta pandemia. O Banco assegurou que os seus modelos de imparidade contabilizavam 
o impacto do COVID-19 de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro.

Foi prestada a assistência aos Clientes nos diferentes segmentos com vista a mitigar o impacto da pandemia na prestação de serviços e, consequentemente, 
do seu serviço da dívida.

Resultados comerciais e dividendos

O Banco registou lucros antes de impostos de 45,045 milhões de Meticais (2019: perda antes de imposto de 98,624 milhões de Meticais) e uma perda após 
imposto de 162,529 milhões de Meticais (2019: 402,478 milhões de Meticais). Não foram propostos dividendos para o período (Dezembro 2019: Zero).

Governação corporativa

O Banco está comprometido com os princípios da transparência, responsabilidade e integridade. O Conselho de Administração reconhece que, enquanto 
núcleo da função de governação corporativa, é em última instância responsável máximo pelo desempenho e questões do Banco e responsabilidades fidu-
ciárias relativas a todas as partes interessadas. 

Função administrativa do conselho de administração

Os estatutos da Banco prevêem um Conselho de Administração que é actualmente composto por sete administradores, dos quais seis são administradores 
não executivos e um administrador executivo (o administrador delegado). Entre estes, quatro administradores são independentes não executivos.

O Presidente do Conselho de Administração (PCA) é um administrador independente não executivo. Os administradores do Banco, enquanto colectivo, detém 
uma vasta experiência quer no que respeita à banca bem como em diversas áreas de negócio, fora da Banca, cruciais para assegurar a cobertura em questões 
de estratégia, política, progresso e desempenho sempre eficiente, consciente e construtivo.

O Conselho de Administração é nomeado para agir em nome e no interesse dos accionistas e o objectivo principal dos Administradores é assegurar colecti-
vamente a continuidade e administrar as actividades do Banco, satisfazendo simultaneamente os interesses dos seus accionistas e demais partes interes-
sadas. Para além das questões comerciais e financeiras, o Conselho de Administração deve tratar dos desafios e questões relacionadas com a governação 
corporativa, responsabilidade social corporativa e ética empresarial, sendo responsável pela revisão e orientação da estratégia corporativa, planos de acção 
estratégicos, políticas de risco, orçamentos anuais de receitas e despesas de capital, bem como pela monitoria do desempenho corporativo.

A filosofia de liderança do Banco baseia-se no princípio de que o controlo do Conselho de Administração e a gestão executiva do negócio são duas funções 
separadas e distintas. Por conseguinte, há uma inequívoca distinção das responsabilidades do Presidente do Conselho de Administração e o do Administra-
dor Delegado. Todos os administradores não executivos estão sujeitos a rotação e reeleição periódica de acordo com os estatutos do Banco. A nomeação de 
quaisquer novos administradores requer a validação pelo Conselho de Administração, aprovação pela Assembleia Geral e está sujeita à aprovação de registo 
especial junto ao Banco de Moçambique nos termos da Lei n.º 15/99 de 1 de Novembro (regulamento da lei das Instituições de Crédito e Sociedades Finan-
ceiras) com as alterações introduzidas pela Lei, n.º 9/2004 de 21 de Julho e pelo Decreto n.º 56/2004 de 10 de Dezembro. Adicionalmente, esta nomeação 
é também condicionada pela não objecção da Autoridade Prudencial do South African Reserve Bank (SARB).

Ao nomear os Administradores, o Conselho tem sempre em conta as suas necessidades em termos de diferentes competências, experiência e demografia, 
com o objectivo de optimizar a eficácia do Conselho de Administração. Os administradores que tenham desempenhado funções no Conselho de Adminis-
tração durante um período prolongado são susceptíveis de fornecer conhecimentos valiosos sobre questões com base na sua compreensão do histórico, 
políticas e objectivos do Banco.

Os administradores que exerceram funções durante o exercício financeiro de 2020 são:

Nome Designação Nacionalidade

J. K. Macaskill Presidente Independente não-executivo Sul Africana

P. D. Blenkinsop Administrador Delegado Independente não-executivo (nomeado a 1 de Junho de 2020)    Sul Africana

J. G. Jafar Independente não-executivo Moçambicana

J. R. Khethe Independente não-executivo Sul Africana

P. R. Gent Independente não-executivo (Nomeado a 12 de Outubro de 2020) Britânica

L. Jordaan Não-executivo (Renunciou a 31 de Março de 2020) Sul Africana

M. J. Du Preez Não-executivo Sul Africana

R. Van Staden Não-executivo Sul Africana

Função de Governação do Conselho de Administração

O Conselho de Administração realiza, pelo menos, quatro reuniões programadas por cada ano. As responsabilidades do Conselho de Administração incluem:

Declaração do Propósito, Valores e Visão

• Estabelecer valores fundamentais e princípios de governação adequados a serem adoptados pelo Banco e pelos Colaboradores;

• Determinação e revisão dos processos e objectivos das políticas do Banco.

Definição da Estratégia e Estrutura

• Rever e avaliar as oportunidades, ameaças e riscos presentes e futuros no ambiente externo e os pontos fortes, deficiências e riscos actuais e futuros 
relacionados com o Banco;

• Assegurar que a estrutura organizacional e as capacidades do Banco sejam apropriadas para implementar as estratégias escolhidas;

• Revisão contínua dos planos de negócios subjacentes e implementação para suportar a estratégia do Banco.
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Acompanhamento da Gestão

• Delegar poderes à gestão, e controlar e avaliar a implementação de políticas, estratégias e planos de negócios.

• Assegurar os controlos internos sejam eficazes;

• Comunicação com a Direcção Executiva.

Responsabilidade perante os accionistas e as partes interessadas relevantes

• Monitorar, rever e assegurar que existe uma relação sólida com os accionistas e partes interessadas em geral;

• Compreender e ter em conta os interesses dos accionistas e das partes interessadas relevantes;

• Promover a boa vontade e o suporte dos accionistas e das partes interessadas relevantes.

Comités do Conselho de Administração

Para prestar apoio ao Conselho de Administração no cumprimento da sua responsabilidade, foram criados alguns comités de especialidade do Conselho de 
Administração. Estes comités dispõem de estatutos e termos de referência específicos e respondem perante o Conselho de Administração.

Comité de Auditoria

Este comité é composto por três administradores não executivos e reúne-se, pelo menos, quatro vezes por ano. Tem como principal objectivo prestar apoio 
ao Conselho de Administração no desempenho das suas funções ao abrigo da Lei nº 15/99 de 1 de Novembro (regulamento da Lei das Instituições de Cré-
dito e Sociedades financeiras) tendo em conta as emendas introduzidas pela Lei nº 9/2004 de 21 de Julho de 2004 e pelo Decreto nº. 56/2004 de 10 de 
Dezembro de 2004, Decreto nº 65/2011 de 21 de Dezembro (regulamento de Auditoria Externa das Instituições Financeiras), Avisos nº 4/GBM/2007 de 2 
de Maio (introdução as Normas Internacionais de Relato Financeiro, ) e 4/GBM/2013 de 18 de Setembro (directrizes de Gestão de Risco) do Banco de Mo-
çambique. Em particular, acompanha os controlos financeiros, os sistemas contabilísticos, os relatórios dos accionistas e a gestão dos riscos financeiros. Os 
auditores externos e internos dispõem de livre acesso ao presidente deste comité.

A legislação e regulamentação das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras impõe responsabilidades adicionais ao Conselho de Administração e 
ao Comité de Auditoria. Isto é especialmente pertinente no que diz respeito aos relatórios anuais sobre o funcionamento do sistema de controlo interno do 
Banco e a sua contínua viabilidade segundo o pressuposto da continuidade.

Comité de Governação, Assuntos dos administradores e Ética

Este comité é igualmente composto por três membros não executivos do Conselho de Administração, o Administrador Delegado, por inerência de funções é 
membro deste comité. O comité reúne-se, pelo menos, duas vezes por ano e é responsável por determinar e avaliar a adequação, eficiência e conveniência 
das estruturas e práticas de governação corporativa do Banco, bem como pela adopção de um código de ética, que orienta os valores, cultura, processos e a 
forma como os negócios devem ser conduzidos. Este código estabelece a ética empresarial do Conselho de Administração, da gestão e dos Colaboradores. 
O comité revê regularmente a composição, competências e estruturas do Conselho de Administração e dos respectivos comités, bem como dos estatutos do 
Banco e faz recomendações ao Conselho de Administração sobre o planeamento da continuidade do negócio e plano de sucessão.

Comité de Risco, Gestão de Capital e Compliance

Este comité é composto por três administradores e reúne-se, pelo menos, quatro vezes por ano. Este comité é responsável pela avaliação, monitoria e im-
plementação de sistemas e controlo para assegurar que os riscos sejam geridos apropriadamente. O comité é igualmente responsável por assegurar que o 
Banco cumpre todas as leis e regulamentos, e que está adequadamente capitalizado.

Os riscos relacionados com a tesouraria são supervisionados pelo Comité do Activo, Passivo e Capital (ALCCO), que é um Comité de gestão que reporta ao 
Comité de Risco, Gestão de Capital e Compliance.

Comité de Remuneração

Este comité é composto por três Administradores e são também convidados a participar nas reuniões especialistas sobre matéria de remuneração quando 
necessário. Tem por objectivo a análise do pacote remuneratório dos gestores executivos e demais Colaboradores do Banco e faz recomendações para 
aprovação pelo Conselho de Administração. O Banco procura proporcionar recompensas e incentivos para a remuneração dos seus Colaboradores que 
cumpram os níveis de desempenho. Estudos externos independentes e comparações são utilizados para assegurar que os Colaboradores sejam recom-
pensados de forma justa.

Comité de Crédito do Conselho de Administração

Este comité é composto por quatro membros do Conselho de Administração e reúne-se pelo menos quatro vezes por ano. É responsável por assegurar 
que todas as actividades de crédito são conduzidas no âmbito da estratégia, políticas e tolerâncias de risco aprovadas pelo Conselho de Administra-
ção e que o Banco opera no âmbito de políticas de origem de crédito sólidas e bem definidas, todas as extensões de crédito são feitas numa base de 
quotas constantes.

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é um órgão de fiscalização do Banco e assegura que este é devidamente gerido e cumpre os padrões de governação exigidos e que é fi-
nanceiramente sólido. Por sua vez, o Comité de Auditoria desempenha um papel fundamental na regulamentação da governação e na apresentação de in-
formações financeiras sólidas a todos os interessados, (Banco de Moçambique, autoridade fiscal, accionistas, Clientes e público em geral) que o Conselho 
Fiscal ratifica. Os membros do Conselho Fiscal que exerceram as suas funções no exercício financeiro foram:

A. Hamid Presidente Moçambicano

D. Lalgi Membro (nomeado em de 12 Outubro de 2020) Moçambicano

R. Walker Membro (nomeado aos 25/06/2014 a 3/05/2019) Sul Africano

O Conselho de Administração, os seus sub-comités e o Conselho Fiscal realizaram, pelo menos, quatro reuniões durante o ano. 

Divulgações ao Banco de Moçambique

Capital Primário

O capital regulamentar do Banco é calculado de acordo com os Avisos nºs 11/GBM/ 2013 de 31 de Dezembro (em relação ao apuramento da base de cál-
culo dos requisitos mínimos de capital para cobertura de risco de crédito) a 09/GBM/2017 de 5 de Junho (em relação a rácios e limites prudenciais) todos 
do Banco de Moçambique. 

Na sequência do Aviso n.º 7/GBM/2017, de 2 de Junho, (capitais mínimos para as Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras) as Instituições Financei-
ras são obrigadas a deter o seguinte nível mínimo de capital social:

• 1.7 bilhões de Meticais requisito mínimo de capital social e manter 12% do capital regulamentar mínimo a partir de Abril de 2020.

• O capital de nível 1, que anteriormente podia ser um mínimo de 50% do capital social, agora deve compreender um mínimo de 80% do capital total.

• Nível 2 capital, que anteriormente podia compreender 50% do capital social, foi agora reduzido para 20%.

O Banco cumpre com os requisitos regulamentares mínimos de capital estabelecidos pelo Banco de Moçambique.

Transacções de Entidades Correlacionadas

De acordo com os requisitos do Aviso nº 9/GBM/2007, de 2 de Maio (relativo aos empréstimos concedidos a entidades correlacionadas), considerando as 
alterações introduzidas pelo Aviso nº 5/GBM/2018, de 6 de Junho (limites prudenciais e concentração de risco) e das Normas Internacionais de Relato Fi-
nanceiro, as transacções com partes correlacionadas são divulgadas na nota 22 das demonstrações financeiras.

Emolumentos e Interesses dos Administradores

De acordo com os requisitos das Normas Internacionais de Relato Financeiro, os emolumentos e interesses dos administradores são divulgadas na nota 22 
das demonstrações financeiras.

Em conformidade com a Lei nº 15/99 de 1 de Novembro (regulamento da Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras), considerando as al-
terações introduzidas pela Lei nº 9/2004 de 21 de Julho de 2004 e pelo Decreto nº. 56/2004 de 10 de Dezembro, Lei n.º 1/2005 de 27 de Dezembro (o 
Código Comercial), em cada reunião do Conselho de Administração são actualizadas as declarações de interesses dos membros dos órgãos sociais. Caso um 
administrador tenha interesses numa sociedade que seja Cliente do Banco e que estejam a ser apreciadas matérias específicas sobre essa sociedade, esse 
administrador recusar-se-á a participar nestas discussões e tomada de decisão.

Declaração de Responsabilidades dos Administradores

O Conselho de Administração é responsável pela preparação de forma integra e objectiva das demonstrações financeiras anuais de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (NIRFs) que dêem uma imagem fiel da situação financeira do FNB Moçambique, S.A. (“o Banco”) no termo do exercício 
bem como dos seus resultados e fluxos de caixa do exercício e outras informações contidas no presente relatório.

Na preparação das demonstrações financeiras anuais foram aplicadas políticas contabilísticas adequadas e foram feitas estimativas razoáveis. O Conselho de 
Administração aprova as mudanças significativas nas políticas contabilísticas, no entanto, não houve alterações às políticas contabilísticas durante o exercício. 

O Conselho de Administração é responsável pelo sistema de controlo interno do Banco. Com vista a possibilitar aos Administradores cumprirem com estas 
responsabilidades, o Conselho de Administração estabeleceu normas de controlo interno para redução do risco de erro ou perda de uma forma rentável. As 
normas incluem a delegação de responsabilidades dentro de um padrão claramente definido, os procedimentos contabilísticos e uma adequada segregação 
de funções, assegurando um nível aceitável de risco. O foco da gestão de risco centra-se na identificação, avaliação, gestão e monitoria de todas as formas 
conhecidas de risco em todo o Banco.

A função de auditoria interna do Banco funciona de forma livre e independente da gestão operacional e tem acesso sem restrições ao Comité de Auditoria, 
com a principal função de analisar, avaliar e, quando necessário, recomendar melhorias nos sistemas de controlo interno e nas práticas contabilísticas com 
base em planos de auditoria que levam em consideração os graus de risco relativo de cada função ou aspecto da actividade.

O Comité de Auditoria, juntamente com os auditores internos e externos, desempenha um papel abrangente em matérias relativas ao controlo financeiro e 
interno, às políticas contabilísticas, à prestação e divulgação de informações. O Comité de Auditoria considera que os auditores externos são independentes. 
Com base nas informações e explicações dadas pela Administração do Banco e pela auditoria interna, nada chegou ao conhecimento do Conselho de Admi-

nistração que indique que os controlos internos são insuficientes e que os registos financeiros não possam ser invocados na preparação das demonstrações 
financeiras anuais de acordo com as NIRFs e para manter a prestação de contas de activos e passivos do Banco. Durante o ano em análise, nada chegou ao 
conhecimento do Conselho de Administração que indique falha no funcionamento dos controlos internos da qual tenha resultado uma perda material para 
o Banco.

O Banco adopta uniformemente políticas contabilísticas adequadas e reconhecidas bem como as normas do Banco de Moçambique, sendo estas suportadas 
por avaliações e estimativas razoáveis e prudentes feitas numa base coerente. As demonstrações financeiras anuais do Banco cumprem as NIRFs.

O Conselho de Administração reviu os orçamentos do Banco e considerou a capacidade do Banco de continuar a operar segundo o pressuposto da conti-
nuidade à luz das condições económicas actuais e previstas. Com base nesta revisão e com o apoio contínuo da FirstRand Investment Holdings Proprietary 
Limited, os administradores consideram que o Banco dispõe de recursos adequados para continuar em actividade num futuro previsível. Estas demonstrações 
financeiras anuais foram, por conseguinte, preparadas com base no pressuposto da continuidade.

É da responsabilidade dos auditores independentes, a PricewaterhouseCoopers, Lda., avaliar a apresentação apropriada das demonstrações financeiras 

anuais. O seu relatório, sem ressalvas e destinado aos accionistas do Banco, consta das páginas 10 a 13 do presente relatório. 

Aprovação das Demonstrações Financeiras Anuais  

As demonstrações financeiras do Banco. para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, foram aprovados pelo Conselho de Administração em 17 de 
Março de 2021 e foram assinadas em sua representação por:

John Macaskill Peter Blenkinsop

Presidente Administrador Delegado

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

Aos Accionistas do FNB Moçambique, S.A.

A nossa opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada, em todos os aspectos materiais, a posição financeira do FNB Moçam-
bique, S.A. (o Banco) em 31 de Dezembro de 2020 e o seu desempenho financeiro e os seus fluxos de caixa no ano então findo, em conformidade com as 
Normas Internacionais de Relato Financeiro.

O que auditámos

As demonstrações financeiras do FNB Moçambique, S.A., apresentadas nas páginas 13 a 79, que compreendem:

• o balanço em 31 de Dezembro de 2020;

• a demonstração do rendimento integral para o exercício então findo;

• a demonstração dos fluxos de caixa para o exercício então findo;

• a demonstração das variações nos capitais próprios para o exercício então findo; e

• as notas às demonstrações financeiras que incluem um sumário das políticas contabilísticas significativas. 

Base para a opinião

Executámos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs). As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão 
descritas neste relatório na secção Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras.

Entendemos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. 

Independência

Somos independentes do Banco de acordo com o Código de Ética (incluindo as normas internacionais de independência) do International Ethics Standards 
Board for Accountants (IESBA) e outros requisitos de independência aplicáveis à execução de auditorias de demonstrações financeiras em Moçambique. 
Cumprimos com as restantes responsabilidades éticas de harmonia com o Código de Ética do IESBA e com os outros requisitos éticos aplicáveis à execução 
de auditorias em Moçambique. 

Outra informação

O Conselho de Administração é responsável pela outra informação. A outra informação abrange a informação inclusa no documento intitulado “Relatório 
anual para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020”. A outra informação não inclui as demonstrações financeiras nem o nosso relatório de auditoria 
sobre as demonstrações financeiras. 

A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange a outra informação e não expressamos uma opinião de auditoria ou outra forma de segu-
rança sobre a mesma. 

A nossa responsabilidade em conexão com a nossa auditoria às demonstrações financeiras consiste na leitura da outra informação acima identificada e, ao 
fazê-lo, considerar até que ponto a outra informação é materialmente inconsistente com as demonstrações financeiras, ou com o entendimento que obti-
vemos na auditoria, ou se aparenta estar materialmente distorcida. 

Se, com base no trabalho que efectuámos, concluirmos que existe uma distorção material na outra informação é-nos exigido que reportemos tal facto. Não 
temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade do Conselho de Administração e dos encarregados da governação pelas demonstrações financeiras

O Conselho de Administração é responsável pela preparação e apresentação apropriada das demonstrações financeiras, de acordo com as Normas Interna-
cionais de Relato Financeiro e pelo controlo interno que o Conselho de Administração determine ser necessário para possibilitar a preparação de demons-
trações financeiras que estejam isentas de distorção material devida a fraude ou erro. 

Quando prepara as demonstrações financeiras, o Conselho de Administração é responsável por avaliar a capacidade do Banco prosseguir em continuidade, 
divulgando, conforme aplicável, os assuntos relativos à continuidade, e por usar o pressuposto da continuidade, a não ser que o Conselho de Administração 
tencione liquidar o Banco, ou cessar as operações, ou não tenha alternativa realista senão fazê-lo.

Os encarregados da governação são responsáveis pela supervisão do processo de relato financeiro do Banco. 

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorção material, 
devida a fraude ou erro, e emitir um relatório de auditoria onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de fiabilidade mas não é uma 
garantia de que uma auditoria conduzida em conformidade com as ISAs detectará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ser 
originadas por fraude ou erro e são consideradas materiais se, individualmente ou agregadas, for razoavelmente expectável que influenciem decisões eco-
nómicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISAs, fazemos julgamentos profissionais, mantemos cepticismo profissional e também:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos 
procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base 
para a nossa opinião. O risco de não detectar uma distorção material proveniente de fraude é maior do que aquele que provém de erro, dado que a 
fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno.

• Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objectivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam
apropriados nas circunstâncias mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno do Banco.

• Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas adoptadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respectivas divulgações feitas pelo 
Conselho de Administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso do pressuposto da continuidade pelo Conselho de  Administração e, com base na prova de auditoria obtida, 
se existe uma incerteza material relacionada com eventos ou condições que possam suscitar uma dúvida significativa sobre a capacidade do Banco 
continuar as suas operações. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações incluídas nas demonstrações financeiras ou modificar a nossa opinião se tais divulgações forem inadequadas. As nossas 
conclusões baseiam-se na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório de auditoria, porém, futuros eventos ou condições podem causar 
que o Banco descontinue as operações.

• Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se estas reproduzem as transacções
e eventos subjacentes de modo a atingir uma apresentação apropriada.

Comunicamos aos encarregados da governação, entre outros assuntos, o plano do âmbito e calendário da auditoria, as constatações relevantes da auditoria, 
incluindo quaisquer deficiências significativas no controlo interno por nós identificadas durante a nossa auditoria.

PricewaterhouseCoopers, Lda. 

Sociedade de Auditores Certificados 11/SAC/OCAM/2014, representada por:

José Azevedo

Auditor Certificado 10/CA/OCAM/2012

Maputo, 29 de Março de 2021
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Balanço
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 (Montantes expressos em milhares de Meticais)

Nota 2020 2019

ACTIVOS

Caixa e equivalentes de caixa 2    10.119.015     6.327.109 

Activos financeiros 3     6.857.494     6.566.962 

Crédito a Clientes 4     2.615.897     2.470.447 

Contas a receber 6       211.243       137.964 

Activos por impostos correntes 7        33.980        33.980 

Activos tangíveis 8       757.627       851.575 

Activos intangíveis 9         6.079        13.364 

Total de activos    20.601.335    16.401.401 

PASSIVOS

Depósitos e contas correntes 10    17.791.754    14.313.152 

Credores e acréscimos de custos 11       524.273       395.251 

Provisões 12        40.360        34.509 

Passivos por impostos diferidos 13        50.560        50.560 

Total de passivos    18.406.947    14.793.472 

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 15     3.519.243     2.770.255 

Reservas 16.1       289.574       289.574 

Resultados transitados 16.2     (1.614.429)     (1.451.900)

Total do capital próprio     2.194.388     1.607.929 

Total do capital próprio e passivos    20.601.335    16.401.401 

Demonstração do rendimento integral
para o exercício findo em 31 de Dezembro 2020 (Montantes expressos em milhares de Meticais)

Nota 2020 2019

Juros e rendimentos similares 17.1     1.506.418     1.559.827 

Juros e encargos similares 17.2      (401.714)      (434.634)

Margem financeira     1.104.704     1.125.193 

Perdas por imparidade de activos financeiros 5 28.868       43.832      

Margem financeira após a imparidade de activos financeiros 1.133.572        1.169.025 

Resultados de outras operações financeiras 18         697.716 649.038      

Resultados operacionais líquidos     1.831.288     1.818.063 

Custos operacionais 19     (1.784.629)     (1.913.812)

Resultado antes de impostos indirectos        46.659       (95.749)

Impostos indirectos 14        (1.615)        (2.875)

Resultado antes de impostos directos        45.044       (98.624)

Imposto sobre o rendimento 14      (207.573)      (303.854)

Resultado líquido do exercício      (162.529)      (402.478)

Itens que não serão reclassificados posteriormente para resultados

Reserva de reavaliação           -        117.013 

Rendimento integral      (162.529)      (285.465)

Repartição dos rendimentos de juros

Crédito Anual

Demonstração de fluxos de caixa
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 (Montantes expressos em milhares de Meticais)

2020 2019

Fluxos de caixa de actividades operacionais

Resultado antes de impostos directos        45.044       (98.624)

Ajustamentos para:

Depreciações e amortizações 8+9          153.933       168.344 

Imparidade nos créditos concedidos 5 (28.868) (43.832)

Provisões do exercício 12            5.851         5.000 

Variação de activos operacionais (171.267)         1.182.869     

Variações cambiais (forex)                3.392          4.987 

Variações nos passivos operacionais        3.653.992       721.283 

Imposto sobre o rendimento         (207.573)      (190.353)

Fluxos de caixa gerados em actividades operacionais    3.445.504   1.749.674 

Fluxos de caixa em actividades de investimento

Aquisição de activos tangíveis 8        (65.167)       (39.633)

Aquisição de activos intangíveis 9          (394)       (15.301)

Abates de activos tangíveis 8 -         1.718 

Aumento de Títulos de Investimento mensurados ao custo amortizado 3      (290.532)     (1.433.330)

Fluxos de caixa usados em actividades de investimento    (356.093)     (1.486.546)

Fluxos de caixa em actividades de financiamento

Aumento de capital 16       748.988       508.708 

ROUA - propriedade (pagamento de rendas)          (55.493)       (52.625)

Fluxos de caixa gerados em actividades de financiamento      693.495       456.083 

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 3.791.907       719.211 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6.327.109     5.607.898 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 2 10.119.015     6.327.109 

Estão incluídos no movimento de caixa e equivalentes de caixa os juros recebidos de 1,506,418 milhares de Meticais (2019: 1,559,827 milhares de Meticais) 
e os juros pagos de 401,714 milhares de Meticais (2019: 434,634 milhares de Meticais), que são considerados como actividades operacionais.

Demonstração das variações no capital próprio
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 (Montantes expressos em milhares de Meticais)

Capital social Reserva legal
Reservas 

estatutárias
Reserva de 

reavaliação
 Resultados 
transitados 

 Total 

Saldo em 1 de Janeiro de 2019     2.261.547       88.837       56.393       27.331    (1.049.422)     1.384.686 

Emissão de acções ordinárias   508.708           -            -            -            -      508.708 

Perdas do exercício           -            -            -            -       (402.478)      (402.478)

Justo valor dos edifícios           -            -            -     117.013           -     117.013 

Saldo em 31 de Dezembro de 2019     2.770.255       88.837       56.393       144.344    (1.451.900)     1.607.929 

Emissão de acções ordinárias      748.988           -            -            -            -       748.988 

Perdas do exercício           -            -            -            -       (162.529)      (162.529)

Saldo em 31 de Dezembro de 2020     3.519.243       88.837       56.393       144.344    (1.614.429)     2.194.388 

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

INTRODUÇÃO

O FNB Moçambique, S.A. é um Banco moçambicano, com sede na Avenida 25 de Setembro n° 420, em Maputo. O Banco oferece uma gama de produtos e 
serviços cobrindo os segmentos de retalho, comercial, corporativo e de banca de investimentos assim como outros serviços relacionados.

As demonstrações financeiras do Banco foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRFs), incluíndo interpretações 
emitidas pelo Comité de Interpretação das NIRF´s. Estas demonstrações financeiras compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2020, a demonstra-
ção do rendimento integral, demonstrações das variações no capital próprio e dos fluxos de caixa para o exercício então findo e as notas às demonstrações 
financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas e outras notas explicativas. 

Resumo das principais políticas contabilísticas

O Banco adopta as seguintes políticas contabilísticas na elaboração das demonstrações financeiras anuais. Estas políticas são coerentes com as dos anos 
anteriores, salvo indicação em contrário.

a) Alterações de políticas contabilísticas, estimativas e erros

Novas Normas Internacionais de Relato Financeiro emitidas e alterações (NIRFs)

As seguintes normas, entre novas e revistas, entraram em vigor durante o presente exercício.

Estrutura Conceptual

As melhorias da estrutura conceptual incluem a revisão das definições de um activo e passivo e a actualização dos critérios de reconhecimento para a 
inclusão de activos e passivos nas demonstrações financeiras. Os seguintes conceitos foram esclarecidos: prudência, administração, incerteza de men-
suração e substância sobre a forma. Foram também feitas pequenas alterações a várias outras normas.

As emendas não tiveram qualquer impacto sobre as políticas contabilísticas do Banco

NIC 1 e NIC 8 - Emendas relativas à definição de material

As emendas esclarecem a definição de material e como este deve ser aplicado, incluíndo na definição orientações que até agora constavam noutros pontos
das NIRFs. Além disso, as explicações que acompanham a definição foram melhoradas.

As emendas asseguram que a definição de material é consistente em todas as NIRFs.

As emendas não tiveram qualquer impacto sobre as políticas contabilísticas do Banco.

Reforma das taxas de juro de referência (emendas à NIRF 9, NIC 39 e NIRF 7)

O International Accounting Standards Board (IASB) emitiu emendas às seguintes normas como parte na reforma da taxa de juro (LIBOR) de referência 
que tem um impacto directo nas relações de cobertura do Banco. Estes impactos são:

• O requisito altamente provável nos termos da NIRF 9 e NIC 39 - quando uma transacção prevista é designada como um item coberto, essa transacção 
deve ser altamente provável de ocorrer. Ao determinar se uma transacção prevista é altamente provável, uma empresa deve assumir que a referência 
da taxa de juro em que se baseiam os fluxos de caixa cobertos não é alterada como resultado da reforma.

• Avaliações prospectivas - ao realizar avaliações prospectivas de eficácia, uma empresa deve assumir que a referência da taxa de juro em que se baseia 
o item coberto, o risco coberto e/ou o instrumento de cobertura não são alterados como resultado da reforma da referência da taxa de juro.

• Componentes de risco identificáveis separadamente - a NIRF 9 e a NIC 39 exigem que uma componente de risco (ou uma parte) seja identificável 
separadamente para ser elegível para contabilidade de cobertura. A emenda permite a cobertura de uma componente de risco de taxa de juro não 
contratualmente especificada. Uma empresa deve aplicar o requisito separadamente identificável apenas no início de tais relações de cobertura.
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Estas intervenções são essenciais para mitigar as questões de contabilidade de cobertura que possam surgir durante o período de incerteza antes dos 
contratos LIBOR serem emendados para novas ARRs. As emendas não tiveram qualquer impacto nas políticas contabilísticas do Banco, uma vez que o 
Banco não aplica a contabilidade de cobertura.

NIRF 3 - Combinações de negócios - emendas para esclarecer a definição de um negócio

As emendas esclarecem a definição de uma empresa, com o objectivo de ajudar as entidades a determinar se uma transacção deve ser contabilizada 
como uma combinação de negócios ou como uma aquisição de activos.

Esta emenda será aplicada pelo Banco aquando da realização de quaisquer novas transacções de combinação de negócios.

Normas e interpretações emitidas, mas não efectivas:

As normas e interpretações que foram emitidas mas não são efectivas, até à data de emissão das demonstrações financeiras do Banco, foram divulgadas 
abaixo. O Banco cumprirá as novas normas e interpretações a partir da data de entrada em vigor estabelecida. 

Melhorias anuais referentes ao ciclo 2016 – 2018

O IASB emitiu as melhorias anuais das NIRF´s do ciclo 2016-2018. Estas melhorias anuais incluem emendas às seguintes normas.

NIRF 9 – A emenda esclarece que as taxas que uma entidade inclui ao avaliar se os termos de um passivo financeiro novo ou modificado são substancial-
mente diferentes dos termos do passivo financeiro original. Estas taxas incluem apenas as pagas ou recebidas entre o mutuário e o mutuante, incluíndo 
taxas pagas ou recebidas pelo mutuário ou mutuante em nome do outro. Não se espera que a emenda tenha um impacto significativo nas demonstrações 
financeiras anuais.

A data efectiva de implementação será 1 de Janeiro de 2022.

NIRF 3 - Referência à Estrutura Conceptual 

As emendas acrescentam uma excepção ao princípio de reconhecimento da NIRF 3 para evitar a emissão de potenciais ganhos ou perdas do “dia 2” 
para ganhos ou perdas resultantes de passivos e passivos contingentes que estariam no âmbito da NIC 37 Provisões, Passivos Contingentes e Activos 
Contingentes ou da IFRIC 21 Taxas do Governo, se incorridos separadamente. A excepção exige que as entidades apliquem os critérios da NIC 37 ou 
IFRIC 21, respectivamente, em vez da Estrutura Conceptual, para determinar se existe uma obrigação presente na data de aquisição. Simultaneamente, 
as emendas acrescentam um novo parágrafo à NIRF 3 para esclarecer que os activos contingentes não se qualificam para reconhecimento na data 
de aquisição.

As emendas destinam-se a actualizar uma referência à Estrutura Conceptual sem alterar significativamente os requisitos da NIRF 3. As emendas promoverão 
a coerência no relato financeiro e evitariam a potencial confusão de ter mais do que uma versão da Estrutura Conceptual em uso. 

A emenda não deverá ter qualquer impacto sobre estas demonstrações financeiras anuais, considerando que o Banco não possui quaisquer combinações 
de negócio.

Esta interpretação é efectiva para períodos anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2022.

NIC 16 - Propriedade, Instalações e Equipamento: Rendimentos antes do uso pretendido  

A emenda proíbe as entidades de deduzir do custo de um item de propriedade, instalações e equipamento (PP&E), qualquer produto da venda de bens 
produzidos enquanto conduzem esse activo para o local e condição necessária para que possa funcionar da forma pretendida pela gestão. Em vez disso, 
uma entidade reconhece as receitas da venda de tais itens, e os custos de produção desses itens, nos resultados.

Não se prevê que a emenda tenha um impacto significativo nas demonstrações financeiras anuais. 

Esta interpretação é efectiva para períodos anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2022.

NIC 37 – Contratos Onerosos – custo do cumprimento de um contrato  

As emendas aplicam uma “abordagem de custos directamente relacionados”. Os custos directamente relacionados com um contrato de fornecimento de 
bens ou serviços incluem tanto custos incrementais (por exemplo, os custos de mão-de-obra directa e materiais) como uma atribuição de custos direc-
tamente relacionados com as actividades do contrato (por exemplo, depreciação do equipamento utilizado para cumprir o contrato, bem como custos 
de gestão e supervisão do contrato). Os custos gerais e administrativos não estão directamente relacionados com um contrato e são excluídos, a menos 
que sejam explicitamente imputáveis à contraparte ao abrigo do contrato.

Esta interpretação é efectiva para períodos anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2022. 

NIRF 17- Contratos de Seguros

A NIRF 17 é a nova norma que prescreve a contabilização dos contratos de seguro e irá substituir a norma actual dos contratos de seguros, a NIRF 4. A 
NIRF 17 tem como objectivo proporcionar mais transparência e comparabilidade entre as companhias de seguros e outras indústrias, fornecendo uma 
abordagem prescritiva para determinar as responsabilidades dos segurados, bem como a disponibilização dos lucros destes contratos para a demons-
tração de resultados. 

O reconhecimento das receitas dos seguros será consistente com o a NIRF 15. As receitas de seguros derivam do movimento de responsabilidade pelo 
restante período de cobertura dos seguros. 

O contrato de seguro de responsabilidade civil é inicialmente constituído por:

• o cumprimento de fluxos de caixa, que representam o valor actual ajustado ao risco dos direitos e obrigações da entidade em relação aos titulares 
de apólices; e 

• a margem de serviço contratual (CSM), que representa o lucro não ganho que a entidade reconhecerá ao prestar serviços durante o período de 
cobertura. 

Subsequentemente, a responsabilidade incluirá duas componentes, nomeadamente a responsabilidade pela cobertura remanescente (fluxos de caixa 
de cumprimento e CSM) e a responsabilidade por sinistros incorridos (fluxos de caixa de cumprimento para sinistros e despesas incorridas mas ainda 
não pagas). 

Actualmente, o Banco não possui quaisquer contratos de seguros que se enquadrem no âmbito de aplicação da NIRF 17.

Efectiva para períodos anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2023.

NIC 1 – Emendas à classificação dos passivos como correntes ou não correntes

As emendas à NIC 1 esclarecem os requisitos para classificar os passivos como correntes ou não correntes. Mais concretamente:

• As emendas especificam que as condições existentes no final do período abrangido pelo relatório são as que serão utilizadas para determinar se existe 
um direito de adiar a liquidação de um passivo.

• As expectativas da gestão sobre eventos após a data do balanço, por exemplo, sobre se um acordo será violado, ou se terá lugar uma liquidação 
antecipada, não são relevantes.

• As emendas esclarecem as situações que são consideradas liquidação de uma responsabilidade.

O Banco apresenta os seus activos e passivos por ordem de liquidez no balanço. Esta emenda apenas afectará as divulgações e o Banco não espera que 
esta emenda tenha um impacto significativo nas demonstrações financeiras anuais.

Esta emenda é válida para períodos anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2023.

b) Bases de apresentação

Estas demonstrações financeiras anuais foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), no pressuposto da continuidade das operações e utilizando a base do custo histórico, excepto para as situações 
especificamente identificadas, que decorrem da aplicação das NIRF como é o caso da classe de edifícios próprios incluídos nos activos tangíveis. 

A demonstração da posição financeira é apresentada por ordem decrescente de liquidez.

As demonstrações financeiras anuais em anexo estão expressas em milhares de Meticais (MT) e são idênticas às que foram submetidas à Assembleia 
Geral do Banco para aprovação.

As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou em que os pressupostos e estimativas são significativos para as demonstrações 
financeiras anuais são descritas nas notas. A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NIRFs requer o uso de determinadas estima-
tivas contabilísticas críticas. Requer, igualmente, que a Administração exerça o seu julgamento sobre o processo de aplicação das políticas contabilísticas 
do Banco. As notas e detalhes das estimativas e pressupostos significativos para as demonstrações financeiras e a nota de política contabilística -q) 
Julgamentos e estimativas contabilísticas significativos estabelecem áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou áreas onde 
os pressupostos e estimativas são significativos para as demonstrações financeiras do Banco.

Impacto do COVID-19 

Devido à pandemia do Corona vírus (COVID-19), os governos de quase todo o mundo declararam confinamentos nacionais, o que resultou na implemen-
tação de medidas de quarentena incluíndo restrições de viagens. As empresas a nível mundial foram obrigadas a limitar ou suspender as suas operações e, 
como tal, as medidas contra o COVID-19 implementadas pelos governos a nível mundial tiveram um impacto considerável em diversas indústrias, incluíndo 
o sector financeiro. Devido à desaceleração económica mundial, constatou-se um aumento significativo da volatilidade dos mercados financeiros e de 
mercadorias em todo o mundo.

Devido à natureza sem precedentes da pandemia do COVID-19, não é possível prever com precisão toda a extensão e duração do seu impacto 
económico. Embora as áreas específicas de julgamento detalhadas na nota q) das políticas contabilísticas não se tenham alterado, dada a natureza 
dinâmica e evolutiva do COVID-19,  verificamos a existência de  julgamentos adicionais nas áreas específicas já identificadas, o que resultou em 
alterações às estimativas e pressupostos que foram aplicados na mensuração de alguns dos activos e passivos do Banco quando comparados 
com o período anterior.

A declaração-chave da posição financeira e divulgações relacionadas que foram afectadas pelo COVID-19

Para além das áreas-chave onde foi aplicado um julgamento adicional, os seguintes aspectos e divulgações relacionadas foram também influênciados 
pelo COVID-19.

Aplicação geral do pressuposto da continuidade

Os Administradores reviram os orçamentos do Banco e as previsões de fluxo de caixa para os próximos três anos e consideraram a capacidade do Banco 
de continuar a operar segundo o pressuposto da continuidade face às condições económicas actuais e previstas. Estes orçamentos e previsões de fluxo 
de caixa tiveram em consideração o impacto da pandemia do COVID-19, incluíndo projecções do impacto no capital, financiamento e necessidades de 
liquidez do Banco, que se mantiveram todos dentro dos objectivos internos e acima dos requisitos regulamentares.

Como parte desta avaliação os administradores consideraram a suficiência dos recursos financeiros do Banco durante o período da pandemia. A 
gestão dos recursos financeiros do Banco, que se define como capital, financiamento, liquidez e capacidade de risco, é um factor crítico para a 
realização dos objectivos de crescimento e retorno declarados do Banco e é impulsionada pela apetência global e pelo risco do Banco. A previsão do 
crescimento dos lucros e dos activos ponderados pelo risco do balanço (RWA) baseia-se nas perspectivas macroeconómicas do Banco e é avaliada 
em relação aos recursos financeiros disponíveis, considerando os requisitos dos fornecedores de capital, reguladores e agências de classificação 
(rating). Os resultados e restrições esperados são, então, testados em função do esforço e o Banco estabelece metas através de diferentes ciclos 
e cenários de negócio.

Com base nesta revisão, considerando a actual posição financeira e a história das transacções rentáveis os administradores estão convictos de que o 
Banco dispõe de recursos adequados para continuar em actividade num futuro previsível. O pressuposto da continuidade mantém-se, portanto, aplicável 
e foi adoptado na preparação das demonstrações financeiras anuais.

Julgamento e estimativas significativas, afectadas pelo COVID-19

• Imparidade de crédito a Clientes: Incorporação de informação prospectiva

Foi fornecida informação prospectiva, incluíndo uma explicação detalhada dos cenários e probabilidades relacionadas consideradas na determinação dos 
pressupostos prospectivos do Banco para efeitos do seu cálculo da Perdas de Crédito Esperadas (ECL). Tendo em conta a grande diversidade de cenários 
possíveis e resultados macroeconómicos e a relativa incerteza das consequências sociais e económicas do COVID-19, estes cenários representam pontos 
de vista prospectivos razoáveis e suportáveis até à data do relatório.

Para mais detalhes consulte a nota de política contabilística - Julgamentos e estimativas contabilísticas significativas.

• Aumento significativo do Risco de Crédito 

O Banco não seguiu uma abordagem global do impacto global da ECL do COVID-19 (em que o COVID-19 é interpretado como um aumento significativo 
do risco de crédito (SICR) que resultará na movimentação de toda a carteira de adiantamentos para o seu respectivo nível de estágio seguinte). Está a ser 
adoptada uma abordagem mais sistemática e orientada para o impacto do COVID-19 na base de Clientes, o que está em conformidade com a política 
existente do Banco documentada na estrututa de imparidade de crédito do Banco.

Para mais detalhes consulte a nota de política contabilística q) Julgamentos e estimativas contabilísticas significativas.

• Medidas de apoio da dívida resultantes do COVID-19 destinadas aos Clientes

Devido à pandemia do COVID-19 e ao seu consequente impacto na economia, o Banco atravessou uma crise de liquidez por um grande número de Clientes 
em todo o país. Com o intuito de prestar assistência aos Clientes, o Banco proporcionou várias medidas de apoio aos Clientes. Nos segmentos de retalho 
e comércio, tais medidas incluíam o seguinte:

• moratória (prestação, juros ou capital) com um período máximo de 3 a 6 meses; e

• capital circulante adicional fornecido aos Clientes.

c) Reconhecimento de proveitos

 i) Juros e rendimentos similares e juros e encargos similares

O Banco reconhece os rendimentos de juros na componente de lucros ou perdas da demonstração do rendimento integral, tendo em conta que:

• Os juros sobre instrumentos financeiros são mensurados ao custo amortizado; 

• Os rendimentos de juros são calculados utilizando a taxa de juro efectiva que inclui as taxas e custos de transacção que fazem parte integrante da 
criação do instrumento financeiro. A taxa de juro efectiva original é aplicada:

 —à quantia bruta escriturada dos activos financeiros que não apresentam qualquer imparidade de crédito; e

 —ao custo amortizado dos activos financeiros que representam a quantia escriturada, a partir do mês seguinte ao mês em que os activos se encontram 
em situação de imparidade de crédito;

• A adiantamentos modificados (desreconhecimento não alcançado) - a parte não amortizada das taxas de originação e custos de transacção capitalizados 
de activos financeiros são incluídos como parte dos rendimentos de juros. O rendimento de juros sobre o activo financeiro modificado é calculado 
através da aplicação da taxa de juro efectiva original à quantia bruta escriturada modificada do activo; e

• A adiantamentos modificados (o desreconhecimento é alcançado) - a parte não amortizada das comissões de originação e os custos de transacção 
capitalizados de activos financeiros são incluídos como parte dos rendimentos de juros. As novas taxas ou custos cobrados sobre o novo adiantamento 
que são parte integrante do novo activo reconhecido são capitalizados para o novo empréstimo.

As despesas com juros incluem juros sobre instrumentos de dívida mensurados ao custo amortizado. 

 ii) Rendimentos com taxas e comissões

As taxas e comissões que o Banco aufere na prestação de serviços aos Clientes e na venda de produtos e serviços prestados por entidades externas são 
compostas pelas seguintes principais categorias:

• Taxas e comissões bancárias.

• Taxas e comissões não bancárias; e

• Comissões de seguros (excluíndo receitas relacionadas a risco de seguro).

As taxas e comissões que fazem parte integrante da taxa de juro efectiva são incluídas na margem financeira.

Os rendimentos de taxas e comissões são obtidos na execução de um acto significativo à medida que o acto é cumprido (ao longo do tempo) ou quando 
o acto foi cumprido (ponto no tempo). 

As taxas ganhas na execução de um acto significativo incluem tipicamente taxas bancárias transaccionais tais como taxas bancárias, taxas de intercâmbio, 
taxas de ponto de venda, comissões de intercâmbio, taxas de depósito em numerário e receitas de taxas e comissões.

Quando o acto é cumprido durante um período de tempo, as comissões são reconhecidas como se segue:

• As receitas de comissões sobre facturas e notas promissórias subscritas são reconhecidas como lucros ou perdas ao longo da vida do instrumento 
relevante, numa base de quotas constantes.

• As comissões de compromisso por fundos não utilizados disponibilizados aos Clientes no passado são reconhecidas como receitas no final do período 
de contrato. As comissões de compromisso pagas antecipadamente por uma facilidade futura, quando não é provável que um acordo de empréstimo 
específico seja celebrado pelo Banco, são reconhecidas como receitas numa base de quotas constantes ao longo do período para o qual existe o 
compromisso de os fundos estarem disponíveis.

 iii) Encargos com serviços e comissões

Os encargos com serviços e comissões são as despesas directamente atribuíveis ao reconhecimento de taxas e comissões e são reconhecidos em re-
sultados de outras operações financeiras. Os encargos com serviços e comissões incluem encargos com transacções e prestação de serviços que são 
imputados à medida em que os serviços são recebidos. Os encargos com serviços e comissões que formam parte integrante da taxa de juro efectiva de 
um instrumento financeiro são registados como parte da margem financeira.

d) Conversão em moeda estrangeira

As demonstrações financeiras anuais são apresentadas em Metical (MT), que é a moeda funcional e de apresentação utilizada pelo Banco nas suas 
operações e demonstrações financeiras. As transacções em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio 
vigentes nas datas das transacções.

Os activos e passivos denominados em moedas estrangeiras e reconhecidos no balanço, na data de reporte, são convertidos para a moeda funcional tendo 
por base as taxas de câmbio relevantes, dependendo se são itens monetários ou itens não monetários.

Para itens não monetários mensurados ao custo, a taxa aplicada é a taxa à data da transacção. Para itens não monetários mensurados pelo justo valor, a 
taxa aplicada é a da data em que o justo valor é determinado (data de relato).

Os ganhos ou perdas cambiais são reconhecidos nos lucros ou prejuízos em ganhos ou perdas do justo valor.

e) Instrumentos financeiros – reconhecimento inicial e mensuração subsequente 

Mensuração inicial 

Todos os instrumentos financeiros são mensurados inicialmente pelo justo valor, incluíndo os custos da transacção, excepto aqueles que são clas-
sificados ao justo valor através dos resultados. Nesse caso, os custos da transacção são reconhecidos nos resultados, geralmente como parte dos 
gastos operacionais. 

Imediatamente após o reconhecimento inicial de activos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao justo valor através do rendimento integral é 
reconhecida uma provisão de perdas de crédito esperadas para esses novos activos. 
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Classificação e mensuração subsequente de activos financeiros

A Administração determina a classificação dos activos financeiros no reconhecimento inicial, com base no: 

• Modelo de negócios do Banco para gerir os activos financeiros; e

• Nas características contratuais do fluxo de caixa do activo financeiro.

Modelo de negócio 

O Banco possui três modelos de negócios principais para gerir os activos financeiros: 

• activos financeiros detidos para receber os fluxos de caixa contratuais;

• activos financeiros detidos para venda com base no justo valor; e

• um modelo de negócio misto de activos financeiros detidos para receber os de fluxos de caixa contratuais e venda.

A avaliação do modelo de negócio não é realizada numa base instrumento a instrumento mas, a um nível que reflicta a forma como grupos de activos 
financeiros são geridos em conjunto para atingir um determinado objectivo de negócio. Esta avaliação é feita a nível de carteira ou subcarteira, dependendo 
da forma como os grupos de activos financeiros são geridos.

A principal consideração na determinação dos diferentes modelos de negócio no Banco é se os objectivos do modelo de negócio são atingidos seja pela 
detenção dos activos financeiros para recolher fluxos de caixa contratuais, seja pela venda destes activos financeiros, gestão de activos e passivos numa 
base de justo valor ou pela combinação destas actividades.

Ao considerar se o objectivo comercial de deter um grupo de activos financeiros é alcançado principalmente através da recolha de fluxos de caixa contratuais, 
entre outras considerações, a Administração controla a frequência e a importância das vendas de activos financeiros fora destas carteiras para outros 
fins que não a gestão do risco de crédito. Para efeitos de avaliação do modelo de negócio, o Banco só considera uma transacção como venda se o activo 
for desreconhecido para fins contabilísticos. Por exemplo, uma transacção de recompra em que um activo financeiro é vendido com o compromisso de 
recompra do activo a um preço fixo numa data futura não é considerada uma transacção de venda porque, substancialmente todos os riscos e benefícios 
relacionados com a propriedade do activo não foram transferidos e o activo não é desreconhecido de uma perspectiva contabilística. Se as vendas de 
activos financeiros forem pouco frequentes, o significado destas vendas é considerado comparando a quantia escriturada dos activos vendidos durante o 
período e cumulativamente com a quantia escriturada total dos activos detidos no modelo de negócio. Se as vendas forem infrequentes ou insignificantes, 
estas não terão impacto na conclusão de que o modelo de negócio para a detenção de activos financeiros é a recolha de fluxos de caixa contratuais. Além 
disso, quando o emitente inicia uma recompra dos activos financeiros que não foi antecipada nos termos do activo financeiro, a recompra não é vista 
como uma venda para efeitos de avaliação do modelo de negócio desse grupo de activos financeiros.

Determinar se as vendas são significativas ou frequentes requer que a Administração use o seu julgamento. O significado e a frequência das vendas são 
avaliados, caso a caso, ao nível do modelo de negócio. A frequência é avaliada numa base anual e as vendas de activos que ocorrem uma ou menos vezes 
por ano são consideradas pouco frequentes. Se as vendas tiverem lugar mais do que uma vez por ano, não significa que os modelos de negócio não devam 
recolher fluxos de caixa contratuais mas sim, que as razões para as vendas têm de ser mais cuidadosamente consideradas. A Administração considerará 
tanto o volume como o montante das vendas em relação ao total dos activos do modelo de negócio para determinar se é significativo.

Uma mudança no modelo de negócio só ocorre na rara ocasião em que o Banco muda a forma como gere os activos financeiros. Quaisquer alterações nos 
modelos de negócio resultariam numa reclassificação dos activos financeiros relevantes a partir do início do próximo período de relato.

Características de fluxos de caixa 

Para que um instrumento de dívida seja mensurado ao custo amortizado ou ao justo valor através do rendimento integral, os fluxos de caixa sobre o activo 
devem ser unicamente pagamentos de capital e juros (SPPI), ou seja, consistentes com os de um contrato de empréstimo básico.

O teste SPPI é aplicado a um grupo de activos da carteira para o crédito a retalho, uma vez que as características dos fluxos de caixa destes activos são 
normalizadas. Isto inclui a consideração de quaisquer multas de pré-pagamento que são limitadas pela regulamentação do crédito ao consumo e podem, 
portanto, ser consideradas como uma compensação razoável que não levaria estes activos a falhar o teste do SPPI.

Para o crédito corporativo, o teste SPPI é aplicado aos adiantamentos individuais no reconhecimento inicial, com base nas características de fluxos de 
caixa do activo. Os créditos corporativos que não passam no teste do SPPI e que devem ser mensurados ao justo valor através de resultados incluem 
adiantamentos com características de participação no capital, obrigações convertíveis e pagamentos ligados a mercadorias ou outros preços. Se o contrato 
contiver multas de pré-pagamento, o montante da multa de pré-pagamento é comparado com o valor actual da margem que será obtida se o empréstimo 
não for pré-pago. Se o montante da multa de pré-pagamento for inferior ou igual à margem perdida devido ao pré-pagamento, esta é considerada uma 
compensação razoável e o empréstimo passa no teste do SPPI.

Custo amortizado 

Os activos financeiros são mensurados ao custo amortizado utilizando o método da taxa de juro efectiva quando são detidos para receber fluxos de caixa 
contratuais que são apenas pagamentos de capital e juros, e as vendas desses activos não são significativas ou frequentes. 

Estes incluem a maioria dos empréstimos de retalho, corporativos e comerciais do Banco, bem como determinados títulos de investimento utilizados para 
gerir o risco de liquidez do Banco. Para activos financeiros adquiridos ou originados com imparidade de crédito, o Banco aplica a taxa de juro efectiva 
ajustada ao crédito. Esta taxa de juro é determinada com base no custo amortizado e não na quantia bruta escriturada do activo financeiro e incorpora o 
impacto das perdas de crédito esperadas nos fluxos de caixa futuros estimados do activo financeiro.  

i) Títulos de investimento

O Banco detém activos financeiros com baixo risco de crédito (normalmente com contrapartes como o Governo) que são convertíveis em dinheiro dentro 
de um curto período de tempo ou quando necessário para fins de gestão de risco de liquidez. 

Os tipos de instrumentos utilizados para fins de gestão de risco de liquidez são geralmente as Obrigações do Tesouro e os Bilhetes do Tesouro.

Os activos financeiros são mantidos com o objectivo de receber os fluxos de caixa contratuais. Também estão disponíveis para serem dados em garantia 
ou vendidos, se necessário, para fins de gestão de liquidez. As vendas são muitas vezes na forma de uma transacção com acordo de recompra. Se os 
requisitos contabilísticos para o desreconhecimento não forem satisfeitos, a transacção não constitui uma venda para fins de avaliação do modelo de 
negócios da NIRF 9. Para fins contabilísticos, as transacções com acordo de recompra são tratadas como uma transacção de captação garantida em 
vez de uma venda e o Banco continua a reconhecer o activo e a receber os fluxos de caixa contratuais. Os activos financeiros só são vendidos antes do 
vencimento num cenário de crise para satisfazer as necessidades de liquidez, o que é consistente com um modelo de negócios de activos financeiros 
detidos para receber os fluxos de caixa contratuais.

ii) Crédito a Clientes

Crédito a retalho 

O Banco detém crédito a retalho, com o objectivo de receber fluxos de caixa contratuais. O seu modelo de negócio centra-se no crescimento destes 
créditos dentro de limites aceitáveis do apetite de risco tendo por base a manutenção das boas práticas de recuperação. 

Os produtos incluídos neste modelo de negócios:

• Empréstimos à habitação;

• Financiamento de veículos; e

• Empréstimos pessoais, Cartões de Crédito e outros produtos de retalho, tais como descobertos.

O principal risco neste modelo de negócio é o risco de crédito que é influênciado pelo ambiente macroeconómico no qual o Banco opera. Os fluxos de caixa 
sobre os créditos a retalho são apenas pagamentos de capital e juros. Os juros cobrados aos Clientes compensam o Banco pelo custo de oportunidade do 
capital, risco de crédito e custos administrativos (incluíndo uma margem de lucro). As penalidades no pagamento antecipado dos créditos estão limitadas 
a uma compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato.

Crédito corporativo 

O Banco detém crédito corporativo com o objectivo de receber os fluxos de caixa contratuais. O seu negócio concentra-se no crescimento destes créditos 
dentro de limites aceitáveis do apetite de risco. 

Os produtos incluídos neste modelo de negócio são:

• Comércio e Apoio à tesouraria;

• Financiamentos especializados;

• Financiamento a aquisição de propriedades comerciais (leasing); e

• Financiamento apoiado em activos.

Esses créditos são contratados, principalmente, para receber os respectivos fluxos de caixa contratuais ao longo da vida dos instrumentos e obter em 
troca uma margem de empréstimo. Embora a intenção seja receber os fluxos de caixa, nem todos os instrumentos são mantidos até ao vencimento, 
pois alguns activos financeiros são vendidos em operações de titularização. Estas vendas são, no entanto, insignificantes em relação ao valor dos 
créditos detidos para fluxos e são geralmente também infrequentes e, portanto, continua apropriado que sejam mantidos no modelo de negócio para 
receber os fluxos de caixa.

Os fluxos de caixa sobre os créditos corporativos e comerciais são apenas pagamentos de capital e juros. Os juros cobrados aos Clientes compensam o 
Banco pelo custo de oportunidade do capital, risco de crédito e custos administrativos. As penalidades no pagamento antecipado de crédito estão limitadas 
a uma compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. 

iii) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são investimentos a curto prazo, prontamente convertíveis em quantias conhecidas de dinheiro. Estes activos são detidos 
para receber fluxos de caixa contratuais.

Os fluxos de caixa sobre estes activos são apenas pagamentos de capital e juros.

iv) Passivos financeiros

Os seguintes passivos são mensurados ao custo amortizado utilizando o método da taxa de juro efectiva, a menos que tenham sido designados como 
mensurados ao justo valor através dos resultados:  

• Depósitos;

• Credores e acréscimos de custos.

v) Outros investimentos

O Banco optou por designar determinados investimentos de capital não detidos para negociação para serem mensurados pelo justo valor através de outro 
rendimento integral. 

f) Imparidade de activos financeiros 

Esta política aplica-se a:

• Activos financeiros mensurados ao custo amortizado incluíndo contas a receber e caixa e equivalentes de caixa;

• Garantias financeiras e outros compromissos.

A NIRF 9 estabelece uma abordagem de três estágios para reduzir o valor recuperável dos activos financeiros.

Provisão para perdas em activos financeiros

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Crédito adquirido ou originado em 
imparidade

O risco de crédito 
não aumentou 

significativamente desde 
o reconhecimento inicial

O risco de crédito tem aumentado 
significativamente (SICR) desde 
o reconhecimento inicial, mas o 

activo não apresenta imparidade 
de crédito

O activo apresenta 
imparidade de crédito 

desde o reconhecimento 
inicial

perdas de crédito esperadas 
num prazo de 12 meses

Perdas de crédito esperadas ao 
longo da vida

Perdas de crédito 
esperadas ao longo da vida

Movimento em perdas de crédito esperadas ao 
longo da vida desde o reconhecimento inicial

Crédito a Clientes 

Aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial (SICR) 

Para determinar se um crédito sofreu um aumento significativo no risco de crédito, a probabilidade de incumprimento (“PD” na sigla inglesa) do activo 
calculado na data de contratação é comparada com a PD calculada na data do balanço. A data de contratação é definida como a data mais recente em que 
o Banco teve a oportunidade de definir ou redefinir o preço do crédito com base no resultado da avaliação do risco original ou actualizado. Uma mudança 
nos termos resulta no desreconhecimento do crédito/facilidade original e no reconhecimento de um novo crédito/facilidade. 

Os pressupostos utilizados para avaliar o aumento significativo de risco de crédito (“SICR” na sigla inglesa) são reavaliados e, se necessário, actualizados, 
pelo menos uma vez por ano.

Qualquer facilidade de crédito que esteja vencida há mais de 30 dias ou, no caso de produtos com base em prestações, uma prestação vencida é auto-
maticamente considerada com um aumento significativo no risco de crédito.

Além da avaliação quantitativa baseada em PDs, são aplicadas considerações qualitativas ao determinar se as exposições individuais sofreram um aumento 
significativo no risco de crédito. Uma dessas considerações qualitativas é o surgimento de exposições de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e comércio 
na lista de observação/acompanhamento de crédito.

Qualquer facilidade actualizada que tenha sofrido uma reestruturação por dificuldades (ou seja, uma modificação dos fluxos de caixa contractuais para 
evitar que um Cliente entre em incumprimento) será considerada como tendo sofrido um aumento significativo no risco de crédito, e será divulgado no 
mínimo no estágio 2.

O risco de crédito sobre uma exposição não é considerado significativamente mais elevado do que na origem se, não forem determinados indicadores 
qualitativos de um aumento significativo do risco de crédito e se, a comparação da PD da data de relato com a PD da data de origem não indicar que 
ocorreu um aumento significativo do risco de crédito. Não é aplicado qualquer período mínimo para a transição do Estágio 2 para o estágio 1 excepto, no 
caso de exposições em dificuldades reestruturadas e consolidadas que devem permanecer no estágio 2 durante um período mínimo de 6 meses antes 
da reentrada no estágio 1.  

Activos financeiros com imparidade 

Os créditos são considerados com problemas de recuperabilidade caso enquadrem-se na definição de incumprimento.

A definição de incumprimento que Banco aplica para o cálculo de perdas de crédito esperadas de acordo com a NIRF 9 foi alinhada com a definição 
aplicada para o cálculo de capital regulamentar em todas as carteiras.

Desta forma, as exposições são consideradas em incumprimento quando estão vencidas há mais de 90 dias ou, no caso de produtos a termo, com mais 
de 3 prestações não pagas.

Além disso, uma exposição é considerada em incumprimento quando existem indicadores qualitativos de que o devedor provavelmente não pagará a 
totalidade das suas obrigações de crédito, sem que o Banco recorra a quaisquer acções como a accionar as garantias.

Quaisquer reestruturações conturbadas de contas que tiveram um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial são definidas 
como eventos de incumprimento.

Considera-se que as contas deixam de estar em incumprimento se satisfizerem rigorosamente a definição de “cura”, determinada ao nível da carteira 
com base na análise de taxas redefinidas. 

Crédito adquirido ou originado com imparidade 

Activos financeiros que satisfaçam a definição acima referida de crédito em imparidade no reconhecimento inicial.

Abates

O abate do crédito deve ocorrer quando não é economicamente viável tentar obter recuperações adicionais do crédito, ou seja, não há uma expectativa 
razoável de recuperação da quantia escriturada do activo (montante bruto menos as perdas por imparidade originadas). Tanto no crédito a retalho como 
no crédito corporativo, para créditos com garantia e sem garantia, os abates não podem ocorrer se existir evidência de pagamento recente. Cada carteira 
de crédito articulou uma política de abate que se alinha aos princípios da NIRF 9, tendo em conta o contexto de negócios dessa carteira; e ao nível das 
carteiras de retalho, as definições de abate foram determinadas com referência à análise da materialidade das recuperações posteriores ao abate. Desta 
forma, na carteira de retalho os empréstimos sem garantia são normalmente abatidos após 12 a 15 prestações vencidas acumuladas e os empréstimos 
com garantia são abatidos na sequência da execução da mesma.

 Na carteira corporativa é seguida uma abordagem criteriosa de abate, baseada numa avaliação caso a caso pelo Comité de Crédito.

Não são efectuados abates parciais nas carteiras de crédito. Sempre que necessário, são criadas provisões adicionais em relação aos activos irrecuperáveis 
até ao momento em que a remissão final possa ocorrer.

Actividades de cobrança e aplicação pós-abate

Para créditos sem garantias, as estratégias de cobrança que ocorrem após o abate incluem a transferência da conta de cobranças de dívidas externas. 
Adicionalmente, são realizadas campanhas de liquidação para encorajar os Clientes a liquidar a sua dívida pendente. Para os créditos com garantias, 
qualquer saldo residual posterior à realização da garantia e após o abate é transferido para a conta de cobranças de dívidas externas.

Outros activos financeiros

Caixa e equivalentes de caixa 

Todo o dinheiro físico é classificado como estágio 1. As outras exposições são classificadas como estágio 1, a menos que exista evidência específica de 
perda de valor recuperável e, nesse caso, esses activos são classificados como estágio 3. As perdas de crédito esperadas para dinheiro físico é zero. A 
perdas de crédito esperadas para equivalentes de caixa é calculada utilizando a abordagem da taxa de perdas.  

Contas a receber 

As perdas de crédito esperadas para contas a receber é calculada utilizando a abordagem simplificada. Isto resulta no reconhecimento de uma perda de 
crédito esperada permanente.

Títulos de investimentos 

Os parâmetros de imparidade para títulos de investimento são determinados utilizando modelos apropriados, sendo os modelos a aplicar determinados 
com referência ao emitente do título e à natureza do instrumento de dívida. 

Os testes para um aumento significativo no risco de crédito e nas definições de incumprimento são então aplicados e a perda de crédito esperada é 
calculada da mesma forma que os créditos. O aumento significativo nos limites de risco de crédito aplicados aos títulos de investimento é o mesmo que 
o aplicado na carteira de crédito corporativo para assegurar a consistência na identificação de um aumento significativo no risco de crédito para uma 
contraparte em particular e para exposições semelhantes. 

O Banco não usa o pressuposto de baixo risco de crédito para títulos de investimento, incluíndo as Obrigações de Tesouro.

g) Transferências, modificações e desreconhecimento

Os activos financeiros são desreconhecidos quando: 

• Os direitos ou obrigações contractuais expiram ou são extintos, cancelados, por exemplo, em caso de uma venda ou líquidação definitiva;
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• São transferidos e os critérios de desreconhecimento da NIRF 9 são cumpridos; ou

• Os termos contractuais do instrumento são substancialmente modificados e os critérios de desreconhecimento da NIRF 9 são cumpridos.

Os activos financeiros não são reconhecidos quando o Banco transfere o direito contractual de receber fluxos de caixa do activo ou assumiu uma obrigação 
de pagar todos os fluxos de caixa do activo a outra entidade, isto é, passar por um acordo segundo a NIRF 9. 

Se os fluxos de caixa contratuais de um activo financeiro mensurado pelo custo amortizado forem modificados (modificados ou reestruturados, in-
cluíndo reestruturações problemáticas), o Banco determina se é uma modificação substancial, que resulta no desreconhecimento do activo existente 
e no reconhecimento de um novo activo, ou se a alteração é simplesmente uma modificação não substancial dos termos existentes que não resulta em 
desreconhecimento.

Uma modificação de um activo financeiro é substancial e, portanto, resulta no desreconhecimento do activo financeiro inicial, quando as condições con-
tractuais modificadas são alteradas para reflectir as condições actuais na data da modificação, e não são apenas uma tentativa de recuperar os montantes 
em aberto. Quando a modificação não resultar num desreconhecimento contabilístico, o activo inicial continua a ser reconhecido.

O desreconhecimento de passivos financeiros inclui situações quando há uma modificação substancial nos termos e condições de um passivo financei-
ro existente. Uma modificação substancial nos termos ocorre quando o valor presente descontado dos fluxos de caixa sob os novos termos, incluíndo 
quaisquer taxas pagas líquidas de quaisquer taxas recebidas e descontadas usando a taxa de juros efectiva original, é pelo menos 10% diferente do valor 
presente descontado dos fluxos de caixa restantes do passivo financeiro original.  

As seguintes transacções são realizadas pelo Banco no curso normal dos negócios, em termos dos quais ela transfere activos financeiros directamente 
para terceiros ou entidades estruturadas, ou modifica os termos contractuais do activo e desreconhece ou continua a reconhecer o activo: 

• Modificações sem desreconhecimento (modificação dos fluxos de caixa contratuais)

Créditos com reestruturação da dívida são créditos em que as novas condições do contrato (como uma taxa de juro mais baixa) são obrigatórias por 
lei e não incluem as mesmas condições de negócio de um novo produto que o Banco estaria disposto a oferecer a um Cliente com um perfil de risco 
semelhante.

O crédito existente não é desreconhecido. A quantia bruta escriturada do activo financeiro é recalculada como o valor presente das futuras receitas de 
caixa estimadas durante a vida esperada do activo financeiro renegociado ou modificado, descontado à taxa de juro efectiva original do activo financeiro. 
As modificações são incluídas na perda de crédito esperada.

• Modificações com desreconhecimento (empréstimos a retalho)

O processo para modificar um empréstimo sem imparidade é substancialmente o mesmo que o processo para atribuir um novo empréstimo, incluíndo 
reavaliar o risco de crédito do Cliente, reavaliar o activo e celebrar em um novo contrato legal. 

O activo existente é desreconhecido e um novo activo é reconhecido pelo justo valor com base nos termos contractuais modificados.

h) Activos tangíveis

Os edifícios são mensurados pelos valores reavaliados, líquidos de depreciações acumuladas. Os restantes itens dos activos tangíveis são registados pelo 
seu custo histórico ou custo considerado, líquido de depreciações acumuladas e de imparidades por redução do seu valor recuperável. O custo histórico 
inclui despesas que são directamente atribuíveis à aquisição dos bens.

O Banco adoptou um modelo de reavaliação dos seus edifícios. Se a quantia registada do activo é aumentado em resultado de uma reavaliação, o aumento 
será reconhecido no capital próprio na componente do excedente de reavaliação. O aumento deve ser reconhecido nos resultados até ao ponto em que 
reverta uma diminuição de reavaliação do mesmo activo anteriormente reconhecido nos resultados. O justo valor é obtido através do valor de mercado 
em conformidade com as reavaliações efectuadas por avaliadores independentes. As reavaliações devem ser efectuadas a cada 5 anos.

Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do activo ou reconhecidos como um activo separado, conforme apropriado, somente quando 
for provável que benefícios económicos futuros associados ao item fluirão para o Banco e o custo do item possa ser mensurado de forma fiável. A quantia 
escriturada de qualquer peça de reposição é anulada. Todos os outros custos com reparações e manutenções são reconhecidos nos resultados durante 
o período em que são incorridos.

As benfeitorias em edifícios arrendados são todas as melhorias feitas num imóvel que o Banco arrenda ao abrigo de uma locação operacional, a fim de 
preparar o imóvel para o seu uso pretendido e do qual se espera que o Banco beneficie durante mais de um ano. As benfeitorias são capitalizadas como 
activos tangíveis.

O valor contabilístico dos activos tangíveis é revisto em termos de perdas por imparidade quando eventos ou alterações nas circunstâncias indicam que o 
valor contabilístico pode não ser recuperável. Se tal indicação existir e se o valor contabilístico exceder o valor recuperável, o valor dos activos é reduzido 
até ao seu valor recuperável. O valor recuperável é o maior entre o justo valor do activo menos os custos de venda e o valor de uso.

As depreciações são contabilizadas de forma a abater o valor dos activos menos o seu valor residual durante a sua vida útil estimada, recorrendo ao mé-
todo das quotas constantes. O valor residual dos activos, as vidas úteis e os métodos de reintegração são revistos e ajustados em cada data de balanço, 
se tal for considerado adequado.

As vidas úteis estimadas das principais classes de activos tangíveis são:

Imóveis e instalações 50 anos

Instalações arrendadas Consoante a vigência do contrato

Equipamento informático 4 anos

Mobiliário e acessórios 10 anos

Equipamento de escritório 10 anos

Equipamento de segurança 5 anos

Veículos 4 anos

Os ganhos ou perdas resultantes da alienação de activos tangíveis são determinados com base na diferença entre o valor da venda e o seu valor conta-
bilístico, sendo a diferença reconhecida em resultados. 

i) Benefícios dos empregados

i) Benefícios de curto-prazo

Os benefícios de curto-prazo consistem em salários, bónus e benefícios não monetários, tais como contribuições para assistência médica e serviços 
gratuitos. Não abrangem benefícios baseados no capital nem prestações em caso de cessação do contrato de trabalho. 

As obrigações em termos de benefícios de curto prazo dos empregados são avaliadas de forma não descontada e levadas a custos quando o serviço 
relacionado é prestado.

O Banco reconhece um passivo, e a despesa de bónus à Administração e aos Colaboradores, quando é provável que os benefícios económicos serão pagos 
e que o valor possa ser mensurado. A despesa está incluída nos custos com o pessoal.

 ii) Provisão para férias 

O Banco reconhece a totalidade dos direitos adquiridos pelos seus Colaboradores relativamente ao gozo de férias anuais.

iii) Plano de incentivos a médio prazo

Os prémios concedidos ao abrigo de planos liquidados em dinheiro resultam num passivo reconhecido e mensurado pelo seu justo valor de acordo com 
a NIRF 2 até à liquidação. Uma despesa é reconhecida em resultados relativamente aos serviços prestados pelos Colaboradores durante o período de 
aquisição de direitos dos planos.

Em 31 de Dezembro de 2020, não foi reconhecida pelo Banco responsabilidades de pagamento com base em acções. Para o período em análise, o 
esquema de pagamento com base em acções é gerido por um fundo de acções em que o Banco efectua pagamentos antecipados do valor das opções 
sobre acções atribuídas à data da concessão, resultando no desreconhecimento da obrigação de pagamento com base em acções e no reconhecimento 
de um devedor pré-pago, que o Banco divulga na demonstração do rendimento integral durante o período de aquisição de direitos da atribuição original 
concedida aos Colaboradores. O processo é controlado pelos accionistas e o Banco recebe a informação para reconhecer as despesas e obrigações 
futuras nas demonstrações financeiras.

j) Activos intangíveis

Programas informáticos, listas de Clientes e outros activos intangíveis

Os activos intangíveis do Banco incluem:

Os activos intangíveis gerados internamente (incluíndo programas informáticos e outros activos tais como marcas registadas ou patentes) são capitalizados 
quando os requisitos da NIC 38 relativos ao reconhecimento de activos gerados internamente tiverem sido satisfeitos.

Os custos externos de desenvolvimento de software informático são capitalizados quando podem ser claramente associados a um sistema estratégico e 
único que resultará num benefício para o Banco que excederá os custos incorridos durante mais do que um período financeiro. 

Todos os outros custos relacionados com activos intangíveis são capitalizados durante o período financeiro incorrido.

A mensuração dos activos intangíveis tem por base o custo menos amortização acumulada e quaisquer perdas por imparidade. 

A amortização é efectuada numa base de quotas constantes ao longo da vida útil do bem. A vida útil de cada activo é avaliada individualmente. Os valores 
de referência utilizados na avaliação da vida útil de cada activo são:

Custos de software e desenvolvimento 3 anos

Outros 3 - 10 anos

Imparidade de activos intangíveis

A Administração revê a quantia escriturada dos activos intangíveis sempre que existam evidencias objectivas de imparidade. Uma perda por imparidade 
é imediatamente reconhecida no resultado como parte das despesas operacionais quando a quantia escriturada é superior ao valor recuperável. O valor 
recuperável é o mais elevado entre o justo valor menos os custos de venda e o valor em uso. 

k) Passivos, provisões, e passivos contingentes

 i) Provisões

As provisões mais significativas estão relacionadas com litígios e reclamações. O Banco reconhece uma provisão quando se pode fazer uma estimativa 
fiável da potencial perda e a realização desta é mais fiável que o contrário.

 ii) Passivos contingentes e compromissos

O Banco divulga um passivo contingente ou compromissos quando:

• Tem uma obrigação potencial que resulta de acontecimentos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou 
mais acontecimentos futuros incertos que não se encontram sob controlo total do Banco; ou

• Tem uma obrigação presente que resulta de acontecimentos passados, mas que não é reconhecida porque: 

(i) não é provável que o seu pagamento venha a ser exigido; ou

(ii) não é possível fazer uma estimativa fiável do valor da obrigação não pode ser mensurado com fiabilidade suficiente.

l) Locações

 A determinação sobre se um contrato é ou contém transacções de locação financeira baseia-se na sua substância, na sua data de início e requer uma 
avaliação do uso de uma propriedade ou activos específicos e se transmite o direito de usar a propriedade.

i) Banco como locatário

No momento inicial, o Banco reconhece um direito de uso do activo (ROUA) e a responsabilidade de locação correspondente em relação a todos os 
contratos de locação em que é locatário, excepto no caso de locações de curto prazo (definidas como locações com um prazo de locação de 12 meses 
ou menos) e locações de activos de baixo valor (definidos como activos de locação com um valor de substituição igual ou inferior a 100,000 Meticais no 
início do contrato de locação).

O passivo da locação é inicialmente mensurado pelo valor actual dos pagamentos de locação pendentes na data de início, descontado utilizando a taxa 
implícita no contrato de locação. Se esta taxa não puder ser prontamente determinada, o Banco utiliza a sua própria taxa de empréstimo adicional, sendo 
a taxa que pode emprestar fundos da função de tesouraria do Banco. 

O direito de uso do activo é mensurado ao custo que compreende o montante da mensuração inicial do passivo da locação mais quaisquer custos directos 
iniciais e custos de restituição. Quando aplicável, quaisquer pagamentos da locação efectuados na data de início ou antes dessa data, menos quaisquer 
incentivos da locação recebidos, são deduzidos do custo. Após o reconhecimento inicial, o direito de uso do activo (ROUA) é tratado de acordo com outros 
items dos activos tangíveis.

Os pagamentos variáveis que não dependem de um índice ou taxa não são incluídos na mensuração da responsabilidade da locação e do direito de uso 
do activo. 

Os pagamentos relacionados são reconhecidos como uma despesa no período em que o evento ou condição que desencadeia esses pagamentos ocorre 
e são incluídos nas despesas operacionais da linha na demonstração de rendimento integral.

Ao longo da vida do contrato de locação, cada pagamento da locação é imputado entre o passivo da locação e a despesa com juros. A despesa com 
juros é imputada à demonstração de resultados durante o período de locação de modo a produzir uma taxa de juros periódica constante sobre o saldo 
remanescente do passivo para cada período. 

O direito de uso do activo é subsequentemente mensurado ao custo menos a depreciação acumulada e as perdas por imparidade. 

O activo é depreciado durante o período de locação numa base de quotas constantes, em que a propriedade não é transferida no final do período de 
locação. Se a propriedade for transferida no final do período de locação, o activo é depreciado ao longo do período de locação ou vida útil mais curto. 

O Banco aplica a NIC 36 para determinar se o direito de uso do activo está em imparidade e reconhece qualquer perda por imparidade identificada. O 
passivo da locação é apresentado nos credores e nos acréscimos de custos no balanço.

O direito de uso do activo não é apresentado como uma linha separada na demonstração do balanço sendo incluído como direito de uso do activo na 
respectiva nota dos activos tangíveis.

Para as locações de curto prazo e de baixo valor, que o Banco definiu como todas as outras locações, com excepção das locações de imóveis, os paga-
mentos da locação são reconhecidos como custos operacionais, distribuídos linearmente ao longo do prazo da locação.

m) Impostos directos e indirectos

Os impostos directos incluem o imposto sobre e rendimento.

Os impostos indirectos incluem vários outros impostos pagos ao Governo central e local, incluíndo imposto sobre o valor acrescentado.

Os impostos indirectos são apresentados separadamente do imposto directo na demonstração do rendimento integral.

Os gastos de imposto compreendem os impostos correntes e impostos diferidos. Os impostos sobre o rendimento são reconhecidos na demonstração dos 
resultados, excepto quando se refere a itens da demonstração do rendimento integral, caso em que se reconhece na demonstração do rendimento integral.

i) Impostos correntes

Os activos e passivos fiscais correntes do ano corrente e dos anos anteriores são mensurados pelo montante que se espera recuperar ou pagar às autorida-
des fiscais. A despesa de imposto sobre o rendimento corrente é calculada ajustando o lucro líquido do ano para itens não tributáveis ou não autorizados. 
As taxas e leis fiscais utilizadas para calcular o montante são as que são decretadas ou substancialmente promulgadas pela data da demonstração da 
posição financeira.

ii) Impostos diferidos

Um passivo por imposto diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias tributáveis, excepto na medida em que o passivo diferido resulte 
do reconhecimento inicial de um activo ou passivo numa transacção que, no momento da transacção, não afecta nem o lucro contabilístico nem o lucro 
tributável (prejuízo fiscal).

Um activo por imposto diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutíveis, na medida em que seja provável que haja lucro tributável 
contra o qual a diferença temporária dedutível possa ser utilizada. Um activo por impostos diferidos não é reconhecido quando resulta do reconhecimento 
inicial de um activo ou passivo numa transacção no momento da transacção e não afecta nem o lucro contabilístico nem o lucro tributável (prejuízo fiscal).

Um activo por imposto diferido é reconhecido para o reconhecimento de prejuízos fiscais não utilizados, na medida em que é provável que haja lucros 
tributáveis futuros contra os quais os prejuízos fiscais não utilizados possam ser utilizados.

Os activos e passivos por impostos diferidos são mensurados pelas taxas fiscais que se espera que sejam aplicáveis no período quando seja realizado o 
activo ou seja liquidado o passivo, com base nas taxas fiscais que tenham sido decretadas ou substancialmente decretadas à data de relato.

Impostos diferidos relacionados com o justo valor dos edifícios, que é reconhecido directamente no rendimento integral, são também reconhecidos na 
demonstração do rendimento integral. O imposto diferido reconhecido directamente na demonstração de rendimento integral é subsequentemente 
transferido para a demonstração dos resultados sempre que se verifique um ganho ou perda.

Os activos e passivos por impostos correntes são compensados caso exista um direito legalmente exigível de compensar activos e passivos por impostos 
correntes com a mesma entidade tributável e a mesma autoridade fiscal. Os activos por impostos diferidos e os passivos por impostos diferidos são 
compensados com base nos mesmos princípios.

n) Caixa e equivalentes de caixa

Para fins da demonstração de fluxos de caixa, caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos à ordem em Bancos e outros investimentos 
de elevada liquidez a curto prazo com maturidades originais de três meses ou menos.

o) Contratos de garantia financeira 

Os contratos de garantia financeira emitidos pelo Banco são aqueles que exigem um pagamento para reembolsar o titular pelo prejuízo incorrido devido 
ao incumprimento do devedor de acordo com os termos do contracto. Os contratos de garantia financeira são reconhecidos inicialmente como uma 
responsabilidade pelo justo valor, acrescido pelos custos da transacção que são directamente atribuíveis à emissão da garantia. 

Subsequentemente, a responsabilidade é medida pela melhor estimativa da despesa exigida para estabelecer a obrigação actual na data de relato. 

p) Eventos subsequentes

À data da emissão destas demonstrações financeiras não houve eventos subsequentes que tenham resultado em quaisquer ajustamentos. 

q) Julgamentos e estimativas contabilísticas significativas

A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com as NIRF´s requer o uso de determinadas estimativas contabilísticas críticas. Requer 
também, que a Administração exerça o seu julgamento no processo de aplicação das políticas contabilísticas do Banco. As estimativas, pressupostos e 
julgamentos são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e noutros factores, expectativas de eventos futuros que se acredita 
serem razoáveis nas circunstâncias. Salvo indicação em contrário, os julgamentos aplicados pela Administração na aplicação das políticas contabilísticas 
são consistentes com o exercício anterior.
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O uso mais significativo de julgamentos e estimativas é detalhado como se segue: 

Activos por impostos diferidos 

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos relativamente a prejuízos fiscais na medida em que seja provável que haja lucros tributáveis futuros 
contra os quais os prejuízos possam ser utilizados, com base na revisão do orçamento por parte da gestão e na informação prospectiva. 

O Banco tem vindo a sofrer perdas e as perspectivas futuras da economia são incertas devido aos impactos adversos do COVID-19. Isto dá origem a 
incerteza sobre se o Banco irá gerar lucros tributáveis suficientes para utilizar o benefício. 

O activo por impostos diferidos relacionado com prejuízos fiscais não foi reconhecido no exercício em curso. A Administração procedeu a uma avaliação 
e adoptou uma abordagem prudente na medida em que não reconheceu quaisquer activos por impostos diferidos.  

Imparidade de activos financeiros 

Ao determinar se uma perda por imparidade deve ser reconhecida, o Banco avalia se existem dados observáveis que indiquem uma diminuição mensurá-
vel dos fluxos de caixa futuros estimados de uma carteira de créditos. O objectivo da mensuração de uma perda por imparidade é produzir uma medida 
quantitativa da exposição do Banco ao risco de crédito. 

Avaliações colectivas de imparidade dos activos financeiros do Banco

São usadas técnicas de modelagem de regressão para determinar quais as características de mutuário e da transacção preditiva de certos comporta-
mentos, com base em relacionamentos observados em dados históricos relacionados ao grupo de contas ao qual o modelo será aplicado. Isso resulta na 
produção de modelos que são usados para prever parâmetros de deterioração (PD, LGD e EAD) com base nas características preditivas identificadas por 
meio do processo de regressão. O Banco adoptou a abordagem PD/LGD para o cálculo das perdas de crédito esperadas para os adiantamentos. A perda 
de crédito esperada é baseada numa média de três cenários macroeconómicos incorporando um cenário de base, um cenário optimista e um cenário 
pessimista, ponderados pela probabilidade de ocorrência.

Mensuração de 12-meses perdas de crédito esperadas

Retalho

Os parâmetros são determinados numa base conjunta, com as exposições agrupadas a um nível de carteira no mínimo. Quando apropriado, é aplicado 
um conjunto com maior volume. Os inputs utilizados para determinar os valores dos parâmetros incluem comportamentos historicamente observados, 
bem como informação comportamental e demográfica relacionada com as exposições individuais actualmente em carteira.

Os parâmetros PD são determinados através da avaliação da influência que vários factores de risco têm tido nas taxas históricas de incumprimento.

Os parâmetros do montante em exposição na data de incumprimento (“EAD” na sigla inglesa) são estimados com base nas características do produto e 
no comportamento histórico de levantamento e pagamento.

A perda por incumprimento (“LGD” na sigla inglesa) são determinadas pela estimativa dos fluxos de caixa futuros esperadas e são ajustadas por informação 
prospectiva, tal como a taxa de empréstimo principal e o PIB. Estes fluxos de caixa incluem custos directos e receitas provenientes da venda de garantias. 
As taxas de recuperação das garantias baseiam-se nos resultados historicamente observados.

Os modelos estatísticos aplicados pressupõem implicitamente que os factores de risco que influenciam o risco de incumprimento, o comportamento de 
pagamento e as expectativas de recuperação no âmbito dos dados históricos continuarão a ser relevantes no futuro.

Corporativo

Os parâmetros são determinados com base na aplicação de modelos estatísticos que produzem estimativas baseadas em informação financeira específica 
da contraparte e características das transacções, incluíndo a natureza das garantias disponíveis. Devido à natureza especializada destas exposições, os 
parâmetros produzidos pelos modelos resultam de um processo robusto de revisão antes de serem aplicados para calcular a perda de crédito esperada. 
São aprovados pelo Comité de Crédito que pode sugerir ajustamentos aos parâmetros modelados.

Os parâmetros são calibrados para o cálculo de 12 meses de perdas de crédito esperadas utilizando estruturas a prazo que consideram o risco do mutuário, 
idade da conta, comportamento histórico, características da transacção e correlações entre parâmetros.  

As estruturas a prazo foram desenvolvidas ao longo de toda a vida útil remanescente de um instrumento. O tempo de vida restante é limitado ao prazo 
contratual dos instrumentos da carteira, com excepção dos instrumentos com um compromisso não utilizado, tais como cartões de crédito, em que não 
é colocado qualquer limite à duração do tempo de vida restante. Nesses casos, o prazo residual é determinado com referência à alteração dos requisitos 
do Cliente que desencadearia uma revisão dos termos contratuais, por exemplo, um aumento do limite.   

As perdas de crédito esperadas em contas sem maturidade definida são descontadas desde a data esperada de incumprimento até à data de relato, 
utilizando a taxa de juro efectiva original do activo ou uma aproximação razoável da mesma. 

Informação prospectiva 

As projecções macroeconómicas para o futuro foram incorporadas nas estimativas de perdas esperadas por meio da aplicação de modelagem quantitativa 
e ajustes baseados no julgamento especializado. As técnicas quantitativas aplicadas estimam o impacto dos factores macroeconómicos previstos nas 
perdas de crédito esperadas, utilizando técnicas de regressão.

Os factores macroeconómicos são previstos por um fórum de economistas internos que são independentes das funções de crédito e modelagem do 
Banco. Essas previsões económicas incorporam pesquisas económicas internas e externas bem como as visões da Administração do Banco. Os cenários 
de base, optimista e pessimista são utilizados nos cálculos da perda de crédito esperada.

Para alcançar as previsões macroeconómicas, solicita-se então ao economista interno que atribua uma probabilidade a cada cenário. As razões para as 
probabilidades atribuídas por cada respondente são anotadas e explicadas.

Os resultados da perda de crédito esperada são calculados como resultados médios ponderados por probabilidades em múltiplos cenários macroeco-
nómicos. A criação de cenários macroeconómicos e a determinação das probabilidades associadas são subjectivas, com resultados finais de perdas de 
crédito esperadas dependentes dos pressupostos aplicados durante o processo.

Factores macroeconómicos significativos

O quadro abaixo apresenta os factores macroeconómicos mais significativos utilizados como inputs no modelo para estimar a informação prospectiva 
no cálculo da perda de crédito esperada.

Moçambique Expectativa  optimista (%) Expectativa de Base (%) Expectativa pessimista (%)

2020

Crescimento do PIB 2 (1) (1.5)

Inflação (média anual) 3 3.1 3.5

Taxa Mimo (período findo) 8 10.25 10.5

Moeda (média de 12 meses) 65 69.4 72

PIB Sul Africano (7.6) (8) (8)

Moçambique Expectativa  optimista (%) Expectativa  de Base (%) Expectativa pessimista (%)

2019

Crescimento do PIB 4 2 1

Inflação (média anual) 4.35 2.9 6.55

Taxa Mimo (período findo) 11.13 10.75 13.88

Moeda (média de 12 meses) 56.4 64 62.8

PIB Sul Africano 2.7 0.6 (0.2)

O quadro seguinte reflecte o impacto sobre as disposições da NIRF 9 respeitantes ao crédito a Clientes, se a ponderação de probabilidade atribuída a 
cada um dos cenários fosse aumentada para 100%. 

Moçambique MT’ milhares
% de variação do total da 

provisão da NIRF 9

2020

NIRF 9 provisão para imparidade em 31 de Dezembro de 2020 271.678 0%

Cenários - -

Base 258.955 (4,7%)

Optimista 133.423 (51%)

Pessimista 559.488 106%

Moçambique MT’ milhares % de variação do total da 
provisão da NIRF 9

2019

NIRF 9 provisão para imparidade em 31 de Dezembro de 2019  167.482 0%

Cenários  -  -

Base   166.013 (0,9%)

Optimista    126.352 (25%)

Pessimista    243.488 45%

Determinação sobre se o risco de crédito de instrumentos financeiros aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial 

Embora o COVID-19 tenha tido um impacto negativo nas economias em que o Banco opera, isoladamente, este reflectiu inicialmente uma restrição de 
liquidez mais do que um aumento inerente do risco de crédito para toda a carteira de créditos detidos pelo Banco. Por conseguinte, o Banco não impôs 
um decréscimo generalizado em todos os estágios de perdas de crédito esperadas.

Foi empreendida uma abordagem mais sistemática e orientada para o impacto do COVID-19 na base de Clientes do Banco, seguindo a estrutura de crédito 
existente, o que permitiu uma tomada de decisão equilibrada e consistente que considerou não só o impacto do COVID-19, mas também as tendências 
económicas existentes. Por conseguinte, o Banco não considerou os pedidos de adiamento de pagamentos e assistência de liquidez como o único indi-
cador de que o SICR tinha ocorrido para a analise do crédito.

A NIRF 9 contém um pressuposto refutável de que o risco de crédito aumentou significativamente quando os pagamentos contratuais estão vencidos há 
mais de 30 dias. Isto significa que quando os pagamentos possuem 30 dias de atraso, o activo financeiro deve passar do estágio 1 para o estágio 2. Em 
vez de refutar este pressuposto, o Banco considera que, quando o Cliente e o Banco acordarem um adiamento do pagamento por um período específico, 
essa prorrogação não desencadeará a contagem de dias vencidos. 

Carteira de retalho

De acordo com a NIRF 9, todas as exposições são avaliadas para determinar se houve um SICR em cada data de relato (mensal), caso em que a perda de 
crédito esperada é calculada numa base de tempo de vida.

Os indicadores do SICR baseiam-se no comportamento do Cliente, em pontuações de comportamento baseadas no Cliente e em factores de julgamento. 
Estes indicadores são específicos da carteira e são calibrados ao longo do tempo para determinar o nível de deterioração que reflecte um aumento sig-
nificativo do risco de crédito com referência às taxas históricas de incumprimento da carteira.

O Banco utiliza um movimento relativo de probabilidade de incumprimento entre a data de notificação e a data de origem para determinar se houve um 
aumento significativo do risco de crédito. Estes níveis são acompanhados e validados numa base contínua. A Administração também considera outros 
indicadores de julgamento, por exemplo, o comportamento sobre outros produtos. Outros indicadores de julgamento, como o emprego em indústrias em 
dificuldades, também foram considerados no contexto do COVID-19 e dos seus impactos financeiros.

Corporativos

De acordo com a NIRF 9, todas as exposições são avaliadas para determinar se houve um aumento significativo do risco de crédito em cada data de relato 
(mensal), caso em que a perda de crédito esperada é calculada numa base contínua.

Os indicadores da SICR são determinados com base no comportamento do Cliente, na notação interna do Cliente ou na pontuação de risco do Banco, 
bem como em factores de julgamento que podem resultar na adição do Cliente à lista de observação através do processo contínuo de gestão de risco do 
Banco. Estes indicadores são determinados ao nível do negócio e do Cliente e são calibrados ao longo do tempo para determinar o nível de deterioração 
que reflecte um aumento significativo do risco de crédito. Os estímulos de julgamento adicionais, tais como pertencer a uma indústria em dificuldades, 
são considerados no contexto do impacto financeiro do COVID-19. O Banco utiliza um movimento relativo na probabilidade de incumprimento entre a 
data do relatório e a data de origem para determinar se houve um aumento significativo do risco de crédito, e o estado da lista de vigilância do Cliente 
num determinado momento. Estes níveis são acompanhados e validados numa base contínua.

• Estágios de sensibilidade da SICR

Conforme referido acima, quando existe um SICR desde o reconhecimento inicial, a exposição passa do estágio 1 para o estágio 2 e a perda de crédito 
esperada é calculada com base nas perdas de crédito esperadas ao longo da vida.

A mudança de uma perda de crédito esperada de 12 meses para uma perda de crédito esperada ao longo da vida pode resultar num aumento substancial 
da perda de rédito esperada. A informação de sensibilidade fornecida no quadro abaixo detalha o valor adicional da perda de crédito esperada que o Banco 
teria de reconhecer no resultado se 5% do montante bruto do crédito a Clientes sofressem um SICR e fossem transferidos do estágio 1 para o estágio 2 
em 31 de Dezembro de 2020. Um aumento de 5% do crédito a Clientes classificados como estágio 2 pode ser visto como uma alternativa razoavel com 
base nas actuais condições económicas.

MT’ milhares 5% de aumento na quantia bruta 
escriturada da exposição

Aumento na Perdas de Crédito 
Esperadas devido ao aumento de 

5% na SICR

Retalho 40.882 11.894

Corporativo, comercial e outros (incluíndo os Bilhetes de Tesouro) 96.515    11.150

Total do aumento no estágio 2 137.397 23.136

*Não foi fornecida informação comparativa. Considerando que a NIRF 9 é melhorada e integrada no processo de relato do Banco, foi incluída esta divulgação adicional. Esta informação não foi preparada 
no exercício anterior.

COVID – 19: Ajustamentos pós-modelo

Para além da informação macroeconómica prospectiva, outros tipos de informação prospectiva, tais como o risco de eventos específicos, são tidos em 
conta nas estimativas da perda de crédito esperada. Além disso, quando existe incerteza em relação à capacidade dos respectivos modelos para abordar 
tendências ou condições específicas devido a limitações inerentes à modelização com base no desempenho passado, ao calendário das actualizações 
dos modelos e aos eventos macroeconómicos, são feitas provisões adicionais através de ajustamentos pós-modelo. 

Os principais ajustamentos foram:

• Ajustamento macroeconómico face ao COVID-19 – ajustamento pós-modelo feito com base num julgamento restrito de peritos para permitir
impactos macroeconómicos não adequadamente capturados pelos modelos estatísticos existentes. O ajustamento é calculado através da aplicação 
de ponderações baseadas no julgamento de peritos a factores macroeconómicos no âmbito da metodologia da informação prospectiva existente. 
Este ajustamento é o resultado de um modelo de cálculo com ênfase na macroeconomia baseado no potencial impacto futuro do COVID-19 nas 
carteiras de crédito corporativo e de retalho.

• Ajustamento referente ao apoio concedido em resposta aos impactos do COVID-19 – ajustamentos efectuados na cobertura referente ao apoio 
concedido em resposta aos impactos do COVID-19 para permitir o impacto do reconhecimento de atrasos no pagamento, que resulta de uma 
incapacidade de observar um comportamento normal de atraso e de providenciar em conformidade quando é disponibilizado um apoio financeiro 
para fins de pagamento. Impacto nas carteiras de crédito corporativo e de retalho.

O quadro abaixo resume o montante dos ajustamentos pós-modelo de material efectuados.

2020

Ajustamento macroeconómico incluíndo o impacto do COVID-19   67.762

Provisão adicional atribuível ao apoio destinado ao combate do COVID-19 235.955

303.717

•  Tratamento do apoio financeiro concedido em resposta aos impactos do COVID-19

Antes da concessão do apoio financeiro para fazer face ao COVID-19, o Cliente foi avaliado em função dos critérios de elegibilidade para o apoio financeiro. 
Ao fazê-lo, o Banco conseguiu identificar os Clientes que estavam em boa situação mas que enfrentavam dificuldades financeiras devido ao impacto do 
COVID-19 directa ou indirectamente. O apoio financeiro para fazer face ao COVID-19 concedido a estes Clientes foi considerado temporário e de natu-
reza de fluxo de caixa. Nos casos em que um Cliente já se encontrava em dificuldades financeiras e estava em atraso antes de 29 de Fevereiro de 2020, 
qualquer reestruturação das facilidades do Cliente foram consideradas de natureza permanente.

Nos casos em que se prevê que o apoio financeiro seja de natureza temporária e, como tal, se qualifica como uma reestruturação controlada, a ence-
nação da exposição em 29 de Fevereiro de 2020 foi mantida, e foram feitos ajustamentos na cobertura para permitir o aumento do risco de crédito e a 
potencial ocultação de atrasos normais. Quando se espera que o alívio seja de natureza permanente, a exposição foi tratada como uma reestruturação 
em dificuldades, e a encenação e cobertura foram ajustadas de acordo com a prática normal do Banco.

Nos casos em que o apoio financeiro foi decretado através da emissão de um novo empréstimo como parte de uma reestruturação controlada, o 
empréstimo foi tratado no reconhecimento inicial como uma nova exposição e a cobertura foi calculada com base no comportamento histórico 
em produtos semelhantes, incluíndo um ajustamento pós-modelo para permitir um risco de crédito incremental atribuível ao apoio financeiro 
concedido para fazer face ao COVID-19. Os termos do novo empréstimo são distintos de outras facilidades concedidas anteriormente ao Cliente, 
uma vez que o novo empréstimo não é garantido, e os seus termos de reembolso diferem dos termos das outras facilidades concedidas aos 
Clientes pelo Banco. 

A perda de crédito esperada para todas as exposições sobre as quais foi concedido o apoio financeiro da dívida e para todos os créditos emergentes foi 
ajustada para reflectir o impacto da informação macroeconómica prospectiva, de acordo com o resto da carteira.

O quadro abaixo mostra a moratória solicitada e o impacto sobre a perda de crédito esperada:

Moratória concedida ECL do  modelo Sobreposição da ECL 

Corporativo   142.184   19.989 121.935

Retalho    278.128   97.613 114.020

                      420.312                       117.602 235.955

* Não foi fornecida informação comparativa. Esta informação não foi preparada no exercício anterior, devido ao impacto do COVID-19 apenas em 2020.
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• Sensibilidade do apoio financeiro para fazer face ao COVID-19

O quadro abaixo apresenta a taxa adicional da perda de crédito esperada na demonstração do rendimento integral se todos os créditos que foram sujeitos 
a uma forma de apoio financeiro para fazer face ao COVID-19 forem considerados como tendo sofrido um SICR e forem transferidos do estágio 1 para o 
estágio 2, ou se o apoio financeiro para fazer face ao COVID-19 for considerado como um indicador de imparidade e o crédito for transferido do estágio 
2 para o estágio 3 com referência a31 de Dezembro de 2020.

Moratória concedida SICR estágio 2 SICR estágio 3 ECL  adicional

Corporativo 142.184 -   142.184     260 

Retalho 278.128 48.879   223.863   30.104 

                      420.312                        48.879                366.048  30.364 

* Não foi fornecida informação comparativa. Esta informação não foi preparada no exercício anterior, devido ao impacto do COVID-19 apenas em 2020.

O aumento da provisão para perda de crédito esperado é calculado como a diferença entre a imparidade que teria sido criada quer no estágio 2 quer no 
estágio 3 e a imparidade reconhecida em 31 de Dezembro de 2020. 

Justo valor dos edifícios 

O Banco adopta o modelo de revalorização da sua carteira de propriedade. As variações do justo valor são reconhecidas em outro rendimento integral e 
acumuladas no capital próprio sob a rubrica de reservas. O justo valor é obtido através do valor de mercado de acordo com as reavaliações efectuadas 
por avaliadores independentes. 

No exercício anterior, foi realizada uma avaliação independente para determinar o justo valor da Sede e do balcão da Av. 25 de Setembro. Este valor foi 
determinado em 431.274 milhares de Meticais. Esta avaliação foi desenvolvida de acordo com as normas internacionais publicadas pelo International 
Valuation Standards Council (IVSC) e pelo Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) no que diz respeito às normas de avaliação de activos. 

A avaliação foi desenvolvida sob a supervisão de um Membro da RICS comprometido com as normas de Ética e Deontologia da RICS publicadas em PS1 
& PS2 - Requisitos de Compliance e Ética (RED Book 2017 Edition). As áreas de construção consideradas nesta avaliação foram mensuradas nos planos 
fornecidos pelo Banco. A fim de determinar o valor de mercado do imóvel, na sua forma actual, considerámos apropriado utilizar a abordagem de rendi-
mento e a abordagem comparativa.

O método comparativo consiste em avaliar o terreno ou edifício por comparação, ou seja, de acordo com as transacções reais e/ou propostas de aquisição 
em relação a terrenos ou edifícios com características físicas e funcionais idênticas, e cuja localização se situe dentro da mesma área de mercado imobi-
liário. O uso deste método requer a existência de uma amostra representativa e credível em termos de transacções efectivas e/ou propostas de aquisição 
que não estejam desfasadas em relação ao momento da avaliação. 

O método de rendimento (capitalização directa) considera a informação relativa ao rendimento e às despesas operacionais do imóvel em avaliação, 
determinando o valor através de um processo de capitalização. O processo de capitalização relaciona-se com a receita do imóvel (usualmente a receita 
líquida), sendo o valor deste o resultado da conversão do rendimento líquido gerado numa estimativa de valor para o imóvel. Este processo considera 
uma relação directa com uma dada taxa de capitalização ou taxa de actualização, ou mesmo as duas, reflectindo estas uma medida do retorno sobre o 
investimento. De uma forma geral, e considerando o princípio da substituição do bem, admite-se que a uma dada taxa de retorno exigida pelo mercado, 
o fluxo de receitas gerado pelo imóvel, numa perspectiva de “highest return”, conduzirá à obtenção do valor mais provável do imóvel.

Escritórios Stock actual 
Stock em 

construção
Taxa de 

Ocupação  Renda média Taxa de Mercado  

28.20% 9.22%

 273.866 m2  22.318 m2  22.318 m2  $23.7 

Escritórios por área Renda por metro quadrado

Stock actual 
Stock em 

construção Total Mínimo Média Máximo

Área 1 (Nova Baixa) 167.585 m2 6.538 m2 184.123  m2 18.0$/m2 19.9$/m2 28.0$/m2

Área 2 (ao longo da av. Julius Nyerere & Marginal) 55.502 m2 16.538 
sq m

61.282 m2 20.0$/m2 24.8$/m2 29.0$/m2

Área 3 (along av. 24 de Julho) 8.147 m2 5.780 m2 8.147 m2 20.0$/m2 22.2$/m2 23.0$/m2

Área 4 (Old downtown) 36.412 m2 0 m2 36.412 m2 15.0$/m2 17.7$/m2 21.0$/m2

Área 5 (Sommerschield) 6.220 m2 0 m2 36.412 m2 18.0$/m2 26.6$/m2 24.0$/m2

Total 273.866 m2 22.318 m2 266.184 m2 Média 23.7$/m2

Foi realizada, à data da avaliação, uma prospecção de mercado na zona onde se localiza o imóvel e em zonas comparáveis, de modo a serem recolhidos 
preços de venda de imóveis semelhantes e comparáveis, sendo estes analisados e feitos os devidos ajustamentos para os imóveis avaliados. Para efeitos de 
homogeneização da prospecção realizada, utilizaram-se amostras de mercado semelhantes ao imóvel, sendo que a informação de mercado que se utiliza 
é real e comparável. Os preços pedidos de oferta das amostras foram homogeneizados, aplicando coeficientes de ponderação, por forma a “aproximar” 
os dados da prospecção realizada com o imóvel avaliado.

Segundo o estudo de mercado, os preços de venda pedidos variam entre 3.300 USD/m²/Abc a 3.500 USD/m²/Abc de área bruta de escritórios. Esta 
variação, de preços de venda, deve-se essencialmente à localização específica dos imóveis, áreas de construção, nível de acabamentos, se possui ou não 
estacionamento privativo, acessos e infra-estruturas e tipo de empreendimento/zona em que se inserem, que determina um maior ou menor prestígio.

Assim, efectuado o devido ajustamento da prospecção de acordo com a localização específica do imóvel em avaliação, áreas de construção, acessos e 
infra-estruturas, consideramos ser razoável um valor unitário potencial de venda de cerca de 3.170,0 USD/m²/Abc. Desta forma, está valorizado ao justo 
valor conforme apresentado de seguida:

Descrição das áreas Área bruta
Área bruta 
arrendada

Valor de mercado 
comparação directa

Abc (m2) Abl (m2) US$/m2 US$/m2

Fracção Autonoma “G”- Agência Sede 362 324 3.850 1.394.085

Fracção Autonoma “J SEIS” - Escritório 877 776 3.040 2.667.000

Fracção Autonoma “L Três” - Escritório 972 904 3.040 2.955.184

Total 2 212 2 004 3.173 7.016.269

75

Total em Meticais 525.518.548

Durante o ano, não foram identificados quaisquer indicadores de imparidade em activos tangíveis. Embora estejamos a experimentar os efeitos do COVID-19 
noutros sectores de rendimento, o sector imobiliário continua a movimentar-se a um ritmo normal. Acredita-se que a recessão económica será sentida 
neste campo, mas não numa fase inicial.

2. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2020 2019

Moedas e notas       678.850       594.816 

Saldos com o Banco de Mozambique     7.184.926     4.652.252 

Disponibilidades à vista no FirstRand        19.567        32.162 

Disponibilidades à vista noutros Bancos     2.235.672     1.047.879 

  10.119.015     6.327.109 

Os saldos detidos no Banco de Moçambique são para manter reservas de caixa suficientes. O requisito mínimo de reservas de tesouraria era de 1,315,570 
milhares de Meticais e USD 15,965 (1,201,388 milhares de Meticais) em 2020 (2019 – 1,235,750 milhares de Meticais e USD18,676 (1,148,019 milha-
res de Meticais)). As regras em vigor em 31 de Dezembro de 2020, conforme especificado na Circular o 01/EMO/2020 de 18 de Março (que aprova a Taxa 
de Incidência de Reservas Obrigatórias), estabelecem que as instituições financeiras devem depositar um saldo médio de 11.5% em MT e 34.5% em moeda 
estrangeira dos depósitos dos seus Clientes para ambas as moedas (MT e USD) no final de cada período. O requisito mínimo de reserva em numerário em 
moeda estrangeira foi introduzido pela primeira vez em 2016. Não são cobrados juros sobre estes saldos de reserva mínima junto do Banco de Moçambique. 
As reservas em numerário são restritas e não para uso diário pelo Banco e devem ser revistas quinzenalmente pelo Comité de Política Monetária do Banco 
de Moçambique. 

A quantia escriturada de caixa e equivalentes de caixa aproxima-se do justo valor.

3. ACTIVOS FINANCEIROS

3.1 Instrumentos de capital próprio não cotados designados ao justo valor através do outro rendimento integral

2020 2019

       31.121        31.121 

O montante dos investimentos em participações estratégicas do Banco que foram classificados como instrumentos patrimoniais de não negociação desig-
nados no reconhecimento inicial como mensurados ao justo valor através do outro rendimento integral (FVOCI) é de 31.121 milhares Meticais. Trata-se de 
investimentos estratégicos na SIMO e na SWIFT. A mensuração do justo valor através de outro rendimento integral foi considerada mais apropriada porque 
são investimentos estratégicos que o Banco não pretende vender. Não foram reconhecidos dividendos durante o período.

3.2 Títulos de investimento mensurados ao custo amortizado

2020 2019

Bilhetes do Tesouro      2.946.272      4.858.994 

Obrigações do Tesouro      3.927.000      1.970.000 

     6.873.272      6.828.994 

Proveitos diferidos - Bilhetes do Tesouro       (89.453)       (287.597)

Juros a receber - Obrigaçõess do Tesouro       113.771        65.662 

Total da quantia bruta escriturada de Títulos de investimento      6.897.590      6.607.059 

Provisão de títulos de investimento       (71.218)       (71.218)

Total de títulos de investimento      6.826.372      6.535.841 

Os Bilhetes do Tesouro são activos correntes, enquanto as Obrigações do Tesouro que atingem a maturidade em 2021 são igualmente classificadas como 
activos correntes e as obrigações com maturidade em 2022 são classificadas como activos não correntes. A nota 26 contém detalhes sobre a maturidade.

A nota 5.3 detalha a provisão originada sobre estes activos financeiros. A 31 de Dezembro de 2020 não existe movimento na provisão de títulos de investi-
mento devido à decisão de a Administração ter decidido manter os níveis de provisão com a utilização de ajustamentos pós-modelo. 

4. CRÉDITO A CLIENTES

A rubrica de crédito a Clientes decompõe-se como se segue:

2020 2019

Valor do crédito a Clientes mensurado ao custo amortizado     3.422.866     3.394.712 

Juros suspensos        87.063       202.305 

Valor bruto de crédito a Clientes     3.509.929     3.597.017 

Análise de produtos

Descobertos e adiantamentos        1.142.834     1.422.890 

Empréstimos a prazo        1.744.001     1.368.670 

Crédito à habitação          496.059       562.908 

Crédito pessoal           127.035       242.549 

Crédito bruto     3.509.929     3.597.017 

Imparidade de crédito      (894.032)     (1.126.570)

Crédito líquido     2.615.897     2.470.447 

O crédito bruto a Clientes por sector de actividade podem ser resumidos como se segue:

4.1. Crédito bruto a Clientes por sector de actividade

2020 2019

Agricultura 40.411 330.114

Construção e imobiliário 13.290 24.823

Indústria e comércio 1.510.704 1.602.157

Instituições financeiras 915.999 165.667

Empresas de serviços 253.794 557.664

Particulares 678.010 828.818

Transporte e comunicação 97.722 87.774

3.509.929 3.597.017

4.2 A análise da variação da quantia bruta dos créditos a Clientes mensurados ao custo amortizado é como se segue

Total Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Crédito 
adquirido ou 

originado

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 5.934.457 3.111.836 549.403 2 273.218 -

Estágio 1 - - - - -

Transferência do estágio 2 para o estágio 1 - 125.465 (125.465) - -

Transferência do estágio 3 para o estágio 1 - 33.906 - (33.906) -

Estágio 2 - - - - -

Transferência do estágio 1 para o estágio 2 - (103.073) 103.073 - -

Transferência do estágio 3 para o estágio 2 - - 177.375 (177.375) -

Estágio 3 - - - -

Transferência do estágio 1 para o estágio 3 - (21.181) - 21.181 -

Transferência do estágio 2 para o estágio 3 - - (18.862) 18.862 -

Créditos abatidos (841.774) - - (841.774)  - 

Variação líquida da carteira de crédito (novos 
empréstimos e outras variações)

(1.495.666) (484.976) (346.047) (664.643)  - 

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 3.597.017 2.661.977 339.477 595.563  - 

Total Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Crédito 
adquirido ou 

originado

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 3.597.017 2.661.977 339.477 595.563 -

Estágio 1 - - - - -

Transferência do estágio 2 para o estágio 1 - 33.581 (33.581) - -

Transferência do estágio 3 para o estágio 1 - 4 - (4) - 

Estágio 2 - - - - -

Transferência do estágio 1 para o estágio 2 - (59.641) 59.641 - -

Transferência do estágio 3 para o estágio 2 - - 459 (459) - 

Estágio 3 - - - - - 

Transferência do estágio 1 para o estágio 3 - (25.503) - 25.503 -

Transferência do estágio 2 para o estágio 3 - - (32.698) 32.698 - 

Créditos abatidos (227.462) - - (227.462)  - 

Variação líquida da carteira de crédito (novos 
empréstimo e outras variações)

140.374 136.142 182.754 (178.522)  - 

Saldo em 31 de Dezembro de 2020 3.509.929 2.746.560 516.052 247.317 - 
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4.3 – Análise do valor bruto dos adiantamentos ao custo amortizado em 30 de Dezembro de 2020, por classe

2020

Adiantamentos brutos Total Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3
Imparidade da 

aquisição ou do 
crédito originado

Crédito à habitação      543.627      339.201   151.957    52.469 -

Leasing        51.415        47.179      3.805        431 -

Total de retalho com garantia      595.042      386.380   155.762    52.900 -

Descobertos e adiantamentos        47.710        36.416      5.429      5.865 -

Crédito pessoal        75.176        50.878    10.656    13.642 -

Total de retalho sem garantia      122.886        87.294    16.085    19.506 -

Comercial      831.520      436.437   220.276   174.807 -

Adiantamentos de caixa         3.066         2.963          -         104 -

 Banca corporativa     1.957.415     1.833.486   123.929          -  -

Total da banca comercial e corporativa     2.792.001     2.272.886   344.205   174.910 -

Total de crédito a Clientes 3.509.929 2.746.560 516.052 247.317 -

5. IMPARIDADE DE ACTIVOS FINANCEIROS

5.1. Imparidade de activos financeiros

Análise do movimento em imparidade no crédito concedido

2020 2019

Saldo no início do exercício 1.126.570 2.319.319

Créditos abatidos durante o exercício (227.462) (841.774)

Nova imparidade líquida criada 110.166 47.385

   Aumento de imparidade 462.064 965.069

   Redução de imparidade (351.898) (917.684)

Juros suspensos (115.242) (398.360)

Saldo no fim do exercício 894.032 1.126.570

Inclui:

   Imparidade do estágio 3 247.142 542.680

   Imparidade do estágio 1 e 2 646.890 583.890

894.032 1.126.570

Decomposição da imparidade na demonstração do rendimento integral:

2020 2019

Nova imparidade criada (110,166) (65,030)

 -Crédito a Clientes (110,166) (47,385)

 -Títulos de Investimento - -

Abate de crédito - (17,645)

Perdas por imparidade de activos financeiros 28,868 43,832

5.2. Análise das provisões por classe

2020

Perda de crédito esperada Total Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3
Imparidade da 

aquisição ou do 
crédito originado 

Crédito à habitação 197.039 20.354 124.310 52.375 -

Leasing 3.163 2.161 571 431 -

Total de retalho com garantia 200.202 22.515 124.880 52.806 -

Descobertos e adiantamentos 8.665 1.677 1.033 5.955 -

Crédito pessoal 22.202 4.511 4.118 13.573 -

Total de retalho sem garantia 30.867 6.188 5.150 19.529 -

Banca comercial 442.194 60.000 207.490 174.703 -

Adiantamentos de caixa 305 201 - 104 -

Banca corporativa 220.465 96.606 123.859 - -

Total da banca comercial e corporativa 662.964 156.807 331.349 174.807 -

Total da Perda de crédito esperada 894.032 185.510 461.380 247.142 -

Reconciliação das provisões sobre o total de créditos mensurados ao custo amortizado:

Total Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 2.319.319 492.117 88.003 1.739.200

Estágio 1

Transferência do estágio 2 para o estágio 1 -          22.103        (22.103)  - 

Transferência do estágio 3 para o estágio 1 -           6.231  -         (6.231)

Estágio 2 -  -  -  - 

Transferência do estágio 1 para o estágio 2 -         (18.201)         18.201  - 

Transferência do estágio 3 para o estágio 2 -   -         22.384        (22.384)

Estágio 3 -   -  - -

Transferência do estágio 1 para o estágio 3 -         (16.647)  -         16.647 

Transferência do estágio 2 para o estágio 3 -  -        (16.620)         16.620 

Créditos abatidos           (841.774)  -  -      (841.774)

Aumento (diminuição) de imparidades              47.384        (16.804) 2. 225         38.963 

Juros suspensos           (398.359)  -  -      (398.359)

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 1.126.570 468.799 115.090 542.681

Total Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 1.126.570 468.800 115.090 542.681

Estágio 1 -  - - -

Transferência do estágio 2 para o estágio 1 -          11.147     (11.147) -

Transferência do estágio 3 para o estágio 1 -                3              (3)

Estágio 2 -  - - -

Transferência do estágio 1 para o estágio 2 -          (3.608)       3.608 -

Transferência do estágio 3 para o estágio 2 -  -            443           (443)

Estágio 3 -  - - -

Transferência do estágio 1 para o estágio 3 -          (1.031) -        1.031 

Transferência do estágio 2 para o estágio 3 -  -     (12.190)     12.190 

Créditos abatidos          (227.462)  -  -   (227.462)

Aumento (diminuição) de imparidades          110.166      (289.801)    365.576      34.391 

Juros suspensos         (115.242)  -  -   (115.242)

Saldo em 31 de Dezembro 2020 894.032 185.510 461.380 247.142

As imparidades e o valor bruto do estágio 3 podem ser resumidos como se segue:

2020 2019

As imparidades por sector do estágio 3 podem ser resumidas como se segue:

Agricultura        14.534        28.061 

Construção e imobiliário         9.689         8.981 

Indústria e comércio       143.226       319.305 

Empresas de serviços         7.358        84.648 

Particulares        72.335       101.686 

247.142 542.681

As imparidades por categoria do estágio 3 podem ser resumidas como se segue: 

Empresas de serviços 95.365 250.227

Particulares 85.829 211.300

Crédito pessoal 52.375 67.298

Empréstimos a prazo a empresas 13.573 13.856

      247.142      542.681 

As imparidades por segmento do estágio 3 podem ser resumidas como se segue:

Retalho 72.335 101.685

Corporativo - 3.906

Comercial 174.807 437.090

247.142 542.681

O valor bruto por sector de actividade no estágio 3 pode ser resumido como se segue:

2020 2019

Crédito em incumprimento/ Créditos no estágio 3 por sector:

Agricultura 14.612 32.753

Construção e imobiliário 9.708 9.150

Indústria e comércio 144.475 340.960

Empresas de serviços 6.162 103.676

Particulares 72.360 109.025

247.317 595.563

O valor bruto por produto no estágio 3 pode ser resumido como se segue:

Descobertos e adiantamentos 93.442 250.227

Empréstimos a prazo 87.764 211.300

Crédito à habitação 52.469 67.298

Crédito pessoal 13.642 13.856

247.317 542 681

O valor bruto por categoria no estágio 3 pode ser resumido como se segue:

Retalho 72.407 109.023

Corporativo - 3.906

Comercial 174.910 482.634

247.317 595.563

5.3. Imparidade de outros activos financeiros

Análise do movimento em imparidade de títulos de investimento mensurados ao custo amortizado

2020 2019

Saldo no início do exercício        71.218        53.573 

Nova imparidade líquida criada - 17.645 

   Aumento de imparidade       10.244  28.253

   Redução de imparidade           (10.244)        (10.608)

Saldo no fim do exercício        71.218        71.218 

Caixa e equivalentes de caixa

As notas e moedas são classificadas no estágio 1. As outras exposições são classificadas no estágio 1, a menos que exista evidência específica de perda de 
valor recuperável e, nesse caso, são classificadas no estágio 3. As perdas de crédito esperadas em notas e moedas são equivalentes a zero. A perda de crédi-
to esperada para outros activos é calculada usando a abordagem da taxa de perda. Para o presente período de relato a taxa de perda foi considerada como 
estando próxima de zero.

Contas a receber 

As contas a receber correntes são classificadas no estágio 1. Aquelas que estão em mora, mas não estão em incumprimento, são classificadas no estágio 2. 
As contas a receber em atraso são classificadas no estágio 3. A perda de crédito esperada para outros activos é calculada usando a abordagem da taxa de 
perda. Para o presente período de relato a taxa de perda foi considerada como estando próxima de zero.

Títulos de investimento 

Os parâmetros de imparidade dos títulos de investimento (PD, LGD e EAD) são determinados utilizando modelos apropriados e os modelos a aplicar são 
determinados com referência ao emitente do título e à natureza do instrumento de dívida. Os testes para um aumento significativo no risco de crédito 
e as definições de incumprimento são então aplicadas e a perda de crédito esperada é calculado da mesma forma que os empréstimos a Clientes. O 
aumento significativo nos limites de risco de crédito aplicados aos títulos de investimento é o mesmo que o aplicado na carteira de crédito corporativo 
para assegurar a consistência na identificação de um aumento significativo no risco de crédito para uma contraparte em particular e para exposições 
semelhantes. 

6. CONTAS A RECEBER

2020 2019

Contas de regularizaçao e compensação        51.688        38.065 

Pagamentos antecipados        62.421        55.246 

Imóveis em dação             6.250           36.379 

Outras contas a receber           90.884           10.263 

Provisões de contas a receber - (1.989)

      211.243       137.964 

Está incluído nos pagamentos antecipados de 62.421 milhares de Meticais, o montante de 23,505 milhares de Meticais (Dezembro 2019: 17.533 milhares 
de Meticais) relativo a um regime de opção de compra de acções ao abrigo da assunção de um fundo de responsabilidade gerido pelo RMB Morgan Stanley. 
As opções sobre acções são atribuídas a indivíduos e são acumuladas antecipadamente através do fundo. As opções sobre acções são atribuídas em três 
anos. Quando as opções sobre acções são atribuídas e todas as condições são satisfeitas, os pagamentos aos beneficiários são feitos a partir do fundo (a 
nota 11 contém detalhes adicionais).

7. ACTIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES

2020 2019

Activos por impostos correntes 33.980 33.980

Os activos por impostos correntes resultam do pagamento antecipado do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC) a partir do ano 2016, 
conforme exigido pela legislação. O Banco solicitou um crédito fiscal à Autoridade Tributária e aguarda a nota de crédito.
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8. ACTIVOS TANGÍVEIS

 Imóveis 
 Obras em 
edificios 

arrendados 

 Direito 
de Uso de 

Activos 
(Edifícios 

arrendados) 

 Equipa-
mento 

informático 

 Mobiliário 
e 

acessórios 
 Veículos 

 Equipa-
mento de 
escritório 

 Investi-
mentos 

em curso 
Total

2020

Custo de aquisição / valor 
reavaliado 494.284 264.573 136.141 467.969 59.793 33.613 215.125 32.455 1.703.953

Depreciação acumulada (73.006) (203.747) (79.955) (350.758) (39.771) (26.436) (172.653) - (946.326)

Quantia escriturada 421.278 60.826 56.186 117.211 20.022 7.177 42.472 32.455 757.627

Movimento em propriedade 
e equipamento 

Saldo de abertura 431.275 79.164 93.950 102.014 24.127 4.053 55.681 61.311 851.575

Adições - - - 49.717 - 5.145 1.771 8.534 65.167

Alienações - - - - - - - - -

Depreciação (9.997) (18.338) (37.764) (58.424) (4.105) (2.021) (15.602) - (146.251)

Ajustamentos e transfência - - - 23.904 (1) (0) 622 (37.390) (12.864)

Saldo de fecho 421.278 60.826 56.186 117.211 20.022 7.177 42.472 32.459 757.627

 Imóveis 
 Obras em 
edificios 

arrendados 

ROUA - 
Propriedade

 Equipa-
mento 

informático 

 Mobiliário 
e 

acessórios 
 Veículos 

 Equipa-
mento de 
escritório 

 Investi-
mentos 

em curso 
Total

2019

Custo de aquisição / valor 
reavaliado

 494.284  264.573  136.141  394.348  59.793  28.468  212.733  61.311  1.651.650 

Depreciações acumuladas  (63.010)  (185.409)  (42.191)  (292.334)  (35.665)  (24.415)  (157.051) -  (800.075)

Valor líquido contabilístico 431.275  79.164  93.950  102.014  24.127  4.053  55.681  61.311  851.575 

Movimentos em activos 
tangíveis

Saldo no início do exercício  265.641  97.900 -  138.346  26.890  7.816  72.404  49.742  658.739 

Ajustamento ao saldo inicial 
pela adopção do NIRF 16

- - 136.141 - - - - -  136.141 

Reavaliações de Imobiliario  172.078 - - - - - - -  172.078 

Adições - - -  20.804  379  317  1.398  16.736  39.634 

Alienações  -   - -  (1.059)  -    (716)  (1.775)

Depreciações  (6.444)  (20.087)  (42.191)  (56.077)  (5.104)  (4.080)  (19.259) -  (153.242)

Ajustamentos/transferências -  1.351 - -  1.962 -  1.854  (5.167)  -   

Saldo à data de balanço 431.275  79.164  93.950  102.014  24.127  4.053  55.681  61.311  851.575 

2018

Custo de aquisição / valor 
reavaliado

 322.206  263.222 -    374.465  57.450  28.151  209.481  49.742  1.304.717 

Depreciações acumuladas  (56.565)  (165.322) -    (236.119)  (30.560)  (20.335)  (137.077) -   (645.978)

Quantia escriturada 265.641  97.900  -    138.346  26.890  7.816  72.404  49.742  658.739

O Banco reavalia anualmente as vidas úteis, os valores residuais e os métodos de depreciação dos activos tangíveis e  intangíveis. Estas avaliações requerem 
estimativas de gestão. O Banco adopta o modelo de reavaliação nos imóveis. As variações do justo valor são reconhecidas no capital próprio. O justo valor é 
obtido através do valor de mercado em conformidade com as reavaliações efectuadas por avaliadores independentes. A nota q) Julgamentos e estimativas 
contabilísticas significativas contém mais informações sobre o justo valor dos edifícios. A nota 27 contém o detalhe do justo valor das propriedades reavaliadas.

9. ACTIVOS INTANGÍVEIS

2020 2019

Custos de desenvolvimento de programas informáticos      6.079     13.364 

Ao valor de custo           167.398        167.002 

Amortização acumulada      (161.319)      (153.638)

Movimento de activos intangíveis 

Saldo de abertura        13.364        33.067 

Adições          397        15.301 

Transferências           -        (19.963)

Amortizações        (7.682)       (15.041)

Saldo de fecho         6.079        13.364 

10. DEPÓSITOS E CONTAS CORRENTES

2020 2019

Bancos e instituições financeiras     1.418.121     1.288.151 

Contas correntes e depósitos à ordem    10.973.799     9.564.221 

Depósitos a prazo e com pré-aviso 5.333.623 3.379.434 

Outros depósitos        17.554        25.966 

17.743.097 14.257.772 

Acréscimo de juros de depósitos e contas correntes        48.657        55.380 

17.791.754 14.313.152 

2020 2019

Análise geográfica 

Moçambique    17.771.304    14.290.015 

África do Sul        20.450        23.137 

   17.791.754    14.313.152 

11. CREDORES E ACRÉSCIMOS DE CUSTOS

2020 2019

Contas a pagar e acréscimos de custos        294.770        70.205 

Proveitos recebidos antecipadamente       163.658       225.698 

Passivos com as locações operacionais        65.845        99.348 

Pagamentos com base em acções           -            -  

      524.273       395.251 

Pagamento antecipado - Plano de acção condicional - montante incluído no Balanço           (23.505)       (17.533)

Plano de acção condicional - valor reconhecido no Balanço           23.505         17.533 

          -            -  

Plano de remuneração

O custo com base em acções é o como se segue:

2020 2019

 Plano de incentivo condicional       23.370       54.119 

 Valor incluído no rendimento integral  23.370  54.119 

O propósito destes planos é atrair, incentivar e reter adequadamente gestores e Colaboradores chave no Banco. Os planos são controlados a nível de grupo 
pelo FirstRand Limited. Detalhes adicionais encontram-se nas demonstrações financeiras anuais do FirstRand Limited Group, em 30 de Junho de 2020.

12. PROVISÕES

 Provisão para 
férias

Litígios  Total 

Saldo em 1 de Janeiro de 2020        18.273        16.236        34.509 

Aumento durante o exercício        13.607         8.295        21.902 

Utilizado durante o exercício        (6.947)        (9.104)       (16.051)

Saldo em 31 de Dezembro de 2020        24.933        15.427        40.360 

Saldo em 1 de Janeiro de 2019        17.046        12.463        29.509 

Aumento durante o exercício         7.063         4.224        11.287 

Utilizado durante o exercício        (5.836)         (451)        (6.287)

Saldo em 31 de Dezembro de 2019        18.273        16.236        34.509 

Os Colaboradores do Banco podem acumular até 44 dias úteis de licença de férias e não há acréscimo além dos 44 dias de trabalho. Todas as férias além 
deste limite são perdidas quando se vencem e os Colaboradores perdem o direito de usarem estes dias. Todas as férias não usadas (até 44 dias) são reco-
nhecidas na provisão para férias.

A provisão para contencioso é uma obrigação presente que resultado de eventos passados e é provável que seja necessário um fluxo de recursos que incor-
porem benefícios económicos para liquidar a obrigação e para efectuar uma estimativa fiável do valor da obrigação. A provisão refere-se a processos judi-
ciais em curso de ex-Colaboradores e Clientes.

13. PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS

2020 2019

Passivos por impostos diferidos       (50.560)       (50.560)

Saldo de abertura       (50.560)       (11.166)

Redução no capital próprio - (52.902)

Compensação de activos por impostos diferidos - 13.508

Passivos por impostos diferidos são atribuíveis aos seguintes itens: 

      (50.560)       (50.560)

Reavaliação de propriedade e equipamento       (64.068)       (64.068)

Compensação de activos por impostos diferidos        13.508        13.508 

Os activos e passivos por impostos diferidos são compensados quando os impostos sobre o rendimento dizem respeito à mesma Autoridade Tributária e 
existe um direito legal de compensação.

Não houve activos e passivos por impostos diferidos imputados ao rendimento integral durante o exercício.

14. IMPOSTOS INDIRECTOS E IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

14.1 Impostos indirectos

2020 2019

        1.615         2.875 

14.2 Imposto sobre o rendimento

2020 2019

Imposto corrente 

Retenção de impostos nos juros de Obrigações do Tesouro       207.573       190.353 

Imposto diferido - 113.501

Activos - 113.501

Passivos -            - 

207.573       303.854 

2020 2019

Resultado antes de impostos directos 45.044      (98.624)

Acréscimos:       227.263       204.567 

Depreciação não aceite como custo         3.442         2.937 

Custos de exercícios anteriores        55.372           -  

Imparidades de activos não dedutíveis        46.159        84.139 

Despesas com viaturas ligeiras de passageiros          981          862 

Actividades de marketing não dedutíveis         5.706         6.455 

Justo valor de activos financeiros         4.199         2.103 

Créditos a trabalhadores e assistência médica        47.568        42.900 

Outros        63.836        65.172 

Deduções:     (1.110.413)      (929.909)

Juros de Obrigações do Tesouro      (487.714)      (495.975)

Juros de Bilhetes de Tesouro      (568.124)      (393.923)

Aumento de provisões       (47.149)       (11.520)

Justo valor de activos financeiros        (4.057)       (24.372)

Outros        (3.369)        (4.119)

Prejuízos fiscais      (838.106)      (823.966)

Imposto corrente a 32%           -            -  

Taxa de imposto efectiva 0.00% 0.00%

Imposto diferido        13.508       113.501 

Retenção de impostos nos juros de Obrigações do Tesouro       207.573       190.353 

      207.573       303.854 

Os impostos sobre o rendimento (correntes e diferidos) são determinados pelo Banco com base em regras fiscais. No entanto, em algumas situações, a le-
gislação fiscal não é suficientemente clara e objectiva e pode resultar em diferentes interpretações. Nestes casos, os valores contabilísticos resultam de uma 
melhor compreensão do Banco sobre a estrutura adequada para as suas operações, o que pode ser questionado pelas Autoridades Fiscais.

As Autoridades Fiscais dispõem de faculdade de rever a posição fiscal do Banco durante um período de cinco (5) anos, podendo daqui resultar impostos 
adicionais, devido a diferentes interpretações e/ou incumprimento da legislação fiscal, nomeadamente em sede de IRPS (Impostos sobre singulares), IRPC 
(Imposto sobre Empresas) e Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA).

A Administração acredita ter cumprido todas as obrigações fiscais a que o Banco se encontra sujeito, pelo que eventuais correcções à matéria colectável 
declarada, decorrentes destas revisões, não se espera que venham a ter efeito nas demonstrações financeiras. 

O Banco optou por ser prudente em não reconhecer impostos diferidos de prejuízos fiscais, uma vez que a sua recuperabilidade para os próximos 5 anos é 
incerta até à data, tendo em conta a actual instabilidade do mercado.
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Prejuízos fiscais ao longo dos exercícios:

2016 2017 2018 2019 2020

Prejuízo fiscal do período       (58.056)      (874.326)     (1.441.199)      (823.966)      (838.106)

Datas de maturidade de prejuízos fiscais 2021 2022 2023 2024 2025

15. CAPITAL SOCIAL

O Banco detém 35,192,431 (2019: 27,702,552) acções ordinárias de MT 100 cada, autorizadas e emitidas (sem acções não emitidas).

2020 2019

Accionistas:

FirstRand Moçambique Holdings 94,93% - 33.407.781 acções - (2019 - 93,56% - 25.917.902 acções)     3.340.778     2.591.790 

GCP - Sociedade de Gestão e Controlo de Participações Sociais, 5,07% - 1.784.639 acções - (2019 - 6,44% - 
1.784.639 acções)       178.464       178.464 

FirstRand Investment Holdings Proprietary Limited (0,00% - 11 acções)            1            1 

    3.519.243     2.770.255 

16. RESERVAS

16.1. Reservas não distribuíveis

2020 2019

Reserva legal        88.837        88.837 

Reserva de reavaliação       144.344       144.344 

Reservas estatutárias        56.393        56.393 

      289.574       289.574 

16.2. Resultados transitados

2020 2019

Resultados transitados     (1.614.429)     (1.451.900)

Total de resultados transitados     (1.614.429)     (1.451.900)

17. MARGEM FINANCEIRA

17.1. Juros e rendimentos similares

2020 2019

Crédito a Clientes       657.812 774.598 

Outros instrumentos financeiros       848.606 785.229 

    1.506.418     1.559.827 

Relativos às seguintes categorias de instrumentos financeiros

 Crédito a Clientes       657.812 774.598 

Bilhetes do Tesouro        487.714 495.975 

Obrigações do Tesouro       360.892 289.254 

    1.506.418     1.559.827 

17.2 Despesas e encargos similares

2020 2019

Bancos e Instituições de Crédito          141          324 

Contas corrente e depósitos à ordem        57.457        64.047 

Depósitos a prazo e com pré-aviso       261.372       325.399 

Outros depósitos        69.831        29.033 

NIRF 16 - Custo de juro relacionado        12.913        15.831 

      401.714       434.634 

Os juros provenientes são de instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado. 

As despesas com juros referem-se a instrumentos mensurados ao custo amortizado, excluindo os juros dos passivos da locação financeira que são instru-
mentos não financeiros. 

18. Resultados de outras operações financeiras

2020 2019

697.716      649.038

Taxas e comissões recebidas         440.240       436.769 

Taxas e comissões pagas         (57.035)       (53.035)

Outros ganhos           45.419        24.693 

Resultado de operações financeiras         269.092       240.611 

19. Custos operacionais

2020 2019

Custos com o pessoal  831.510  952.092 

Salários  804.200  922.751 

Contribuições para a Segurança Social dos Colaboradores no activo  27.310  29.341 

Custos com empresas do grupo  196.466  195.225 

Depreciações  146.251  153.241 

Custos com comunicação  98.256  110.035 

Custos com tecnologias de informação  91.787  68.552 

Custos com locação operacional  42.638  58.194 

Aluguer de equipamento, reparações e manutenção  51.704  53.635 

Custos legais  33.324  48.459 

Custos de marketing e publicidade  27.094  39.233 

Custos de deslocações e transportes  10.926  29.820 

Custos do transporte de valores  19.605  24.989 

Custos com segurança  15.695  21.445 

Impressão de documentos e material de escritório  11.230  17.270 

Amortizações  7.682  15.041 

Custos de formação  10.572  13.962 

Remuneração dos auditores  13.817  12.199 

Prémio de seguro  10.886  9.806 

Consumíveis  7.547  8.652 

Outros custos  157.639  81.961 

 1.784.629  1.913.812

20. CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

2020 2019

Garantias     1.243.351 1.727.829 

Cartas de crédito        72.415        28.951 

Linhas de crédito não utilizadas     2.148.303 2.255.944 

3.464.069    4.012.724

21. Compromissos

2020 2019

Compromissos de capital - 99.963

Total de compromissos - 99.693

22. PARTES RELACIONADAS

22.1 Informações relativas a partes relacionadas

O Banco define partes relacionadas como:

(i) A empresa-mãe;

(ii) Subsidiárias e empresas do grupo;

(iii) Empresas associadas;

(iv) Empreendimentos conjuntos;

(v) Associados e empreendimentos conjuntos da empresa-mãe e subsidiárias;

(vi) Os Bancos que tem influência significativa sobre a empresa-mãe. Caso um investidor tenha influência significativa sobre a empresa-mãe, então, é 
tido como uma parte relacionada não só da empresa-mãe como também das subsidiárias, incluíndo o Banco. Se um investidor que tem influência 
significativa sobre a empresa-mãe tem subsidiárias, essas subsidiárias também estão relacionadas com o Banco;

(vii) Fundos de benefício pós-emprego (fundos de pensão);

(viii) O pessoal-chave da administração, sendo o Conselho de Administração e a Comissão Executiva do Banco, incluíndo qualquer entidade que empresta 
serviços chaves de gestão de pessoal ao Banco;

(ix) Membros directos da família de membros chave da gestão (cônjuge / parceiro/a com quem vive maritalmente e filhos, filhos de parceiro/a e dependentes
de ambas as partes); e

(x) Entidades controladas, controladas conjuntamente ou significativamente influenciadas por um indivíduo referido nos pontos (viii) e (ix).

22.2. Empréstimos e adiantamentos a partes relacionadas

Administradores e outro pessoal chave da 
direcção (e familiares próximos) 

Outras partes relacionadas     

2020 2019 2020 2019

Empréstimo em dívida em 1 de Janeiro 40.229 12.126 44.934 24.958

Empréstimos concedidos durante o exercício 14.143 33.126 13.000 22.444

Reembolso de empréstimos durante o exercício (29.741) (5.023) (44.452) (2.468)

Empréstimo em dívida em 1 de Dezembro 24.631 40.229 13.482 44.934

Os empréstimos e adiantamentos consistem em hipotecas e acordos de financiamento em prestações.

22.3. Depósitos de partes relacionadas

Administradores e outro pessoal chave da 
direcção (e familiares próximos) 

Outras partes relacionadas     

2020 2019 2020 2019

Depósitos em 1 de Janeiro 3.199 30.171 137.951 44.492

Depósitos recebidos durante o exercício 99.642 - 110.487 144.357

Depósitos reembolsados durante o exercício (101.001) (26.972) (122.731) (50.898)

Depósitos em 31 de Dezembro 1.839 3.199 125.707 137.951

22.4. Remuneração dos administradores

2020 2019

Emolumentos dos administradores 

Remunerações de gestores-chave incluíndo administradores executivos do Banco

Salários e pagamentos com base em acções           143.985 129.503           

                -  -

Administradores não executivos 

Serviços prestados como administradores             5.323             4.519 

      149.308       141.263 

Os valores pagos em emolumentos aos administradores são todos benefícios de curto prazo, à excepção dos pagamentos com base em acções.

22.5 Custos operacionais

O Banco incorreu em despesas num acordo de serviços com o FirstRand Limitada. A despesa em 2020 ascende a 196,466 milhares de Meticais (223.500 
milhares de Meticais em 2019).

O Banco encerrou o exercício de 2020 com um saldo de 19,567 milhares de Meticais (32,162 milhares de Meticais em 2019) referentes a contas” Nostro 
- FirstRand Limitada”.

23. OBJECTIVOS E POLÍTICAS DE GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO

O negócio do Banco envolve assumir riscos de uma forma direccionada e uma gestão profissional dos mesmos. As funções centrais da gestão de risco do 
Banco são identificar todos os riscos-chave para o Banco, mensurar estes riscos, gerir as posições de risco e determinar o consumo de capital. O Banco revê 
regularmente as suas políticas e sistemas de gestão de risco para reflectir as mudanças nos mercados, produtos e melhores práticas de mercado.

O objectivo do Banco é alcançar um equilíbrio apropriado entre risco e retorno e minimizar potenciais efeitos adversos sobre o seu desempenho financeiro. 
O Banco define risco como a possibilidade de perdas ou lucros cessantes, que podem ser causados por factores internos ou externos.

A gestão eficaz do risco é crucial numa organização complexa como a do Banco. Uma cultura forte e sólida de gestão de risco assegura que sejam tomadas 
decisões de negócio sólidas que equilibrem adequadamente os vários riscos inerentes a qualquer transacção e as recompensas. Uma cultura de consciência 
e compliance do risco é incorporada nas actividades diárias do Banco.

O Conselho de Administração reconhece que é, em última análise, responsável e deve prestar contas aos accionistas relativamente ao seguinte:

• O processo de gestão do risco e os sistemas de controlo interno;

• Identificar, avaliar e gerir os riscos significativos enfrentados pelo Banco;

• Assegurar a existência de um sistema adequado de controlo interno para mitigar os riscos significativos enfrentados pelo Banco a um nível
aceitável; 

• Assegurar a existência de um processo documentado e testado, que permita ao Banco continuar os seus processos comerciais críticos no caso de um 
incidente desastroso com impacto nas suas actividades; e

• Revisão do sistema de controlo interno para eficácia e eficiência.
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O Conselho fornece princípios escritos para a gestão global do risco, bem como políticas escritas que cobrem áreas específicas, tais como risco cambial, risco 
de taxa de juro, risco de crédito, utilização de instrumentos financeiros derivados e instrumentos financeiros não derivados. Além disso, a auditoria interna é 
responsável pela revisão independente da gestão do risco e do ambiente de controlo.

Os riscos resultantes dos instrumentos financeiros a que o Banco está exposto são riscos financeiros, que incluem o risco de crédito, o risco de liquidez, o 
risco de mercado e o risco operacional.

Esta nota apresenta informações sobre a exposição do Banco a cada um dos riscos acima referidos, os objectivos, políticas e processos do Banco para men-
surar e gerir esses riscos.

24. RISCO DE CRÉDITO

O risco de crédito é o risco de perdas financeiras incorridas pelo Banco se um dos seus Clientes ou outra entidade não cumprir as suas obrigações. O risco de 
crédito provém principalmente de empréstimos comerciais, consumo, adiantamentos, cartões de crédito e outros compromissos relacionados com o crédito 
relacionado com actividades, tais como derivados de crédito, garantias bancárias, cartas de crédito, averbamentos e fianças.

Uma vez que o risco de crédito é o risco mais elevado do Banco, a Administração gere cuidadosamente a sua exposição. A gestão e controlo do risco de cré-
dito é supervisionada por uma equipa de gestão do risco de crédito que reporta ao Administrdor Delegado e aos responsáveis de cada área. O Banco gere as 
carteiras de crédito com especial atenção às interacções entre as várias equipas envolvidas na gestão do risco. Estas acções melhoraram com a adopção de 
procedimentos, metodologias e ferramentas contínuas de avaliação e controlo do risco, reforma dos procedimentos dos departamentos de crédito e intro-
dução de técnicas desenvolvidas pelo FirstRand Bank.

24.1 Gestão do risco de crédito

Empréstimos e adiantamentos (incluíndo empréstimos acordados e garantias)

A estimativa de exposição de crédito é complexa e requer o uso de modelos, uma vez que o valor de um produto varia em função das mudanças das variáveis 
do mercado, fluxos de caixa esperados e a passagem do tempo. A avaliação de risco de crédito de uma carteira de activos implica estimativas sobre a proba-
bilidade de incumprimento que possam ocorrer das taxas de perda associadas e falhas na correlação entre as contrapartes.
O Banco desenvolveu um modelo de apoio à quantificação do risco de crédito. Este modelo de avaliação e pontuação está em uso para todas as carteiras de 
crédito e forma a base para mensuração dos padrões de riscos. Ao mensurar os riscos de crédito dos empréstimos e adiantamentos a nível da contraparte o 
Banco considera três componentes:

• A “probabilidade do incumprimento” por parte do Cliente ou contraparte das suas obrigações contratuais; 

• A exposição actual da contraparte e o seu provável desenvolvimento no futuro, do qual deriva “a exposição ao incumprimento” que poderá afectar o 
Banco”; e

• taxa provável de recuperação das obrigações em mora (perda em caso de incumprimento).

O modelo é revisto regularmente de modo a monitorar a sua robustez em relação ao desempenho actual e é alterado, quando necessário, para optimizar a 
sua eficácia. 

24.2 Mecanismos de controlo do limite de risco de crédito e políticas de mitigação

O Banco gere os limites e controla as concentrações de risco de crédito onde quer que estejam identificados (em particular, as contrapartes individuais e 
grupos, e às indústrias). O Banco estrutura os níveis de risco de crédito aceitáveis estabelecendo limites no valor do risco aceite em relação ao Cliente ou 
grupo de Clientes que contraem empréstimos e também em função dos segmentos industriais e geográficos. Estes riscos são supervisionados numa base 
periódica e sujeitos a uma revisão anual ou em período inferiores, quando necessário. Os limites no nível de risco de crédito por produto e sector industrial 
são reportados trimestralmente ao Conselho de Administração. Qualquer ajuste a estes limites é efectuado e aprovado individualmente.

A exposição de qualquer Cliente, incluíndo Bancos, é restringida pelos sublimites que cobrem os riscos reconhecidos e não reconhecidos no balanço e os 
limites diários de risco em relação a itens de negociação, tais como contratos cambiais a termo. A exposição actual contra os limites é supervisionada diaria-
mente. A exposição ao risco de crédito é periodicamente gerida através da análise da capacidade dos Clientes de liquidar as prestações mensais em dívida e 
alterando os limites do empréstimo quando necessário.

Os limites de crédito são revistos em função da evolução das condições económicas, de mercado, análises de crédito e avaliações periódicas da probabilidade 
de incumprimento. Alguns controlos específicos e medidas de mitigação são descritos abaixo:

(a) Garantias

O Banco implanta diversas políticas e práticas para reduzir o risco de crédito. A mais tradicional delas é a obtenção de garantias sobre os empréstimos conce-
didos, que é uma prática comum. O Banco implementou orientações sobre a aceitabilidade das classes específicas de garantia suplementares ou de redução 
de risco de crédito.

Os principais tipos de garantia para empréstimos e adiantamentos são:

(i) Hipotecas sobre imóveis;

(ii) Penhor sobre os bens comerciais, como propriedade, inventário e contas a receber;

(iii) Penhor sobre instrumentos financeiros, tais como títulos de dívida e capital; e

(iv) Garantias dos accionistas (corporativos ou particulares).

Os financiamentos e empréstimos a longo prazo a entidades empresariais são geralmente garantidos e as linhas de crédito individuais rotativas são geralmen-
te sem garantia. Além disso, a fim de minimizar a perda de crédito, o Banco procurará obter garantias adicionais da contraparte assim que forem detectados 
indicadores de imparidade para os créditos individuais relevantes.

O quadro abaixo apresenta uma análise da exposição máxima ao risco de crédito dos activos financeiros ao custo amortizado, bem como a repartição das 
garantias por classe de adiantamento:

2020

Divulgação da exposição máxima ao risco de crédito

Montantes expressos 
em milhares de Meticais

Quantia bruta 
escriturada 

Exposição 
fora do 

balanço 

Provisões Exposição 
máxima 

ao risco de 
crédito

Compensação 
e garantia 
financeira

Sem 
garantias 

Com garantias 

Crédito à habitação 543.626 - 197.039 346.588 - 51.254 295.333

Financiamento de veículos 75.176 - 22.202 52.974 - 11.959 41.015

Leasing 51.415 - 3.163 48.252 - - 48.252

Outros créditos de retalho 12.272 136.759 2.358 9.914 - 3.424 6.490

Crédito comercial 831.519 990.384 442.190 389.329 - 56.937 332.392

Cartões de crédito 38.504 - 6.612 31.892 - 17.611 14.281

Crédito corporativo 1.957.417 2.336.926 220.469 1.736.948 - 900.381 836.567

Total de crédito 3.509.929 3.464.069 894.032 2.615 897 - 1.041.567 1.574.329

Títulos de investimento 7.019.858 - 71.218 6.948.640 - - -

2019

Divulgação da exposição máxima ao risco de crédito

Montantes expressos 
em milhares de Meticais

Quantia bruta 
escriturada 

Exposição 
fora do 

balanço 

Provisões Exposição 
máxima 

ao risco de 
crédito

Compensação 
e garantia 
financeira

Sem 
garantias 

Com garantias 

Crédito à habitação 603.196 - 162.656 440.540  -    57.105  329.043 

Financiamento de veículos 145.217 - 39.852 105.365  -    10.569  36.248 

Leasing 46.995 - 12.328 34.667  -   -    43.518 

Outros créditos de retalho 55.096 - 32.846 22.250  -    1.883  3.568 

Crédito comercial 1.171.119 202.881 590.648 580.470  -    62.011  362.015 

Cartões de crédito 33.302 - 6.131 27.171  -    17.611  14.281 

Crédito corporativo 1.542.092 1.556.155 282.108 1.259.984  -    897.598  833.981 

Total de crédito 3.597.017 1.759.036 1.126.570 2.470.447  -   1.046.777 1.622.654

Títulos de Investimento 6.607.059 - 71.218 6.535.841  -   -    -  

25.3 Análise da exposição ao risco de crédito

(a) Crédito vencido

O quadro abaixo resume as escalas internacionais de classificação da S&P Global Ratings (S&P) e a sua relação com as classificações de risco do Banco. O 
Banco utiliza actualmente apenas um mapa para a escala de classificação da S&P.

Categorias de risco Média da probabilidade de 
incumprimento

Classificação com base no S&P

FR 1 – 14 0,06% AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-

FR 15 – 25 0,29% BBB+, BBB (upper), BBB, BBB-(superior), BBB-, BB+(superior)

FR 26 – 32 0,77% BB+, BB (superior), BB, BB-(upper)

FR 33 – 39 1,44% BB-, B+(superior)

FR 40 – 53 2,52% B+

FR 54 – 83 6,18% B(superior), B, B-(superior)

FR 84 – 90 13,68% B-

FR 91 – 99 59,11% CCC

FR 100 100% D (Em Incumprimento)

O crédito bruto e a perda de crédito esperada são classificados nas seguintes categorias de risco: 

MT

Crédito bruto-2020

FR 1 – 25 FR 26 – 90 FR 91 – 100

Retalho

Estágio 1 -             440.515              33.160 

Estágio 2 -                  -              171.846 

Estágio 3 -                  -               72.407 

Total do crédito a retalho                  -              440.515             277.413 

Comercial

Estágio 1             187.447             251.612 

Estágio 2                 411             219.865 

Estágio 3 -                  -              174.910 

Total do crédito comercial                  -              187.858             646.387 

Corporativo 

Estágio 1                 103           1.372.620             461.105 

Estágio 2               2.330             121.599 

Estágio 3 -  - - 

Total do crédito corporativo                 103           1.374.949             582.704 

Total                 103           2.003.322           1.506.504 

MT

 Perda de crédito esperada - 2020

FR 1 – 25 FR 26 – 90 FR 91 – 100

Retalho

Estágio 1 -          20.170           3.708 

Estágio 2 -               -          134.856 

Estágio 3 -               -           72.335 

Total do crédito a retalho               -           20.170         210.899 

Crédito Comercial

Estágio 1 -           5.190          55.311 

Estágio 2 -             232         207.848 

Estágio 3 -               -          174.807 

Total do crédito comercial               -            5.422         437.966 

Crédito Corporativo 

Estágio 1               1          20.271          75.446 

Estágio 2               -               56         123.803 

Estágio 3               -  - - 

Total do crédito corporativo               1          20.327         199.248 

Total               1          45.918         848.113 

O crédito é considerado vencido quando não foi cumprida a data específica acordada para a sua amortização ou quando não foram pagas as prestações 
regulares previstas para a sua amortização. Um empréstimo a pagar à vista é classificado como vencido quando uma cobrança, apesar de efectuada, não 
foi feita de acordo com os requisitos que tinham sido estabelecidos para o efeito. A análise por maturidade dos créditos, das exposições classificadas como 
vencidas à data de 31 de Dezembro é apresentada no quadro a seguir:

Aquando do reconhecimento inicial dos créditos, o justo valor da garantia é calculado com base em técnicas de avaliação normalmente utilizadas para 
os activos correspondentes. Em períodos subsequentes, o justo valor é avaliado tendo como referência os preços de mercado ou índices dos activos 
similares.

(b) Créditos com imparidade individual

2020

Garantias
Imparidade no 

estágio 3
Exposição no 

estágio 3

Créditos mal parados por classes- estágio 3

Retalho 68.544               72.335         72.407 

Corporativo 155.292                         174.807              174.910 

Total de créditos mal parados por classes- estágio 3      223.836          247.142          247.317 

2019

Garantias
Imparidade no 

estágio 3
Exposição no 

estágio 3

Créditos mal parados por classes- Estágio 3

Retalho 146.466 101.685 111.421

Comercial 527.484 437.089 480.235

Corporativo - 3.907 3.907

Total de créditos em incumprimento por classes- estágio 3 673.950 542.681 595.563

(c) Créditos renegociados

As actividades de reestruturação incluem o reescalonamento das prestações a pagar, aprovação de planos de gestão externos, alteração e diferimentos de 
pagamentos. As políticas e práticas de reestruturação são baseadas em indicadores e critérios que indicam que os pagamentos serão realizados. Estas polí-
ticas são periodicamente revistas. As reestruturações dos créditos ocorrem normalmente com os créditos a prazo.

O montante dos empréstimos renegociados e mantidos pelo Banco que se encontravam vencidos ou em imparidade, ascendia a 597,429 milhares de Meti-
cais a 31 de Dezembro de 2020 (2019: 682,428 milhares de Meticais).
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25.4 Exposição máxima do risco de crédito antes da garantia ou outras melhorias de crédito

2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa 9.440.165 5.825.835

Activos financeiros 6.857.494 6.566.962

Crédito a Clientes 3.509.929 3.597.017

19.807.588 15.989.815

Garantias prestadas 1.243.351 1.727.829

Linhas de crédito não utilizadas 2.148.303 2.256.944

Cartas de crédito 72.415 28.951

3.464.069 1.759.036

As tabelas acima representam o pior cenário de exposição ao risco de crédito para o Banco em 31 de Dezembro de 2019 e 2020, sem ter em conta quais-
quer garantias detidas ou outras melhorias de crédito associadas. Para os activos reconhecidos no balanço, as exposições acima apresentada é feita com 
base no valor líquido contabilístico registado.

A Administração está confiante na sua capacidade de continuar a controlar e manter, ao nível mínimo para o Banco, a exposição ao risco de crédito que re-
sulte da carteira de empréstimos e adiantamentos efectuados. Esta posição consubstancia-se no facto de o Banco ter introduzido um processo de selecção 
mais rigoroso sobre a concessão de empréstimos e adiantamentos.

Análise das concentrações de risco de crédito por indústria:

 Caixa e 
equivalentes de 

caixa

Títulos de 
investimento

 Créditos a 
Clientes

 Outros activos 
não sujeitos a 

risco de crédito

 Total

2020

Construção e imobiliário  -   -    13.290  -    13.290 

Indústria e comércio  -   -    1.514.996  -    1.514.996 

Instituições financeiras  9.440.165  6.928.713  915.999  -    17.284.877 

Empresas de serviços  -   -    253.794  211.243  465.037 

Particulares  -   -    673.718  -    673.718 

Transporte e comunicação  -   -    97.722  -    97.722 

Agricultura  -   -    40.411  -    40.411 

Menos imparidade  -    (71.218)  (894.032)  -    (965.251)

 9.440.165  6.857.494  2.615.897  211.243  19.124.800 

 Caixa e 
equivalentes de 

caixa

Títulos de 
investimento

 Créditos a 
Clientes

 Outros activos 
não sujeitos a 

risco de crédito

 Total

2019

Construção e imobiliário  -   -    24.823  -    24.823 

Indústria e comércio  -   -    1.602.157  -    1.602.157 

Instituições financeiras  5.825.835  6.638.180  165.667  501.274  13.130.957 

Empresas de serviços  -   -    557.664  137.964  695.628 

Particulares  -   -    828.815  -    828.815 

Transporte e comunicação  -   -    87.774  -    87.774 

Agricultura  -   -    330.118  -    330.118 

Menos imparidade  -   (71.218)  (1.126.570)  -    (1.197.788)

 5.825.835  6.566.962  2.470.447  639.238  15.502.482

Todos os créditos estão localizados em Moçambique.

25.6 Colaterais recuperadas

As propriedades recuperadas são vendidas assim que possível, com vista a reduzir o montante em dívida. As propriedades recuperadas, quando existem, são 
apresentadas no balanço como imóveis em dação. No final de 31 de Dezembro de 2020, o Banco detinha imóveis em dação no montante total de 6,250 
milhares de Meticais (2019: 36.379 milhares de Meticais), incluído em outras contas a receber na nota 6 como imóveis em dação. O movimento é resultante 
da venda de um imóvel durante o ano. 

26. RISCO DE MERCADO

O Banco assume a exposição ao risco de mercado. O risco de mercado é decorrente da possibilidade de acontecerem perdas em face de movimentos des-
favoráveis no mercado. É o risco de perder dinheiro resultante da mudança ocorrida no valor percebido de um instrumento. Verifica-se a existência de risco 
de mercado em instrumentos como sejam acções, fundos, papel comercial, obrigações, tomadas/cedências, operações cambiais à vista e a prazo, derivados 
sobre taxa de juro, sobre taxa de câmbio, sobre acções/índices, sobre mercadorias e de crédito.

Os riscos de mercado surgem de posições abertas em produtos de taxa de juro, moeda e acções, todos eles expostos a movimentos gerais e específicos do 
mercado e alterações no nível de volatilidade das taxas ou preços do mercado, tais como taxas de juro, spreads de crédito, taxas de câmbio e preços de acções. 

A gestão de risco de mercado é integrada com a gestão da demonstração da posição financeira através do Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO). 
O Conselho de Administração é responsável pela definição de políticas de afectação e estruturação do balanço, bem como pelo controlo da exposição aos 
riscos de taxa de juro, de taxa de câmbio e de liquidez. 

As carteiras de crédito comercial incluem as posições resultantes de transacções de mercado no qual o Banco actua como elemento fundamental em 
relação ao Cliente e ao mercado. As carteiras não comerciais relacionam-se com a gestão da taxa de juro de activos, de passivos de entidades bancárias. 
Carteiras não comerciais também incorporam os riscos cambiais e de capital decorrentes dos títulos de investimentos detidos e outros investimentos.

26.1 Risco cambial

O risco cambial é o risco de o valor de um instrumento flutuar em virtude da variação das taxas de câmbio.

O Banco encontra-se exposto aos efeitos das flutuações das taxas de câmbio de moeda estrangeira prevalecentes sobre a sua posição financeira e fluxos de 
caixa. O Conselho de Administração estabelece limites ao nível de exposição por moeda e em agregado, tanto para as posições overnight como intra-diárias, 
que são monitoradas diariamente. O quadro abaixo resume a exposição do Banco ao risco cambial em moeda estrangeira em 31 de Dezembro de 2020. Es-
tão incluídos no quadro os instrumentos financeiros do Banco a montantes transportados, categorizados por moeda.

Como demonstrado abaixo, o risco cambial advém essencialmente da exposição em USD. Em termos de USD, um aumento de 10% na taxa de câmbio do USD 
contra o Metical resultará num ganho cambial de 989 milhares de Meticais (257 milhares de Meticais em 2019). O decréscimo de 10% na taxa de câmbio 
do USD face ao Metical resultará numa perda cambial de 989 milhares de Meticais (257 milhares de Meticais em 2019). Relativamente ao ZAR, um aumento 
de 10% na taxa de câmbio ZAR contra o Metical resultará num ganho cambial de 0.2 milhares de Meticais (0.4 milhares de Meticais em 2019). A diminuição 
de 10% na taxa de câmbio ZAR contra o Metical resultará num ganho cambial de 0.2 milhares de Meticais (MT0,3 milhares de Meticais em 2019).

CNY USD EUR ZAR GBP  MT  TOTAL 

Activos

Caixa e equivalentes de caixa  66  4.881.916  54.337  122.088  2.190  5.058.418  10.119.015 

Activos Financeiros  -   -    -   -    -    6.857.494  6.857.494 

Crédito a Clientes  -    9.274  -    16  -    2.606.607  2.615.897 

Contas a receber  -   -    -    23.626  -    187.617  211.243 

Total de activos  66  4.891.190  54.337  145.730  2.190  14.710.136  19.803.649 

Passivos

Depósitos e contas correntes  -    4.751.091  53.232  137.530  -    12.849.901  17.791.754 

Credores e acréscimos de custos  -    174.478  -160  -   -    349.955  524.273 

Total de passivos  -    4.925.569  53.071  137.530  -    13.199.857  18.316.027 

Exposição líquida - 2020  66  (34.379)  1.265  8.200  2.190  1.510.280  1.487.622 

Exposição líquida - 2019  4.402  (72.806 )  (11.081)  (5.154)  3.359  926.351  845.071 

USD EUR ZAR GBP  MT  TOTAL 

Extrapatrimoniais

Garantias  426.918  317.143  33.897  -    465.394  1.243.351 

Cartas de Crédito  36.349  33.322  2.744  -   -    72.415 

Linhas de créditos não utilizadas  -   -    2.148.303  2.148.303 

Saldo em 2020  463.267  350.465  36.640  -    2.613.697  3.464.070 

Saldo em 2019  810.318  158.032  268.099  -  2.673.635  3.099.560 

26.2. Risco de taxa de juro

O risco da taxa de juro é o risco de que os fluxos de caixa futuros de determinado instrumento financeiro flutuem em virtude de alterações das taxas de juro 
praticadas ao nível do mercado.

O risco do justo valor das taxas de juro é o risco de que o valor de um determinado instrumento financeiro se altere devido a variações nas taxas de juro do 
mercado. O Banco encontra-se exposto ao risco dos efeitos das variações que ocorram aos vários níveis do mercado das taxas de juro, em termos de justo 
valor e de fluxos de caixa. 

As margens de juro podem sofrer aumentos como consequência desse tipo de flutuações, mas pode também ter como consequência uma redução das per-
das no caso de ocorrência de movimentos inesperados. O Conselho de Administração estabeleceu limites relativos aos níveis de alteração das taxas de juro 
permitidos, sendo estes monitorados de forma regular pelo Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO). 

O quadro abaixo resume a exposição do Banco a riscos de taxa de juro. Inclui os instrumentos financeiros do Banco, com as quantias escrituradas, categori-
zadas com base na anterior reavaliação contratual ou datas de maturidade.

31 de Dezembro de 2020 Até 1 mês 1 - 3 meses 3 - 12 meses Acima de 1 ano Sem juros Total

Activos

Caixa e equivalentes de caixa  6.878.653  -   - -  3.240.362  10.119.015 

Activos financeiros  -    1.535.000  2.621.272  2.717.000  (15.778)  6.857.494 

Crédito a Clientes  3.354.848  -   - -  (738.951)  2.615.897 

Contas a receber  -   -   - -  211.243  211.243 

Total de activos  10.233.501  1.535.000  2.621.272  2.717.000  2.696.876  19.803.649 

31 de Dezembro de 2020 Até 1 mês 1 - 3 meses 3 - 12 meses Acima de 1 ano Sem juros Total

Total do capital próprio e passivos

Depósitos e contas correntes  14.055.485  1.655.462  2.080.807  -   -    17.791.754 

Credores e acréscimos de custos  96.054  -  -  -  428.219  524.273 

Total de passivos  14.151.539  1.655.462  2.080.807  -    428.219  18.316.027 

Exposição líquida - 2020  (3.918.038)  (120.462)  540.465  2.717.000  2.268.657  1.487.622 

31 de Dezembro de 2019 Ate 1 mês 1 - 3 meses 3 - 12 meses Acima de 1 ano Sem juros Total

Activos

Caixa e equivalentes de caixa  1.813.432  1.200.001  - -    3.313.676  6.327.109 

Activos financeiros  723.964  618.979  3.733.437  1.459.462  31.122  6.566.963 

Crédito a Clientes  3.597.017  -   -    -    (1.126.570)  2.470.447 

Contas a receber -  -  -  -  97.676  97.676 

Total de activos 6.134.413 1.818.980 3.733.437 1.459.462 2.315.904 15.462.195

31 de Dezembro de 2019 Ate 1 mês 1 - 3 meses 3 - 12 meses Mais do que 1 ano Sem Juro Total

Total do capital próprio e passivos

Depósitos e contas correntes 5271722 941.427 1.400.236 - 6.699.768  14.313.154 

Credores e acréscimos de custos - - 395.252  395.252 

Total de passivos 5.271.722 941.427 1.400.236 - 7.095.021 14.708.407

Exposição liquida - 2019 (1.712.863) 912.567 2.438.618 2.808.301 (3.652.547) 794.076

Um ambiente de diminuição das taxas de juro pode representar um risco significativo para margem financeira do Banco, evidenciando que uma queda de 
200pb nas taxas de juro causaria uma redução de 4.38% (50,7 milhares Meticais) nas margens financeiras (91,5 milhares de Meticais em 2019). Um au-
mento de 200pb nas taxas de juro resultaria num aumento de 5.85% (67.6 milhares de Meticais) na margem financeira (76.5 milhares de Meticais em 2019).

26. RISCO DE LIQUIDEZ

O risco de liquidez corresponde ao risco de o Banco ter dificuldades na obtenção de fundos de forma a cumprir com os seus compromissos. O risco de li-
quidez pode ser reflectido, por exemplo, na incapacidade de o Banco alienar um activo financeiro de uma forma célere a um valor próximo do seu justo valor 
para fazer face a um compromisso.

Em situações extremas, a falta de liquidez pode resultar na redução do balanço e alienação de activos, ou potencialmente na incapacidade de cumprir com 
a concessão de empréstimos acordados. Este risco é inerente a todas as operações bancárias e pode ser afectado por uma série de eventos de instituições 
específicas e do mercado, incluíndo, mas não limitado, a eventos de crédito, actividade de fusão e aquisição, choques sistémicos e desastres naturais.

26.1 Avaliação e gestão do risco de liquidez

A gestão do risco de liquidez é efectuada de forma centralizada para todas as moedas. Nestas condições, quer as necessidades de financiamento, quer os 
eventuais excessos de liquidez são ultrapassados por via de operações concretizadas com a empresa mãe e com as instituições de crédito inscritas no sis-
tema de operações de mercado junto do Banco de Moçambique. A gestão da liquidez é efectuada pela equipa do departamento de tesouraria do Banco, a 
quem cabe a responsabilidade de gerir o esforço de acesso aos mercados, assegurando a conformidade dos limites de liquidez definidos a nível orçamental. 
O controlo dos níveis de liquidez tem como objectivo manter um nível satisfatório de disponibilidades para fazer face às necessidades financeiras no curto, 
médio e longo prazo. Para avaliar a exposição global a este tipo de risco são elaborados relatórios, que possibilitam a cobertura dos mesmos. Em 31 de De-
zembro de 2020 o rácio de liquidez era de 78.5% (2019: 78.4%). Adicionalmente, é também realizado um acompanhamento por parte do Banco dos rácios 
de liquidez de um ponto de vista prudencial, calculados segundo as regras exigidas pelo Banco de Moçambique.

26.2 Abordagem de financiamento

As fontes de liquidez são revistas regularmente por uma equipa independente no departamento da tesouraria do Banco de modo a manter uma ampla di-
versificação por moeda, zona geográfica, fornecedor, produtos e prazos. 

26.3 Passivos financeiros não derivados detidos para gestão do risco de liquidez 

As tabelas abaixo apresentam as maturidades contratuais do passivo financeiro na data de relato. O Banco está a desenvolver um sistema para calcular os 
restantes fluxos de caixa contratuais não descontados por contrato:

Em 31 de Dezembro de 2020 Até 1 Mês 1 - 3 Meses 3 - 12 Meses 1 - 5 Anos Acima de 5  anos Total

Depósitos e contas correntes 14.055.485 1.655.462 2.080.807 - - 17.791.754 

Credores e acréscimos de custos 524.273 - - - - 524.273 

14.579.758 1.655.462 2.080.807 - - 18.316.027 

Em 31 de Dezembro de 2019 Até 1 Mês 1 - 3 Meses 3 - 12 Meses 1 - 5 Anos Acima de 5  anos Total

Depósitos e contas correntes 11.974.446 952.159 1.453.110 - - 14.379.715 

Credores e acréscimos de custos 399.090 - - 399.090 

11.974.446 1.351.249 1.453.110 - - 14.778.805
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26.4 Activos detidos para gestão do risco de liquidez

Os activos disponíveis destinados à cobertura dos passivos e cobertura dos compromissos de empréstimos assumidos incluem os valores em numerário; 
depósitos junto ao Banco de Moçambique; itens relacionados com as cobranças e outros elegíveis; empréstimos e adiantamentos aos Bancos e aos Clientes. 
No decurso normal dos negócios a proporção dos empréstimos a Clientes, contratualmente reembolsáveis no prazo de um ano, será alargado. 

Adicionalmente, alguns títulos de tesouraria e outras facturas foram utilizados para cobrir determinados passivos. O Banco pode ultrapassar situações de 
falta de liquidez com a venda de títulos de tesouraria ou com a obtenção de empréstimos. Os depósitos a prazo incluídos no caixa e equivalentes de caixa 
são apresentados nas datas de vencimento contratuais, mas podem ser chamados à vista.

Os depósitos a prazo incluídos em caixa e equivalentes de caixa são apresentados nas datas de maturidade contratuais, mas podem ser mobilizados 
à vista.

As tabelas abaixo ilustram as datas de maturidade do perfil de liquidez do Banco:

31 de Dezembro de 2020 Até 1 Mês 1 - 3 Meses 3 - 12 Meses 1 - 5 Anos Acima de 5  anos Total

Activos

Caixa  10.119.015  -   -    -   -    10.119.015 

Activos financeiros  -    1.535.000  2.621.272  2.670.100  31.122  6.857.494 

Crédito a Clientes  858.538  109.070  292.633  887.048  468.608  2.615.897 

Contas a receber  -    211.243  -   -   -  211.243 

Total de activos  10.977.553  1.855.313  2.913.905  3.557.148  499.730  19.803.649 

31 de Dezembro de 2020 Até 1 Mês 1 - 3 Meses 3 - 12 Meses 1 - 5 Anos Acima de 5  anos Total

Total do capital próprio e passivos

Depósitos e contas correntes  14.055.485  1.655.462  2.080.807  -   -    17.791.754 

Credores e acréscimos de custos  524.273  -   -    -   -    524.273 

Total de passivos  14.579.758  1.655.462  2.080.807  -   -    18.316.027 

Exposição liquida - 2020  (3.602.205)  199.851  833.098  3.557.148  499.730  1.487.622 

31 de Dezembro de  2019 Até 1 Mês 1 - 3 Meses 3 - 12 Meses 1 - 5 Anos Acima de 5  
anos

Total

Activos

Caixa e equivalentes de caixa 5.129.287 1.224.434 - - 6.353.722

Activos financeiros 726.623 633.255 4.091.457 1.782.286 7.233.621

Crédito a Clientes 989.818 9.965 199.236 1.288.169 2.097.003 4.584.190

Contas a receber - - 97.676 - - 97.676

Total de activos 6.845.728 1.867.654 4.388.369 3.070.455 2.097.003 18.269.209

31 de Dezembro de  2019 Até 1 Mês 1 - 3 Meses 3 - 12 Meses 1 - 5 Anos Acima de 5  
anos

Total

Total do capital próprio e passivos

Depósitos e contas correntes 11.974.446 952.159 1.453.110 - - 14.379.715

Credores e acréscimos de custos - 399.090 - - - 399.090

Total de passivos 11.974.446 1.351.248 1.453.110 - - 14.778.805

Exposição líquida - 2019 (5.128.718) 516.406 2.935.259 3.070.455 2.097.003 3.490.405

27.5 Itens não reconhecidos na demonstração da posição financeira

(a) Garantias Bancárias

Os compromissos de empréstimos assumidos pelo Banco perante os seus Clientes e os montantes contratualmente envolvidos encontram-se divulgados no 
quadro abaixo.

(b) Outros compromissos de crédito

Outros compromissos de empréstimo estão igualmente incluídos no quadro abaixo, com base na data de maturidade contratual mais próxima.

31 de Dezembro de 2020 Menos de 1 ano 1 - 5 Anos Acima de 5 anos Total

Garantias  913.508  329.843  -    1.243.351 

Cartas de Crédito  72.415  -   -    72.415 

Descobertos não utilizados  2.148.303  -   -    2.148.303 

 3.134.226  329.843  -    3.464.069 

31 de Dezembro de 2019 Menos de 1 ano 1 - 5 Anos Acima de 5 anos Total

Garantias 1.168.925 558.904 - 1.727.829

Cartas de Crédito 28.951 - - 28.951

Descobertos não utilizados 2.255.944 - - 2.255.944

 3.453.820  558.904  -    4.012.724

O total do valor dos elementos extrapatrimoniais no estágio 1 e o total da perda de crédito esperada em 31 de Dezembro de 2020 é de 19,598 milhares 
de Meticais.

28. MENSURAÇÕES DO JUSTO VALOR

Justo valor de activos e passivos financeiros

O justo valor de instrumentos financeiros negociados em mercados activos na data do balanço é baseado no preço de mercado cotado ou no preço cotado 
por operadores de mercado (preço oferecido para posições longas e preço pedido para posições curtas), sem nenhuma dedução dos custos da opera-
ção. Para todos os outros instrumentos financeiros não cotados num mercado activo, o justo valor é determinado usando técnicas próprias de avaliação. 
As técnicas de avaliação incluem técnicas de valor actual líquido, comparação com instrumentos equiparados para os quais existam preços de mercado 
observáveis, modelos de fixação de preços de opções e outros modelos de avaliação relevantes. Tais instrumentos financeiros inicialmente são reconhe-
cidos ao preço da transacção, que é o melhor indicador de justo valor, embora o valor obtido do modelo relevante de avaliação pode diferir. A diferença 
entre o preço de transacção e o valor modelo, comummente refere-se como “lucro ou perda do primeiro dia”, ou é amortizado sobre a vida da transacção, 
deferido até que o justo valor do instrumento possa ser determinado usando entradas observáveis do mercado, ou realizado através de acordo.

O Banco não dispõe de qualquer instrumento financeiro avaliado pelo justo valor em 31 de Dezembro de 2020, para além dos instrumentos de capital pró-
prio designados pelo justo valor através de outro rendimento integral na nota 3.

Justo de valor de activos e passivos não financeiros

Os edifícios que estão incluídos nos activos tangíveis, são os únicos elementos que o Banco avaliou pelo seu justo valor. O quadro seguinte classifica o nível 
de avaliação com base na técnica e fonte utilizadas:

2020 Custo Total Nível 1 Nível 2 Nível 3

Activos

Edifícios próprios  249.311  421.388  -   -    421.388 

Total de activos não financeiros  249.311  421.388  -   -    421.388 

2019 Custo Total Nível 1 Nível 2 Nível 3

Activos

Edifícios próprios  259.197  431.274            -              -    431.274 

Total de activos não financeiros  259.197  431.274            -              -    431.274

28. RISCO OPERACIONAL

O risco operacional resulta, essencialmente, de perdas originadas por falhas na prossecução de procedimentos internos, por comportamentos das pessoas 
ou dos sistemas informáticos, ou ainda, por eventos externos à organização tais como legais e regulamentares. 

Diferentemente de outros tipos de risco, o risco operacional é um risco que não é assumido deliberadamente durante a actividade. Existe em graus variados, 
em todas as actividades organizacionais. As principais fontes desse risco incluem:

• Fraude;

• Cumprimento dos regulamentos; 

• Recrutamento;

• Formação e retenção de talento;

• Fiabilidade operacional do processo;

• Segurança dos sistemas de informação;

• Subcontratação de operações;

• Dependência em fornecedores chaves;

• Implementação de mudanças estratégicas;

• Erro humano;

• Qualidade do serviço ao Cliente; e 

• Impacto social e ambiental.

O risco operacional pode ser dividido entre frequência elevada/severidade baixa, isto é, eventos que podem ocorrer de forma regular, mas que expõem o 
Banco a um baixo nível de perdas; e baixa frequência/alta severidade, que constituem eventos que são, por norma, raros, mas que a sucederem podem acar-
retar perdas significativas para a organização. 

O Banco esforça-se por reduzir estes riscos através da manutenção de uma estrutura empresarial e de sistemas de controlo interno fortes, comple-
mentados por um sistema de valor saudável. A Administração é responsável pela introdução e manutenção de processos e procedimentos operacionais 
eficientes, encontrando-se estes documentados em diversos manuais, os quais são objecto de revisão periódica por forma a contemplar alguma neces-
sidade de mudança. O Departamento de Auditoria Interna revê a eficácia dos controlos e procedimentos internos, recomendando melhorias à gestão 
sempre que tal seja aplicável.

A responsabilidade pelo desenvolvimento e implementação dos controlos que permitem mitigar o risco operacional é dos gestores seniores de cada unidade 
de negócio. Esta responsabilidade é suportada por procedimentos formais e informais, tais como:

• Requisitos para uma adequada segregação de funções, incluíndo a autorização independente de transacções;

• Requisitos para a reconciliação e monitoria das transacções;

• Cumprimento de requisitos legais e regulamentares;

• Documentação de controlos e procedimentos;

• Verificação periódica dos riscos operacionais e adequação dos controlos e procedimentos de mitigação dos riscos;

• Reporte regular das operações financeiras e operacionais e proposta de desenvolvimento do plano de contingências;

• Formação e desenvolvimento profissional; e

• Implementação de normas sobre ética.

29. RISCO DE SOLVÊNCIA

O capital e a manutenção de níveis adequados de reservas são evidência do compromisso dos accionistas em assegurar a continuidade das operações e a 
solvência do Banco. O risco de solvência é medido pelo rácio de adequação de capital, o qual requer que o capital seja mantido em relação às classificações 
do risco ponderado do activo. O Banco e os seus accionistas assumiram o compromisso de reter um capital suficiente para manter o rácio de adequação 
acima dos níveis exigidos pelo Banco de Moçambique, o qual se encontra fixado em 12%. O rácio de solvabilidade do Banco em 31 de Dezembro de 2020 
era de 21,80% (2019: 19,43%). 

30. GESTÃO DO CAPITAL

Os objectivos do Banco relativamente à gestão do capital, que é um conceito mais amplo do que o “capital próprio” evidenciados no balanço, são:

• Cumprir com os requisitos de capital exigidos pelo Banco de Moçambique, instituição responsável pela regulação do sector de actividade onde o 
Banco opera;

• Salvaguardar a capacidade do Banco em termos de continuidade das suas operações de forma que possa continuar a gerar resultados para os 
accionistas e benefícios aos restantes interessados; e

• Manter uma forte estrutura de capital que possa servir de suporte ao desenvolvimento das suas actividades.

A adequação dos níveis de capital e a sua manutenção para efeitos reguladores é objecto de monitoria regular por parte da direcção do Banco, utilizando 
esta, para o efeito, técnicas baseadas nas instruções recebidas do Banco de Moçambique para efeitos de supervisão. A informação requerida é partilhada 
com o Banco de Moçambique numa base mensal. O Banco de Moçambique requer que cada Banco ou grupo financeiro: 

• Mantenha um valor mínimo de capital regulamentar no montante de 1.700.000.000 Meticais; e

• Mantenha um rácio de capital regulamentar total para o activo ponderado pelo risco (o “rácio de adequação de capital”) igual ou superior ao mínimo 
de 12%.

O capital regulamentar do Banco é apurado de acordo com as normas regulamentares aplicáveis, nomeadamente com o disposto nos Avisos nºs. 11/GBM/2013 
de 31 de Dezembro (Concernente ao Apuramento da Base de Cálculo dos Requisitos Mínimos de Capital para Cobertura de Risco de Crédito), 12/GBM/201 
de 31 de Dezembro (Concernente ao Apuramento da Base de Cálculo dos Requisitos Mínimos de Capital para Cobertura do Risco de Operacional), 13/
GBM/2013, de 31 de Dezembro (Concernente ao Apuramento da Base de Cálculo dos Requisitos Mínimos de Capital para Cobertura do Risco de Mercado), 
9/GBM/2017, de 5 de Junho, e 8/GBM/2018 de 1 de Outubro (conversão de receitas de exportação de bens e serviços de rendimentos de investimentos de 
investimento no estrangeiro e outros fundos recebidos do estrangeiro) do Banco de Moçambique, e divididos em dois níveis:

• Capital de Nível 1: capital social (líquido de quaisquer valores contabilísticos das acções próprias), interesses minoritários resultantes da consolidação 
de participações no capital social permanente, resultados transitados e reservas criadas pela aplicação de resultados transitados. O valor contabilístico 
do goodwill, quando aplicável, é deduzido para efeitos de determinação do valor do Capital no Nível 1; e

• Capital de Nível 2: são constituídos essencialmente por empréstimos subordinados, provisões para perda de imparidade colectiva e ganhos potenciais 
gerados pela valorização ao justo valor de instrumentos de capital classificados como disponíveis para venda.

O risco ponderado dos activos é mensurado por meio de uma classificação hierárquica de cinco ponderadores de risco, classificados de acordo com a natu-
reza, e reflectindo uma estimativa do crédito, mercado e outros riscos associados de cada activo e de cada contraparte, tendo ainda em consideração qual-
quer garantia ou colateral elegível. Tratamento idêntico é adoptado relativamente às exposições não reconhecidas no balanço, com ligeiros ajustamentos, 
por forma a reflectirem as perdas potenciais face à natureza da contingência. 

O quadro abaixo sumariza a decomposição do capital regulamentar e os rácios do Banco para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019. 
Durante estes dois anos, o Banco cumpriu integralmente com todos os requisitos a que esteve sujeito em termos do seu capital.

2020 2019

Acções ordinárias  3.519.243  2.770.255 

Reservas  145.230  145.230 

Resultados transitados  (1.614.429)  (1.451.616)

Capital de Nível 1  2.050.044  1.463.869 

Activos intangíveis  (6.326)  (13.364)

Excesso do limite de risco  1.077  673 

Outras deduções de capital (provisões regulamentares)  (26.544)  (29.337)

Total de deduções  (32.793)  (42.028)

Capital Regulamentar  2.017.251  1.421.841 

Exposições registadas no balanço  7.672.136  5.384.184 

Exposições não registadas no balanço  946.273  1.367.411 

Risco operacional  304.160  308.301 

Risco de mercado  336.975  256.847 

Activos ponderados pelo risco  9.259.544  7.316.743 

Rácios de capital 21,80% 19,43%
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Anexo à Circular nº 3/SHC/2007
MODELO III (ACTIVO)
FNB MOÇAMBIQUE, S A

Balanço - Contas Individuais (Activo) em 31-12-2020

Rubricas

Notas / 
Quadros 
anexos

2020

2019

 Valor antes 
de provisões, 
imparidade e 
amoritzações 

 Provisões, 
imparidade e 
amortizações  Valor Líquido 

Activo

10 + 3300 Caixa e disponibilidades em 
Bancos centrais

2,1 5.381.652 0 5.381.652 3.297.066

11 + 3301 Disponibilidades em outras 
instituições de crédito

2,2 68.169 0 68.169 110.153

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

47 0 47 0

153 (1) + 158 (1) + 17 Outros activos financeiros ao justo 
valor através de resultados

154 + 158 (1) + 18 + 34888 (1) - 
53888 (1) 

Activos financeiros disponíveis 
para venda

3.941 0 3.941 0

13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 
3303 + 3310 (1) + 3408 (1) - 
350 - 3520 - 5210 (1) - 5300

Aplicações em instituições de 
crédito

2,3 5.521.638 0 5.521.638 3.020.775

14 + 151 + 152 + 158 (1) + 3304 
+ 3310 (1) + 34000 + 34008 
- 3510 - 3518 - 35210 - 35211 - 
5210 (1) - 53010 - 53018 

Crédito a Clientes 2,4 3.460.645 817.721 2.642.924 2.499.821

156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 
3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 
3524 - 5210 (1) - 5303

Investimentos detidos até à 
maturidade

2,5 6.897.591 71.218 6.826.372 6.535.840

155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 
3306 + 3310 (1) + 3408 (1) - 
354 - 3523 - 5210 (1) - 5308 (1)

Activos com acordo de recompra 

(3.506) 0 (3.506) 0

21 Derivados de cobertura

25 - 3580 Activos não correntes detidos para 
venda

6.250 0 6.250 36.379

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

27 - 3581 (1) - 360 (1) Outros activos tangíveis 2,6 1.703.101 945.474 757.627 851.575

29 - 3583 - 361 Activos intangíveis 2,7 167.395 161.319 6.076 13.364

24 - 357 Investimentos em filiais, associadas 
e empreendimentos conjuntos

2,8 31.122 0 31.122 31.122

300 Activos por impostos correntes 2,9 33.980 0 33.980 33.980

301 Activos por impostos diferidos 2,1 13.508 0 13.508 13.508

12 + 157 + 158 (1) + 159(1) + 31 
+ 32 + 3302 + 3308 + 3310 (1) + 
338 + 3408 (1) + 348 (1) - 3584 
- 3525 + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 
5304 - 5308 (1) + 54 (1) (3)

Outros Activos 2,11 456.002 0 456.002 179.775

Total de activos 23.741.535 1.995.732 21.745.803 16.623.357

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivos se tiver saldo credor.
(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007
MODELO III (PASSIVO)
FNB MOÇAMBIQUE, S A

Balanço - Contas Individuais (Passivo) em 31-12-2020

Rubricas

 Notas / 
Quadros 

anexos 2020 2019

Passivo

38  - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de Bancos centrais 2,12  -  -

43 (1) Passivos financeiros detidos para negociação  -  -

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

 -  -

39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de outras instituições de crédito 2,13 1.395.647  1.289.552 

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

Recursos de Clientes e outros empréstimos 2,14 16.396.222 13.023.645 

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

44 Derivados de cobertura  -  -

45 Passivos não correntes detidos para venda e 
operações descontinuadas

 -  -

47 Provisões 2,15 40.360  34.509

490 Passivos por impostos correntes 2,16 -  -

491 Passivos por impostos diferidos 2,17 64.067  64.067

481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 
(1) + 5314 (1)

Instrumentos representativos de capital  -  -

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

Outros passivos subordinados 2,18  -  -

51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 + 5208 
+ 5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3)

Outros passivos 2,19 1.655.120  603.656

Total de Passivo  19.551.416 15.015.429

Capital

55 Capital 2.20 3.519.243  2.770.255

602 Prémios de emissão  -  -

57 Outros instrumentos de capital 2,21  -  -

- 56 (Acções próprias)  -  -

58 + 59 Reservas de reavaliação 144.343  144.343

60 - 602 + 61 Outras reservas e resultados transitados 2,22  (1.306.670)  (904.192)

64 Resultado do exercício 2,23  (162.529)  (402.478)

- 63 (Dividendos antecipados)  -   -   

Total de Capital  2.194.387  1.607.928 

Total de Passivo + Capital  21.745.803 16.623.357 

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007
MODELO IV
FNB MOÇAMBIQUE, S A

Demonstração de Resultados - Contas Individuais em 31-12-2020

Rubricas

Notas / 
Quadros 

anexos 2020 2019

79 + 80 Juros e rendimentos similares 3,1 1.507.357 1.559.827

3,2

66 + 67 Juros e encargos similares 401.714 434.634

Margem financeira 1.105.643 1.125.193

82 Rendimentos de instrumentos de capital - -

81 Rendimentos com serviços e comissões 3,3 340.932 436.769

3,4

68 Encargos com serviços e comissões 57.035 53.035

- 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) - 698 - 69900 - 
69910 + 832 + 833 + 835 (1) + 836 (1) + 838 + 
83900 + 83910

Resultados de activos e passivos avaliados ao 
justo valor através de resultados

(142) 13.768

- 694 + 834 Resultados de activos financeiros disponíveis para 
venda

- -

- 690 + 830 Resultados de reavaliação cambial 3,5 269.235 240.611

- 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 726 (1) + 831 + 
837 + 839 (1) + 843 (1) + 844 (1)

Resultados de alienação de outros activos - (1.040)

- 695 (1) - 696 (1) - 69901 - 69911 - 75 - 720 
- 721 - 725 (1) - 726 (1) - 728 + 835 (1) + 836 
(1) + 83901 + 83911 + 840 + 843 (1) + 844 (1) 
+ 848

Outros resultados de exploração 3,6 242.821 120.828

Produto bancário 1.901.454 1.883.093

70 Custos com pessoal 3,7 885.291 952.092

71 Gastos gerais administrativos 3,8 696.959 755.768

77 Amortizações do exercício 3,9 153.933 168.344

784 + 785 + 786 + 788 - 884 - 885 - 886 - 888 Provisões líquidas de reposições e anulações 3.10 10.060 6.014

760 + 7610 + 7618 + 7620 + 76210 + 76211 + 
7623 + 7624 + 7625 + 7630 + 7631 + 765 + 766 
- 870 - 8720 - 8710 - 8718 - 87210 - 87211 - 
8723 - 8724 - 8726 - 8730 - 8731 - 875 - 876

Imparidade de outros activos financeiros líquida 
de reversões e recuperações

34.470

110.166 65.030

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

- -

Resultados antes de impostos 45.044  (98.624)

Impostos

65 Correntes 3,11 207.573 190.353

74 - 86 Diferidos - 113.501

640 Resultados após impostos  (162.529)  (402.478)

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

(1) Parte aplicável do saldo destas rubricas.

.

Corporate e Banca de Investimento

Da Energia às Infraestruras, 
as nossas soluções bancárias 
geram crescimento sustentável

Com uma presença em 35 mercados africanos, uma história 
de sucesso comprovada e uma equipa premiada de especialistas 
no  sector, colocamos ao seu dispor soluções personalizadas 
e exclusivas de crescimento sustentável.

Para mais informações consulte www.fnbcib.com

Somos o seu parceiro bancário em África

2020 - 2021

in South Africa

* Brand Finance® Global 500
Banking report

Most Valuable
Banking Brand

Subsidiária do Grupo FirstRand, a maior instituição financeira em África, por capitalização bolsista.
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(17/17) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

Corporate e Banca de Investimento

Para mais informações consulte www.fnbcib.com

Proteja o seu negócio nas transacções comerciais internacionais 
com soluções de financiamento e instrumentos financeiros que 
respondem às suas necessidades específicas de importação 
e exportação, incluindo garantias, créditos documentários 
e cartas de crédito

Importe e exporte 
com toda a confiança
Somos o seu parceiro bancário em África

Subsidiária do Grupo FirstRand, a maior instituição financeira em África, por capitalização bolsista.

2020 - 2021

in South Africa

* Brand Finance® Global 500
Banking report

Most Valuable
Banking Brand
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República de Moçambique
Conselho Executivo Provincial do Niassa

Direcção Provincial da Educação
Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO IRLANDA-50B105772/CL/22/2021/O

1. A Direcção Provincial da Educação de Niassa convida  empresas nacionais e estrangeiras interessadas, e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em
cartas fechadas, para a construção de um (1) Bloco de duas (2) salas de aula na Escola Primária Completa de Mepelia, no Distrito de Marrupa.

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiros de Obras Públicas de Construção Civil, igual ou superior a 3ª Classe.

Nº do 
Concurso

Distrito Escola L
o

te Caução Provisória Alvará
Mínimo

Data de 
Abertura

Anúncio de 
Posicionamento

Visita ao Local 

Valor Válida Data Hora Data Hora Data Hora

IR
L

A
N

D
A

-
5

0
B

1
0

5
7

7
2

/
C

L
/2

2
/2

0
2

1
/O

Marrupa EPC de Mepelia I 30.000,00MT 150 dias 3ª

0
1

/0
6

/2
0

2
1

1
0

:0
0

2
9

/0
6

/2
0

2
1

1
0

:0
0

18/05/2021 09:00

1. O prazo de validade das Propostas será de 120 dias, a contar da data final da sua entrega.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquiri-los na Repartição de Aquisições, no 3º Andar do Edifício da DPE-

Niassa, sita na Av. Jullius Nyerere, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT por cada lote do Concurso. O valor de aquisição de cadernos de encargo deve ser depositado
na conta bancária nº 226435249, BIM.

3. As propostas deverão ser entregues na Repartição de Aquisições, até às 9:45 horas do dia 01/06/2021 e serão abertas em sessão pública, na sala da Repartição de Projectos de
Construções e Equipamentos Escolares, sita no 3º Andar do Edifício da DPE, na Av. Jullius Nyerere, no Bairro Massenger, Cidade de Lichinga, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer. Para o presente concurso, além do original, o número de cópias das propostas é 2 (dois), devendo igualmente apresentar-se em formato electrónico num CD

ou Pendrive.

4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 

5/2016, de 8 de Março.

Lichinga, 27 de Abril de 2021
A Directora Provincial

Alocre Saide Jaime
(Especialista de Educação)

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

República de Moçambique

Conselho Executivo Provincial do Niassa
Direcção Provincial da Educação

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO FASE -50B105772/CP/20/2021/O

1. A Direcção Provincial da Educação de Niassa convida empresas nacionais e estrangeiras interessadas, e que reúnam os requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas
em cartas fechadas, para a construção de cinco (5) Escolas Primárias, cada uma constituída por (1 Bloco de 2 salas com Administração, 1 Bloco de 3 Salas de Aula; 1 Bloco Sanitário
e Sistema de Abastecimento de Água) e, uma (1) Escola Secundária constituída por (1Bloco de 1 Sala com Administração, 3 Blocos de 3 Salas de Aula, 1 Bloco1 Sanitário, 1 Bloco
Multiuso e 1 Sistema de Abastecimento de Água), nos Distritos de Nipepe, Maúa, Metarica, Cuamba, Mandimba e Mecanhelas.

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiros de Obras Públicas de Construção Civil, igual ou superior a 4ª Classe, conforme descriminado na tabela abaixo:

Nº do 
Concurso

Distrito Escola L
o

te Caução Provisória Alvará
Mínimo

Data de Abertura
Anúncio de 

Posicionamento
Visita ao Local 

Valor Válida Data Hora Data Hora Data Hora

FA
SE

-
5

0
B

0
0

0
1

5
2

/
C

P
/2

0
/2

0
2

1
/O

 

Nipepe ES de Nipepe I 121.000,00MT 150 dias 5ª

1
1

/0
6

/2
0

2
1

1
0

:0
0

2
9

/0
6

/2
0

2
1

1
0

:0
0

19/05/2021 09:00

Maúa EPC de Muloloua II 60.500,00MT 150 dias

4ª

18/05/2021 11:00
Metarica EPC Samora Machel III 60.500,00MT 150 dias 19/05/2021 14:30
Cuamba EPC de Mepica IV 60.500,00MT 150 dias 21/05/2021 10:00

Mecanhelas EPC de Chissua V 60.500,00MT 150 dias 20/05/2021 09:00

Mandimba EPC de Capunda VI 60.500,00MT 150 dias 21/05/2021 12:30

1. O prazo de validade das Propostas será de 120 dias, a contar da data final da sua entrega.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquiri-los na Repartição de Aquisições, no 3º Andar do Edifício

da DPE-Niassa, sita na Av. Jullius Nyerere, pela importância não reembolsável de 2.500,00MT por cada lote do Concurso. O valor de aquisição de cadernos de encargo deve ser
depositado na conta bancária nº 226435249, Bim.

3. As propostas deverão ser entregues na Repartição de Aquisições, até às 9:45 horas do dia 11/06/2021 e serão abertas em sessão pública, na sala da Repartição de Projectos
de Construções e Equipamentos Escolares, sita no 3º Andar do Edifício da DPE, na Av. Jullius Nyerere, no Bairro Massenger, Cidade de Lichinga, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer. Para o presente concurso, além do original, o número de cópias das propostas é 2 (dois), devendo igualmente apresentar-se em formato electrónico num
CD ou Pendrive.

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

Lichinga, 27 de Abril de 2021
A Directora Provincial

Alocre Saide Jaime

(Especialista de Educação)

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária Nº 124/2014-I, em que o 
exequente: GABRIEL LANGA, move contra o executado MAFI-
CONSTRUÇÕES, LIMITADA, foi designado o dia 11 de Maio 
de 2021, pelas 9.00 horas, para a abertura das propostas 
entregues até esse momento, pelas pessoas interessadas na 
compra em primeira praça, da seguinte viatura:

Verba única
Um camião da marca ERF, cabina simples, com a chapa de 
matrícula ACF-985 MC, com as cores vermelhas e azul, de 2 
lugares, nº do motor M11305ESP34931814, chassis 90770, 
6 cilindros, com o tipo de combustível gasóleo, em estado 
de funcionamento, pneus em bom estado, com 583 825 de 
quilometragem e uma plataforma da classe semi-reboque, da 
marca LEWBED Modelo TRAILER -1.36 cm-2009, nº do quadro 
AA9B e 754BDBLG21, de cor preta.

As propostas devem mencionar preço superior a 
800.000,00MT (oitocentos mil meticais) já oferecido pelo 
exequente, GABRIEL LANGA, para o mesmo lhe ser adjudicado 
em princípio do pagamento da dívida e custas judiciais.

São convidadas todas as pessoas com interesse na compra 
da viatura, a entregarem as suas propostas no Cartório desta 
Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da Justiça, 4º andar, 
nesta cidade, durante as horas normais do expediente, bem 
como ficam notificados àqueles que nos termos do disposto no 
art. 876°/2 do Código de Processo Civil, poderiam requerer a 
adjudicação e bem assim aos titulares de qualquer direito de 
preferência na alienação da viatura penhorada para, querendo, 
exercerem o seu direito no acto da venda apresentarem as suas 
propostas.

A viatura poderá ser vista no Bairro da Fronteira, Q. nº 19, casa 
nº 36, Vila da Namaacha, província de Maputo, durante as horas 
normais de expediente, ao cuidado do exequente.

Maputo, aos 20 de Abril de 2021

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

CARTÓRIO NOTARIAL DE 
NAMPULA
EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE AGOSTINHO VICTOR 

TOMÁS

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de dezasseis de Abril do ano 
dois mil, vinte e um, lavrada de 
folhas sessenta a folhas sessenta 
e dois verso, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
“C” traço trinta e um a cargo de 
TERESA LUÍS, Conservadora e 
Notária Superior, do referido 
Cartório, se acha lavrada uma 
Escritura de Habilitação de 
Herdeiros na qual, sua mãe MARIA 
OLINDA JOSÉ, casada, natural de 
Marrere-Nampula, residente no 
quarteirão três, Urbano Central 
Teacane, casa número cento e 
dezoito, bairro Natikiri, cidade 
de Nampula, foi declarada única 
e universal herdeira de todos os 
seus bens e direitos do seu filho 
AGOSTINHO VICTOR TOMÁS, 
com última residência na cidade 
de Nampula.
Que até à data da sua morte não 
deixou testamento nem qualquer 
outra disposição da última 
vontade.

Está conforme
Cartório Notarial de Nampula, aos 
vinte e dois de Abril de dois mil e 

vinte e um

A Conservadora e Notária 
Superior
(Ilegível)

120

1. No âmbito do Programa de Construção Acelerada de Infra-Estruturas e Equipamentos Escolares, financiado pelo Fundo de
Apoio ao Sector de Educação (FASE), a Direcção Provincial da Educação de Niassa, foi atribuída um fundo para contratação de
Serviços de Fiscalização às obras de construção de salas de aula da Campanha de 2021.

2. Neste contexto, a Direcção Provincial da Educação de Niassa convida as empresas de Consultoria de Construção Civil, elegíveis
e titulares de Alvará igual ou superior à 2ª Classe, a submeterem sua manifestação de interesse para a contratação de
Serviços de Fiscalização às obras de construção de cinco (5) Escolas Primárias Completas e uma (1) Escola Secundária, nos
Distritos de Nipepe, Maúa, Metarica, Cuamba, Mecanhelas e Mandimba.

3. Os concorrentes interessados devem fornecer informação sobre a sua qualificação para a execução dos serviços (brochuras,

descrição de tarefas similares já executadas, experiências em condições similares, disponibilidade de especialização apropriada,

como pessoal, etc.).

4. As empresas interessadas poderão obter informação adicional na Repartição de Aquisições da Direcção Provincial da
Educação de Niassa, das 8:00 às 15:00 horas, de segunda à sexta-feira. As manifestações de interesse deverão ser descriminadas
conforme o lote a que concorrem, num único invólucro opaco, selado ou lacrado, com identificação do concorrente e do objecto
de contratação, e entregues na Repartição de Aquisições da DPE-Niassa, até às 15:00 horas do dia 31 de Maio de 2021.

DISTRITOS ESCOLAS Nº DE SALAS LOTES

Nipepe ES de Nipepe 10

IMaúa EPC de Muloloua 5

Metarica EPC Samora Moisés Machel 5

Cuamba EPC de Mepica 5

IIMecanhelas EPC de Chissaua 5

Mandimba EPC de Capunda 5

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

Lichinga, 27 de Abril de 2021
A Directora Provincial

Alocre Saide Jaime

  República de Moçambique
Conselho Executivo Provincial do Niassa

Direcção Provincial de Educação
Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO FASE-50B105772/CP/21/2021/S

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Conselho dos Serviços de Repartição 

do Estado na Cidade de Maputo
Serviços de Justiça e Trabalho

Segundo Cartório Notarial da Cidade 
de Maputo

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE MÁRIO 

VICENTE MACAMO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e dois 
de Abril de dois mil e vinte e um, 
exarada de folhas quarenta e oito 
verso a cinquenta, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
trezentos e cinquenta e oito, traço 
“B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim Danilo 
Momade Bay, Conservador e Notário 
Superior em exercício no referido 
Cartório, foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Mário Vicente Macamo, 
de sessenta e cinco anos de idade, 
no estado de casado sob o regime 
de comunhão de bens adquiridos 
com Filomena Catarina João, que 
era natural de Maputo, com última 
residência habitual no Bairro do Alto 
Maé, filho de Vicente Cândido Macamo 
e de Laurinda Eugénio.
Que o falecido não deixou testamento 
ou qualquer outra disposição da 
sua última vontade. Deixando como 
únicos e universais herdeiros de 
todos seus bens, sua esposa Filomena 
Catarina João, viúva, que ocupa 
simultaneamente a posição de meeira, 
e seus filhos: Paulina Honana 
Rosário Macamo, Heitor do Rosário 
Macamo e Márcia do Rosário 
Macamo, solteiros, maiores, naturais 
de Maputo, onde residem.
Que segundo a lei não há quem com 
eles possa concorrer a esta sucessão, 
que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis, incluindo contas 
bancárias.

Está conforme

Maputo, aos 28 de Abril de 2021

A Notária Superior

(Ilegível)
4889 
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Unidade Gestora Executora das 
Aquisições

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO 
DE INTERESSE

Serviços de consultoria residente para 
elaboração dos Termos de Referência 
para a Reabilitação do Armazém de 
Carotes.

Havendo necessidade de reabilitação do 
Armazém de Carotes e por forma a que 
sejam considerados todos os aspectos 
nas várias especialidades técnicas, o 
Instituto Nacional de Petróleo (INP) 
pretende contratar uma empresa 
nacional de consultoria para elaboração 
dos respectivos Termos de Referência.

São elegíveis pessoas colectivas 
nacionais, com experiência, capacidade 
e competência para a prestação dos 
serviços objecto desta consultoria. Este 
convite é limitado aos consultores 
nacionais, nos termos do nº 5 do artº 
28 do Regulamento de Contratação, 
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 
de Março.

Por conseguinte, são convidadas todas 
as Pessoas Colectivas nacionais, 
elegíveis, com um mínimo de 5 (cinco) 
anos de experiência comprovada em 
lidar com trabalhos similares relevantes, 
a apresentar a Manifestação de 
Interesse em realizar a consultoria 
acima mencionada para a pré-selecção 
de consultores a integrarem a Lista 
Curta, cujos Termos de Referência 
deverão ser levantados, a título gratuíto, 
no edifício-sede do INP, situado na Rua 
dos Desportistas, Aterro de Maxaquene, 
Parcela nº 259/E, Cidade de Maputo, a 
partir do dia 3 de Maio de 2021, das 
7.30 às 15.30 horas. Os mesmos Termos 
de Referência encontram-se disponíveis 
no website do IN (www.inp.gov.mz).

A Manifestação de Interesse deverá ser 
acompanhada de Alvará compatível com 
o objecto da consultoria e do Certificado
de Inscrição no Cadastro Único, emitido
pela Direcção Nacional do Património do
Estado ou de documentos comprovativos 
de sua qualificação técnica, jurídica,
económico-financeira e fiscal.

A Manifestação de Interesse e os 
documentos solicitados deverão ser 
redigidos em língua portuguesa e 
submetidos em triplicado, num envelope 
lacrado e devidamente identificado, para 
o endereço acima indicado, até às 15.30
horas do dia 19 de Maio de 2021.

A selecção e todo o procedimento 
de contratação será feito de acordo 
com o Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Qualquer dúvida ou necessidade de 
informação adicional, não hesitem 
em contactar-nos no endereço acima 
referido, de 2ª a 6ª Feira, das 7.30 às 
15.30 horas ou através dos números: 
+258 83 9511000, +258 21 248300 ou
através do email ugea.inp@inp.gov.mz

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

 ANÚNCIO DE CONCURSOS 

N.º 0

Modalidade de 
contratação 
e respectiva 
referência

Objecto do concurso
Concorrentes 

elegíveis

Data e 
hora de 

entrega das 
propostas

Data e 
hora de 

abertura das 
propostas

Validade 
das 

propostas

Visita ao 
local 

Data do 
anúncio do 

posicionamento 
dos concorrentes

Garantia Provisória

Valor Validade

01
Concurso N.º 

11A000141/CL
/2/2021

Prestação de serviços de 
elaboração de manual de 
identidade visual do Tribunal 
Administrativo

Pessoas 
singulares, micro, 

pequenas, e 
médias empresas

 que estejam 
inscritas no 

cadastro único da 
UFSA

11/5/2021
10.00 horas

11/5/2021
10.15 horas

90 Dias
Não 

aplicável
20/5/2021
14.00 horas

Não aplicável
Não 

aplicável

02
Concurso N.º 

11A000141/CL
/7/2021

Fornecimento de serviços de 
maquetização e impressão de 
produtos de merchandising 
ao Tribunal Administrativo

13/5/2021
10.00 horas 

13/5/2021
10.15 horas

90 Dias 
Não 

aplicável
6/6/2021

15.00 horas
Não aplicável

Não 
aplicável

03
Concurso N.º 

11A000141/CL
/8/2021

Serviços de produção e 
fornecimento de um kit de 
ilustrações 

12/5/2021
10.00 horas

12/5/2021
10.15 horas

90 Dias
Não 

aplicável
28/5/2021
11.00 horas

Não aplicável
Não 

aplicável

04
Concurso Nº 
11A000141/
CL/11/2021

Fornecimento de loiça para 
copa e cozinha do Tribunal 
Administrativo

14/5/2021
10.00 horas

14/5/2021
10.15 horas

90 Dias
Não 

aplicável
22/6/2021
11.00 horas

Não aplicável
Não 

aplicável

05
Concurso Nº 
11A000141/
CP/04/2021

Fornecimento de máquina de 
filmar e máquina fotográfica 
e os respectivos acessórios

Pessoas 
singulares 

ou colectivas, 
nacionais ou 
estrangeiras 

interessadas, e 
que reúnam os 
requisitos de 
elegibilidade

21/5/2021
10.00 horas

21/5/2021
10.15 horas

120 Dias
Não 

aplicável
4/6/2021

10.00 horas
50.000,00MT 120 dias

06
Concurso Nº 
11A000141/
CP/03/2021

Prestação de serviços 
de pulverização a vapor 
nos edifícios do Tribunal 
Administrativo

25/5/2021
10.00 horas

25/5/2021
10.15 horas

120 Dias
Não 

aplicável
15/6/2021
10.00 horas

67.500,00MT 120 dias

07
Concurso Nº 
11A000141/
CP/06/2021

Fornecimento de material de 
protecção contra Covid-19

24/5/2021
10.00 horas

24/5/2021
10.15 horas

120 Dias
Não 

aplicável
25/6/2021
11.00 horas

113.027,69MT 120 dias

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou examinar gratuitamente os Documentos do Concurso, ou  levantá-los no DAq do Tribunal Adminis-

trativo, sito na Praça da Independência, n.º 1117, 1.º andar, cidade de Maputo, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), por cada objecto 

de concurso, que deverá ser depositado na conta bancária da Entidade Contratante número 4568519003, domiciliada no Banco de Moçambique.

1. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, e serão abertas em sessão pública no mesmo local, na presença dos concorrentes que desejarem

comparecer.

2. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprova-

do pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, Abril de 2021
 Autoridade Competente

4268

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público – Delegação Provincial de Gaza (ANE-DPAG) convi-
da empresas de Construção Civil e Obras Públicas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os 
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os seguintes Concursos:

i) Concurso Público No 02/MR-ASF/DPAG/CP/312.1/2021 para Contratação de Empreitada de
Obras para Manutenção de Rotina de Estradas Revestidas para os anos 2021, 2022 e 2023 de
acordo com o seguinte:

Lote Estrada Troço Extensão 
(Km)

Álvará Valor da Garantia 
Provisória (MT)Início Fim Classe Categoria

1 N1 Incoluane Macia 26 3ª III 40.000,00

2 N1 Macia Xai - Xai 60 4ª III 90.000,00

3 N1 Xai Xai Nhamavilla 36 3ª III 45.000,00

4 N1 Nhamavila Zandamela 46 3ª III 40.000,00

5 N101 Macia Chokwe 60 5ª III 150.000,00

6 N102 Chongoene Chibuto 53 5ª III 190.000,00

7 N221 Chaves-Mepuzi Mapai 90 4ª III 85.000,00

8 N221 Mapai Chicualacuala 89 4ª III 85.000,00

9 R443 Mandlakazi Macuácua 35 3ª III 40.000,00

10 R453 Macia Praia de Bilene 33 3ª III 40.000,00

11 R445 Macarretane Nhekety 54 4ª III 110.000,00

12 R445 Nhelety Massingir 53 4ª III 105.000,00

13 N1
Ponte Sobre o Rio Limpopo em 
Xai-Xai

0,21 3ª III N/A

14 R856
Ponte Sobre o Rio Limpopo em 
Guijá

0,55 3ª III N/A

ii) Concurso Público No 03/MR-TPL/DPAG/CP/312.2/2021 Contratação de Empreitada de Obras
para Manutenção de Rotina de Estradas Terraplenadas para os anos 2021, 2022 e 2023 incluin-
do Obras de Manutenção de Rotina Baseado no Sistema de Acampamento, de acordo com o se-
guinte:

Lote
Estrada Troço Extensão 

(Km)
Alvará Valor da Garantia 

Provisória (MT)Início Fim Classe Categoria

1

R440 Chongoene Mandlakazi 37

5ª I e III 170.000,00
R450 Mandlakazi Chidenguele 39

R451 Mandlakazi
Chibondzane - 

Tavene
22

N/C Cruz. R443 Machulane 19

2
R441 Chinhacanine Nalazi 57

5ª I e III 240.000,00
N/C Ndonga Kanhissane 62

3
N/C Mohambe Maqueze 54,7

5ª I e III 190.000,00
R855 Maqueze Changanine 30

4 R454 Chicumbane Zongoene 33 3ª I e III 50.000,00

5 N/C Kanhissane Ndindiza 57 3ª I e III 90.000,00

6 R443 Macuácua Mawaela 17 3ª I e III 30.000,00

7 R446 Massingir Zulu 48 3ª I e III 70.000,00

8 R856 Chókwe Tlawene 35 3ª I e III 60.000,00

iii) Concurso Público No 04/EMERG-TPL/DPAG/CP/316/2021 Contratação de Empreitada de Obras 
para Reparações de Emergências, de acordo com o seguinte: 

Lote
Estrada Troço Extensão 

(Km)
Alvará Valor da Garantia 

Provisória (MT)Início Fim Classe Categoria

1 N222 Fr. Antigo Lim. Chigubo Maxaila 57 4a I e III 200.000,00

2 R441 Maxaila Zinhane 47 3a I e III 60.000,00

3 N/C Mohambe Maqueze 54 4a I e III 115.000,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concursos ou
adquirí-los no endereço abaixo, a partir do dia 4 de Maio de 2021, nas horas normais de expediente. Para 
aquisição de cada documento de Concurso, os concorrentes deverão pagar uma importância não reembolsá-
vel de 3.500,00MT (três mil e quinhentos meticais) através da conta da Delegação Provincial da ANE
Gaza, nº 66215887, domiciliado no Millennium BIM– Conta.

•	 ENDEREÇO: Administração Nacional de Estradas - Delegação Provincial de Gaza
Rua do Hospital Provincial – Bairro 10 – Residencial da ANE

Telefones Nos:(+258)28 22 50 59/(+258) 82 30 56 006/ +258) 84 32 11 629,Telefax Nº: (+258) 28 22 65 39
Xai – Xai – Moçambique 

3. O prazo de validade das propostas será de noventa (90) dias, e deverão ser acompanhadas de uma Garantia 
Provisória no valor indicado nas tabelas acima, válida pelo prazo de cento e vinte (120) dias, a contar da 
data de abertura das propostas (a data de abertura das propostas será considerada primeiro dia na conta-
gem do prazo de validade da garantia provisória).

4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no número 2 do presente anúncio. A sessão pública 
de abertura das propostas e o anúncio de posicionamento dos concorrentes será no mesmo endereço, na 
presença dos concorrentes que desejarem comparecer, nas seguintes datas e horas:

Refa do Concurso
Data e Hora-final de 

entrega das propostas
Data e Hora das 

Abertura das Propostas
Data e Hora do Anúncio de 

Posicionamento dos Concorrentes

02/MR-ASF/DPAG/
CP/312.1/2021

26/5/2021 – 9.00 horas 26/5/2021 – 9.15 horas       11/6/2021 – 8.30 horas

03/MR-TPL/DPAG/
CP/312.2/2021

27/5/2021 – 9.00 horas 27/5/2021 – 9.15 horas 11/6/2021 – 9.30 horas

04/EMERG-TPL/
DPAG/CP/316/2021

28/5/2021 – 9.00 horas 27/5/2021 – 9.15 horas 11/6/2021 – 10.30 horas

5. As visitas guiadas aos locais e as reuniões de concurso serão efectuadas nas seguintes datas e horas: 

Refa do Concurso Lotes Data Hora Local de Concentração

02/MR-ASF/DPAG/
CP/312.1/2021

1, 2, 3, 4, 5, 
10, 13 e 14

5/5/2021 7.45 horas
Serviços Distritais de Planeamento e Infra-
estruturas de Bilene-Macia

6 e 9 6/5/2021 7.45 horas
Serviço Distrital de Planeamento e Infra-
estruturas de Chongoene

7, 11 e 12 7/5/2021 7.45 horas Macarretane

03/MR-TPL/DPAG/
CP/312.2/2021

4 e 8 5/5/2021 10.30 horas Chicumbane perto da subestação da EDM 

1, 3 e 8 6/5/2021 7.45 horas
Serviço Distrital de Planeamento e Infra-
estruturas de Chongoene

2 e 7 7/5/2021 11.00 horas
Serviço Distrital de Planeamento e Infra-
estruturas de Guijá

04/EMERG-TPL/
DPAG/CP/316/2021

3 6/5/2021 7.45 horas
Serviço Distrital de Planeamento e Infra-
estruturas de Chongoene

1 e 2 7/5/2021 14.00 horas
Serviço Distrital de Planeamento e Infra-
estruturas de Mapai

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

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO 

7. De acordo com a alínea d) do no3 do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Pú-
blicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08
de Março, comunicamos a adjudicação do concurso abaixo descriminado:

i. Concurso Público No 01/PROASME/DPAG/CP/2021 para Contratação de Empreitada de Obras
para Construção de Portagem em Chidenguele de acordo com o seguinte:

N° do Concurso Modalidade Vencedor Preço, incl./IVA

05/DPAG/
CP/2020

Concurso 
Público

BLM 
CONSTRUÇÕES

36.288.718,78MT (Trinta e Seis Milhões, Duzentos e Oitenta e Oito 
Mil, Setecentos e Dezoito Meticais e Setenta e Oito Centavos) 

Xai-Xai, aos 30 de Abril de 2021

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

Contratação de Empreitada de Obras para Manutenção de Rotina de Estradas Revestidas e 
Terraplenadas na Província de Gaza para os anos 2021, 2022 e 2023

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE GAZA
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Socremo - MICROBANCO, S.A.

Relatório e Contas do Exercício
findo a 31 de Dezmbro de 2020

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração do SOCREMO tem o prazer de apresentar os resultados 
auditados de 2020 aos seus estimados stakeholders. O ano de 2020 foi caracterizado 
por um ambiente macroeconômico adverso, principalmente induzido pela pandemia 
COVID -19, cenário que determinou a interrupção das cadeias de abastecimentos glo-
bais. Em Março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o COVID-19 
como uma pandemia global e definiu diretrizes e protocolos que deveriam ser seguidos 
para sua contenção. Da mesma forma, o governo moçambicano respondeu publi-
cando uma série medidas sanitárias e restritivas para  promover o distanciamento 
social e previnir o contágio. Neste quadro, prevalece um elevado nível de incerteza 
no mercado e, aliado a isso, são de prever medidas restritivas adicionais na vizinha 
Africa do Sul enquanto outros mercados debatem-se com novas ondas da pandemia.

Os nossos Stakeholders estão em primeiro lugar. Nexte contexto, implementamos 
um conjunto de  medidas para proteger os nossos funcionários e clientes. Porém, as 
medidas de contenção da pandemia, nomeadamente a redução do horário de funcio-
namento dos negócios bem como  a reorganização dos mercados, levada a cabo pelos 
municípios, tiveram forte impacto negativo sobre os meios de subsistência e os negó-
cios dos nossos clientes. Por outro lado, o imperativo de se descongestionar as agên-
cias levou a que adoptassemos a um regime de rotação do pessoal e, adicionalmente, 
fizessemos um ivestimento substancial na aquisição de equipamentos de proteção e 
na implementação das medidas preventivas. Este quadro limitou substancialmente 
a nossa capacidade de atingir as metas de inclusão financeira e os indicadores-chave 
de desempenho, definidos para o ano em análise, como a seguir se indica:

• O rácio da carteira em mora para maturidades acima de 30 dias, registou
um agravamento substancial tendo passado de 4.9% em 2019 para 12.5%
em 2020;

• Contrariamente a previsão inicial de abetura de quatro novos balcões no
primeiro trimestre de 2020, foram somente inaugurados 3 balcões, apenas 
no último trimestre do referido ano.

• O projecto de implementação do aplicativo para digitalização de operações 
“DFA – Digital Field Application”, visando melhorar o serviço ao cliente,
sofreu um atraso considerável devendo ser concluído somente em 2021.

Apesar dos constrangimentos mencionados acima, fruto da implementação de um 
programa rigoroso de monitoria e avaliação de risco aliado a adequação da estra-
tégia comercial aos desafios impostos pela conjuntura, logramos fechar o exercício 
de 2020 com um resultado de 5.9 milhões de Meticais contra 81.9 milhões de meticais 
em 2020, o equivalente a uma redução de 93%.

 Mais importante ainda, implementamos com sucesso um programa de reformas na 
estrutura de gestão de risco tendo, deste modo, assegurado a conformidade com o 
quadro regulatório vigente. 

A despeito de considerarmos satisfatórios os resultados do presente exercício 
económico, e considerando não haver prespectivas firmes de melhoria considerável 
na conjuntura macroeconomica para o ano de 2021, o Conselho de Administração 
releva o seu compromisso para com o cumprimento dos seguintes objetivos:

• Promover a melhoria continua da conformidade com o quadro normativo 
em vigor.

• Participar de forma activa na promoção de iniciativas visando promover
a inovação tecnólogica como um mecanismo para promoção da inclusão
financeira.

• Promomover acções com vista a dotar o SOCREMO de recursos humanos
e tecnólogicos adequados para fazer face aos desafiosde crescimento num 
ambiente altamente competetivo;

Mais uma vez, reiteramos o nosso profundo reconhecimento e agradecimento aos 
nossos colaboradores pelo empenho e dedicação ao longo do último ano, aos nossos 
clientes pela preferência e fidelização até agora demonstradas.

Titos Macie

Presidente do Conselho de Administração

1 ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

Conjuntura Económica Internacional

Crescimento Económico

Em 2020 registou-se uma forte contracção da economia mundial, na ordem dos 3,5%, 
após um crescimento positivo de 2,8% em 2019. O declínio da actividade económica 
deveu-se, fundamentalmente, aos efeitos nefastos da propagação da pandemia da 
COVID-19 a escala mundial, que acabou levando a maior parte das economias afecta-
das a adoptar medidas de confinamento que comprometeram os sectores produtivos.

O bloco das economias avançadas foi o que mais se ressentiu com a Zona do Euro 
e os Estados Unidos da América a tornarem-se no epicentro da pandemia, tendo 
resultado num declínio de 4,9% da produção global, contra a expansão de 1,6% em 
2019 (Gráfico 1). 

No seu todo, o bloco dos mercados emergentes foi o que registou a menor contração 
económica, reflectindo, essencialmente, o facto da China ter sido a primeira econo-
mia a nível mundial a conseguir conter a crise sanitária na primeira metade do ano. 
Com efeito, este bloco passou de um crescimento positivo de 3,6% em 2019 para uma 
recessão de 2,4% em 2020 (Gráfico 1). 

A África Subsaariana passou de um crescimento de 3,2% em 2019 para um declínio 
da produção de 2,6%, reflectindo, fundamentalmente, o impacto da COVID-19, assim 
como, a fraca procura externa pelas principais mercadorias de exportação deste 
bloco de economias (Gráfico 1). 

Para 2021, o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê uma recuperação da eco-
nomia mundial, em face do optimismo em relação aos programas de vacinação, o 
relaxamento gradual das medidas de confinamento e a implementação de pacotes de 
estímulos fiscais e monetários nas economias avançadas. Espera-se que a economia 
mundial cresça em torno de 5,5% em 2021, em virtude da recuperação acelerada nos 
blocos das economias avançadas e dos mercados emergentes (Gráfico 1).

A África Subsaariana será o bloco com o menor ritmo de recuperação, crescendo em 
apenas 3,2%, traduzindo as dificuldades dessas economias para a reposição das suas 
cadeias de produção, bem como nos constrangimentos financeiros e logísticos para 
a implementação dos programas de vacinação. 

Gráfico 1- Crescimento do PIB Mundial (%)
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Inflação

Em face da baixa dinâmica da actividade económica e da queda recorde dos preços 
de bens energéticos, assistiu-se a um abrandamento da inflação anual nas economias 
avançadas, tendo passado de 2,0% em 2019 para 1,4% em 2020 (Gráfico 2).

Nos mercados emergentes registou-se uma ligeira desaceleração da inflação que se 
situou em 5,0% em 2020, após 5,1% em 2019. 

Na África Subsaariana, os preços aceleraram de forma substancial, passando de 
8,5% em 2019 para 10,6% em 2020, devido a depreciação de maior parte das moedas 
dessas economias, reflectindo os défices comerciais registados em face da fraca 
procura externa dos produtos de exportação.

Para 2021, o FMI projecta que a recuperação das economias não irá resultar em pres-
sões inflacionárias, pelo facto dos níveis de procura doméstica ainda se encontrarem 
muito reprimidos. Para a África subsaariana estima-se uma desaceleração da inflação 
para 7,9%, traduzindo uma maior estabilidade das moedas dessas economias, em 
face da retoma do comércio internacional (Gráfico 2).  

Gráfico 2- Inflação Mundial (%)
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Preços de Mercadorias

A contracção da economia mundial, foi acompanhada por um forte declínio das 
transacções do comércio internacional, que levaram a quedas recordes dos preços 
internacionais das mercadorias na maior parte do ano de 2020. Entretanto, nos últi-
mos meses de 2020 registou-se uma tendência de recuperação dos preços, em virtude 
dos anúncios de descoberta das vacinas e das perspectivas optmistas de recuperação 
da actividade económica em 2021, mas que não foi suficiente para inverter o cenário 
de agravamento dos défices comerciais nas economias da África Subsaariana.

Com efeito, em relação as principais mercadorias de exportação de Moçambique, 
registou-se um crescimento anual de 16,24% para o gás natural, 17,54% para o carvão 
térmico e de 12,67% para o alumínio (Gráfico 3).

Gráfico 3- Evolução dos Preços dos Principais Produtos de Exportação de 
Moçambique (%)
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Do lado das mercadorias de importação, destacou-se a queda anual do preço do 
petróleo tendo atingido os níveis mais baixos no segundo trimestre do ano, e depois 
iniciado uma trajectória de recuperação, encerrando o ano com um declínio anual 
de 16,74% (Gráfico 4).

Á semelhança das restantes mercadorias, também se espera uma recuperação do 
preço do petróleo em 2021, decorrente da maior procura para sustentar a retoma 
da actividade económica global.

REALIZ
ANDO SONHOS

Gráfico 4- Evolução do Preço do Petróleo (%)
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Conjuntura Económica Interna

Crescimento Económico

Após anos sucessivos de abrandamento da actividade económica, o ano de 2020 foi 
marcado pela contracção da economia doméstica em cerca de 1,3%. O declínio da 
produção deveu-se ao efeito combinado das medidas restritivas na actividade eco-
nómica para a contenção da COVID-19, a fraca procura pelos produtos de exportação 
no mercado internacional e os conflitos militares nas zonas centro e norte do país, 
num cenário marcado por uma fraca capacidade do Estado de estimular a economia 
doméstica (Gráfico 5). 

Gráfico 5- Crescimento do PIB (%)
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Com efeito, a economia continuou a ser dominada pela agricultura, com um peso de 
22,4%, seguida pelo ramo dos transportes e comunicações com 10,4%, comércio com 
9,3% e da indústria transformadora com 7,8% (Gráfico 6). 

Gráfico 6- Estrutura Sectorial do PIB

Agricultura
22.4%

Transportes e 
Comunicações

10.4%

Comércio
9.3%

Indústria 
transformadora

7.8%Indústria extractiva
5.9%

Actividades 
financeiras

5.3%

Hotelaria e 
Restauração

1.4%

Construção
1.7%

Outros sectores
35.8%

Fonte: INE,2021

Inflação

Os baixos níveis de actividade económica doméstica, combinado com os ajustamentos 
em baixa dos preços dos combustíveis, a reflectir a queda do preço internacional do 
petróleo, ditaram a relativa estabilidade da inflação anual que passou de 3,50% em 
2019 para 3,52% em 2020 (Gráfico 7). 

Esta evolução dos preços resultou em um ligeiro aumento da inflação média anual, 
passando de 2,78% em 2019 para 3,14% em 2020. 

Gráfico 7- Evolução da Inflação (%)
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Comércio Externo e Taxa de Câmbio

A fraca procura externa pelos principais produtos de exportação, com destaque 
para as dos grandes projectos, num cenário de rigidez das importações resultaram 
em um agravamento do défice conta corrente (Gráfico 8).

Efectivamente, o défice da conta de bens agravou, comparativamente a 2019 em 
USD 214 milhões, tendo atingido os USD 2.297 milhões, traduzindo a queda das 
exportações em USD 1.084 milhões (-23,2%) em face da evolução desfavorável dos 
preços internacionais dos principais produtos de exportação, num contexto em que 
as importações caíram em apenas USD 870 milhões (-12,9%).   

Gráfico 8- Evolução da Conta Corrente (%)
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Fonte: BM, 2021

O agravamento do défice comercial, resultou numa maior depreciação do Metical 
face ao Dólar dos EUA e ao Rand, principais moedas utilizadas nas transacções 
comerciais com o exterior. Em 2020, o Metical foi taxado em 74,86 meticais face ao 
dólar dos EUA, equivalente a uma depreciação anual de 21,5%. Face ao Rand a moeda 
doméstica encerrou o ano em 5,11 meticais, equivalente a perdas nominais anuais de 
16,7% (Gráfico 9). 

Gráfico 9- Evolução da Taxa de Câmbio (%)
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Política Monetária e a Evolução das Taxas de Juro

Em face da relativa estabilidade dos preços domésticos, o Banco de Moçambique 
(BM) continuou a reduzir as taxas de juro directoras da política monetária, como 
forma de atenuar os impactos negativos da COVID-19 sobre a actividade económica.

Gráfico 10- Taxas de Juro Directoras da Politica Monetária (%)
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Em 2020, o Banco Central reduziu a taxa de referência da política monetária, a taxa 
MIMO, por 2 vezes, passando de 12,75% em 2019 para 10,25% em 2020. No mesmo 
sentido, reduziu as taxas das Facilidades Permanentes de Cedência (FPC) e de Depó-
sitos (FPD), de 15,75% e 9,75% em 2019 para 13,25% e 7,25% em 2020, respectivamente 
(Gráfico 10). 

Em linha com a redução das taxas de juro directoras da política monetária, assistiu-
-se à queda das taxas de juro praticadas pelos Bancos Comerciais com o público ao
longo do ano de 2020. Com efeito, a taxa de juro prime caiu dos 18,0% em 2019 para
15,9% em 2020.

No mesmo sentido, a taxa de juro média para empréstimos para o prazo de 1 ano, 
baixou dos 21,03% em 2019 para 18,8% em 2020, enquanto a taxa de juro média para 
os depósitos com o prazo de 1 ano, diminuiu de 8,7% em 2019 para 6,6% em 2020 
(Gráfico 11).   

 Gráfico 11- Taxas de Juro dos Bancos Comerciais (%)
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Evolução do Crédito a Economia
O declínio das taxas de juro favoreceu para a continuidade da recuperação do crédito 
bancário concedido ao sector privado, tendo registado uma expansão anual de 14,9% 
em 2020, após um crescimento de 5,1% em 2019 (Gráfico 12). 

Gráfico 12- Evolução do Crédito a Economia (%)
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Fonte: BM, 2021

A distribuição sectorial do crédito concedido a economia, mostra que as famílias con-
tinuam a privilegiar da maior parte do financiamento, com um peso de 21,7%, seguido 
pelos sectores da indústria transformadora (13,7%), comércio (11,3%) e transportes e 
comunicações (9,9%) (Gráfico 13).

Gráfico 13- Distribuição do Crédito a Economia por Sectores de Actividade 
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Perpectivas para 2021

Para o ano de 2021, as autoridades governamentais, no seu Plano Económico e Social 
(PES), perspectivam uma gradual recuperação da economia, na ordem dos 2,1%, jus-
tificado pelo relaxamento gradual das medidas restritivas na actividade económica, 
retoma da procura externa pelos produtos de exportação e os fluxos de investimento 
dos projectos de exploração dos recursos minerais, num contexto em que se espera 
uma boa dinâmica da campanha agrícola.

Em relação a inflação as autoridades governamentais esperam o surgimento de pres-
sões inflacionárias em face da depreciação do Metical face as moedas dos principais 
parceiros comerciais, a revisão em alta do preço do petróleo no mercado internacional 
e o ajustamento em alta de alguns preços definidos de forma administrativa.

Entretanto, as autoridades governamentais anunciaram que irão manter o caracter 
prudente da política monetária, adoptando medidas correctivas para assegurar que 
a inflação anual não ultrapasse o nível de 5,0%. Com efeito, em Janeiro de 2021, em 
face de previsões de aceleração da inflação, a autoridade monetária ajustou em alta 
as taxas de juro directoras da politica monetária, passando a taxa MIMO para 13,25%. 
Por seu turno, a FPC e FPD foram ajustadas para 16,25% e 10,25% respectivamente

2 SINTESE DE PRINCIPAIS INDICADORES DE GESTÃO

As demonstrações financeiras do SOCREMO – MICROBANCO, SA, analisadas no 
presente relatório, referem-se ao exercício de 2020. As demonstrações financeiras de 
2020 foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(NIRF), segundo o estipulado pelo AVISO Nº 4/GBM/2007 do Banco de Moçambique 
de 30 de Março de 2007.

Apesar dos indicadores macroeconómicos não serem satisfatórios, o Microbanco 
registou um resultado líquido positivo de 5,975 milhares de meticais, representando 
um decréscimo de (MT 75,965; -92.7%), em relação ao anterior (2019: MT 2,232; +2.8%). 
A tabela abaixo mostra a evolução dos principais indicadores do SOCREMO nos 
últimos 5 anos:

MZN'000
31 Dezembro 

2016

31 Dezembro 

2017

31 Dezembro 

2018

31 Dezembro 

2019

31 Dezembro 

2020

Var. % 

20/19

Posição financeira

Activo total (Líquido) 1,318,084 1,456,176 1,538,871 1,868,536 1,881,436 0.7%

Rácio de transformação dos depósitos em créditos 118.0% 121.8% 114.4% 103.3% 96.8% -6.3%

Volume de negócios

Activos Rentáveis 1,071,251 1,227,572 1,300,239 1,516,638 1,595,328 5.2%

Crédito a clientes (bruto) 946,895 1,030,312 1,030,733 1,117,070 1,054,421 -5.6%

Recursos de Clientes 802,478 845,853 903,685 1,083,508 1,092,786 0.9%

Capitais próprios 488,678 527,692 607,882 689,821 695,796 0.9%

Demonstração dos resultados

Produto bancário 412,372 394,725 448,377 445,691 403,661 -9.4%

Margem financeira 343,949 343,338 382,287 386,840 347,410 -10.2%

Margem complementar 29,933 39,166 47,476 44,915 40,833 -9.1%

Custos operacionais 278,766 304,206 311,914 325,736 344,438 5.7%

Imparidade e provisões do período 22,270 22,144 28,809 19,888 66,050 232.1%

Resultado antes de impostos 109,512 65,160 107,654 100,067 2,850 -97.2%

Resultado líquido do período 73,610 39,014 79,708 81,940 5,975 -92.7%

Rendibilidade e eficiência

Rendibilidade do activo (ROA) 5.4% 2.8% 5.3% 4.6% 0.3% -93.1%

Rendibilidade dos capitais próprios (ROE) 16.8% 7.7% 14.0% 12.7% 0.9% -93.1%

Rácio da margem financeira 31.0% 29.9% 32.7% 25.9% 23.1% -11.0%

Produto bancário/Activo líquido 30.5% 28.5% 29.9% 26.2% 21.5% -17.7%

Custos operacionais/Produto bancário (Cost-to-inc 67.6% 77.1% 69.6% 73.1% 85.3% 16.8%

Custos operacionais/Carteira de crédito a clientes ( 30.0% 30.8% 30.3% 30.3% 31.7% 4.6%

Produto bancário por colaborador 1,175 1,178 1,419 1,476 1,337 -9.4%

Qualidade de crédito

Crédito vencido/Crédito bruto 6.4% 5.8% 7.7% 7.7% 15.7% 103.6%

Cobertura de crédito vencido por imparidade 33.5% 44.6% 32.5% 43.8% 49.0% 12.0%

Cobertura de crédito vencido (> 90 dias) por impari 64.3% 79.6% 71.8% 75.9% 71.1% -6.3%

Crédito vencido >90 dias / Crédito bruto 2.9% 3.0% 3.0% 3.7% 10.1% 172.6%

Capital 

Fundos próprios (*) 378,112 460,754 515,157 574,618 659,333 14.7%

Activos ponderados pelo risco (*) 943,102 984,123 955,700 1,118,364 1,041,607 -6.9%

Rácio de alavancagem 37.1% 36.2% 38.6% 36.4% 36.9% 1.3%

Rácio Core tier I Capital (*) 36.7% 43.3% 51.7% 48.3% 64.5% 33.6%

Rácio tier I (*) 40.1% 46.8% 53.9% 51.4% 61.6% 20.0%

Rácio de solvabilidade (*) 40.1% 46.8% 53.9% 51.4% 61.7% 20.0%

(*) Conforme regulamentação prudencial em vigor - Banco de Moçambique

Activo total

O Balanço do SOCREMO relativo a 31 de Dezembro de 2020, apresenta um total de 
activo de 1,881,436 milhares de meticais, o que representa um incremento de 12,900 
milhares de meticais (+0.7%), comparativamente ao ano anterior (2019: 1,868,536 
milhares de meticais). 
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Rácio de transformação

O rácio de transformação dos depósitos em créditos, situa-se a 97% (2019: 103%) uma 
redução que revela um melhoramento na perspectiva de financiamento. 
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Carteira de crédito

A carteira de crédito ascendeu a 1,054,421 milhares de meticais, representando uma 
redução na ordem de 5.6%, em relação ano anterior (2019: MT 1,117,070). 
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As carteiras micro e pequenas e médias empresas, continuam tendo maior peso na 
distribuição da carteira por produto, ocupando 39% (2019: 53%) e 42% (2019: 35%), 
respectivamente.

A carteira de crédito por produto encontra-se apresentada no gráfico abaixo:

3%	

35%	

53%	

2%	1%	6%	

Pequenas	e	médias	
empresas	

Micro-crédito	

pré-aprovado	

Construção	e	
melhoramentos	

Outros	

7%	

42%	39%	

2%	3%	7%	

Consumo	

Pequenas	e	médias	
empresas	

Micro-crédito	

pré-aprovado	

Construção	e	
melhoramentos	

Outros	

Crédito a clientes - 2019 Crédito a clientes - 2020
Consumo

Pequenas e médias
empresas

Micro-crédito

Pré-aprovado

Construção e
melhoramentos

Outros

Consumo

Pequenas e médias
empresas

Micro-crédito

Pré-aprovado

Construção e
melhoramentos

Outros

Carteira de depósitos

A carteira de depósitos, apresenta um total de 1,084,226 milhares de meticais,
representando um acréscimo (MT +7,421; +0.7%), em relação ano anterior (2019: MT
+173,120; +19.2%). 
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Capital Próprio e Solvabilidade

Os Capitais Próprios regulamentares do Microbanco, registaram um acréscimo 
de 14.7% (2019:11.5% em relação a 2018), atingindo 659,333 milhares de meticais (2019: 
MT 574,618). O crescimento assinalado, foi significativamente influenciado pelo re-
sultado do período (positivo) de 2019 no valor de 81,940 milhares de meticais (2018: 
MT 79,708) que foi totalmente alocado nas reservas legais (MT: 12,291) e resultados 
transitados (MT: 69,649).
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Em 31 de Dezembro de 2020, o rácio de solvabilidade fixou-se em 61.7% (2019: 51.4%; 
+ 20.0%), muito acima do rácio regulamentado (8%). O requisito de capital mínimo
para Microbancos é de 5,000 milhares de meticais. O Microbanco está com capital
suficiente para investir de forma sustentável e de resistir contra riscos adversos, sem 
que haja a necessidade de injecção de capital nos próximos anos. 
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O Rácio da margem financeira

A margem financeira registou uma descida de 10.9%, face ao período homólogo (2019: 
- 20.7%, comparativamente a 2018). Este decréscimo foi causado por:

• Congelamento do juro de crédito como consequências da Convid 19: MT
400,451 (2019: MT 450,824);

• A redução das taxas de referência pelo Banco de Moçambique, concreta-
mente a taxa MIMO, resultou na descida dos juros nas de depósito á prazo:  
MT 95,130 (2019: MT 113,491).
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Custos operacionais

Os custos operacionais apresentaram um acréscimo na ordem de 4.6% (2019: +4.4% 
comparativamente a 2018). 
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Rendibilidade dos capitais próprios

A rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) situou-se a 0.9 %, o que traduz um 
decréscimo de 93.1%, relativamente ao ano anterior (2019: decréscimo de 9.4% se 
comparado com o 2018).

Conselho de Administração

Os Administradores que integram o Conselho de Administração são nomeados por 
cada Accionista e confirmados pela Assembleia Geral. O Conselho de Administração 
é subordinado a Assembleia Geral. Tem o duplo mandato de orientar a instituição na 
realização de sua missão corporativa e na proteção dos ativos institucionais. Conse-
quentemente, é responsável por definir a política corporativa interna da Instituição, 
aprovar os planos estratégicos e os orçamentos anuais e, não menos importante, 
concordar com estratégias para uma governança efectiva. A gestão do desempenho 
em relação aos planos aprovados e ao orçamento é realizada trimestralmente nas reu-
niões do conselho. O Conselho de administração é composto pelos seguintes membros:

Titos Macie Presidente do Conselho de Administração

Karl Morsund Administrador não Executivo

Brian Kuwik Administrador não Executivo

Agnes Elisabeth Administrador não Executivo

Wellington Chinanzvavana Administrador Executivo

Conselho de Administração

Como forma de tornar a tomada de decisões de forma mais eficiente e eficaz, foram de-
finidos comités internos que suportam o Conselho de Administração, nomeadamente:

Comité de Recursos Humanos

Trata-se de um comité separado do Conselho de Administração pelo qual é nomeado 
e para o qual se subordina. O Comitê acompanha e garante a transparência das no-
meações, gestão de talentos e estrutura de remuneração, nomeadamente:

• Avaliar o desempenho da alta administração;

• Assegurar a transparência das políticas dos membros do conselho de
administração e dos salários, recompensas e compensações da alta admi-
nistração;

• Garantir que essas políticas estejam alinhadas com os objetivos e a estra-
tégia do Microbanco; e

• definir a estrutura de governança corporativa, orientar, monitorar sua
implementação e alterá-la, quando necessário.

Comité de Risco e Auditoria

Trata-se de um comité separado do Conselho de Administração pelo qual é nomeado 
e também se subordina. O Comité reúne-se trimestralmente e o seu papel é de:

• Rever e validar o relatório de Auditoria Interna e o plano de auditoria; 

• Recomendar ao Conselho de Administração a nomeação do auditor externo 
e receber os relatórios de actividades e recomendações do departamento
de auditoria interna; e

• Rever o desempenho da alta administração no que diz respeito à gestão de 
risco de crédito, mercado, liquidez, operacional, conformidade, reputação e 
outros riscos e ainda oferecer apoio e assessoria ao Conselho de Adminis-
tração sobre a implementação e monitoramento do quadro da política de
gestão de riscos.

Comité de gestão

A equipe de gestão é o principal órgão executivo da instituição. A equipe de gestão 
é nomeada pelo Conselho de Administração para o qual reporta e recebe delegação 
de poderes e responsabilidades, nos termos estatutários. O comité de gestão faz 
propostas de políticas ao Conselho de Administração e é responsabilizada pela im-
plementação das decisões do Conselho. Cabe à equipa de gestão a responsabilidade 
geral do negócio operacional da Instituição. 

Para manter a independência e objectividade, o Director de Auditoria Interna reporta 
ao Comité de Risco e Auditoria e administrativamente ao Director geral, enquanto o 
resto da equipa de gestão reporta ao Director geral e é composta por:

Nome Posição

Wellington Chinanzvavana Director Geral

Gildo Daniel Director Operacional

Hermenegildo Cofe Director Financeiro

Evangelina Libombo Directora de Recursos Humanos

Boaventura Chicuele Director de Marketing e Vendas

Sabino Esteira Director de Risco

Victor Maloa Director de Auditoria Interna 

Arlindo Guilamba Secretário-Geral da Sociedade

4 ESTRUTURA ACCIONISTA

O Capital Social do SOCREMO, no valor de 152,366 milhares de Meticais, correspon-
dente a um milhão e quinhentos e vinte e três mil e seiscentos e sessenta e três acções, 
de valor nominal de cem Meticais cada, está distribuído da seguinte forma:

Accionistas

% Nr. de acções % Nr. de acções

Accion Africa - Asia Investment Company 39.32 59,913   39.32 59,913   

Arise 35.64 54,293            35.64 54,293   

Gapi. SA 13.37 20,373            13.37 20,373   

Nordic MicroCap 11.67 17,787            11.67 17,787   

Total 100.00 152,366   100.00 152,366   

2019 2020

5 RECURSOS HUMANOS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO

5.1 Evolução e Características do Quadro do Pessoal

O Microbanco tem, desde a sua criação, uma política orientada para a valorização
dos seus recursos humanos no qual investe em permanência. Para o Microbanco a
aposta nos seus colaboradores é também uma aposta nas suas competências e na 
sua formação.

Com a estabilização ocorrida na estrutura das equipas, manteve-se o forte com-
promisso de considerar os Recursos Humanos como um dos principais vectores 
do sucesso do Microbanco, procurando-se, cada vez mais, dotar e obter técnicos de 
elevada capacidade técnica.

Até 31 de Dezembro de 2020 o Microbanco contava com 306 colaboradores. O quadro 
abaixo mostra a evolução do número de colaboradores:
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Rácio de rendibilidade dos capitais próprios - ROE

Rácio de rendibilidade dos capitais próprios - ROE

A rendibilidade do activo

A rendibilidade do activo (ROA) ascendeu a 0.3%, representando um decréscimo de 
93.1% (2019: decréscimo em 13.6% comparativamente a 2018). 

5.4% 2.8% 5.3% 4.60%
0.30%
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RÁCIO DE RENDIBILIDADE DO ACTIVO - ROA

Qualidade de crédito

O Microbanco continua com uma gestão criteriosa no que tange as metodologias de 
avaliação do risco de crédito. O crédito vencido >90 dias sobre a carteira de crédito 
total situa-se em 2020 a 10.1% (2019: 3.7%), justificada pelo impacto da Convid-19.
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3 GOVERNAÇÃO CORPORATIVA

ÓRGÃOS SOCIAIS

Os órgãos sociais do Microbanco são a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, o Conselho 
de Administração e a Comissão Executiva.

A boa governação corporativa é um pilar importante para o sucesso e sustentabilida-
de de nossas operações. Assim, os princípios de governação corporativa em vigor no 
Microbanco visam de entre outros, concretizar os seguintes objectivos: (i) definir os 
processos, direitos, deveres, responsabilidades e autoridade delegada; e (ii) fornecer 
clareza e transparência aos “stakeholders” quanto a quem toma as decisões. 

De acordo com as melhores práticas e de acordo com as normas vigentes na Repú-
blica de Moçambique a estrutura de governação actual do Microbanco encontra-se 
estruturada da seguinte forma:

Assembleia Geral

A Assembleia Geral é o mais alto órgão de decisão da instituição. Aprova o estatuto 
social, as demonstrações financeiras anuais da sociedade, nomeia os auditores ex-
ternos, nomeia os administradores dos órgãos sociais e decide sobre o destino dos 
lucros. A Assembleia Geral é composta por todos os accionistas, reúne-se anualmente 
e tem presidente independente.

Victor Zacarias Presidente

Arlindo Guilamba Secretário

Mesa da Assembleia Geral

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é nomeado pelos acionistas e suas principais funções são:

• Rever trimestralmente as contas do Microbanco;

• Acompanhar o trabalho da Equipa de Gestão para a consecução de objetivos 
corporativos;

• Verificar o cumprimento dos deveres estatutários e legais;

• Examinar as demonstrações financeiras auditadas e emitir parecer, fa-
cultando informações adicionais que considere necessárias e úteis para
deliberação da Assembleia Geral.

O Conselho Fiscal é composto pelos seguintes membros:

Teresa Muenda Presidente

Rui Picardo Vogal

Isaias Homwana Vogal

Conselho Fiscal
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5.2 Rede de distribuição

Durante o ano de 2020, o Microbanco abriu 3 agências: (i) Agência da Massinga; (ii) 
Agência de Mocuba; e (iii) Agência de Nacala.

Actualmente, a sede do SOCREMO está situada na Av. 24 de Julho N. 426 em Mapu-
to e possui uma rede de 18 agências espalhadas pelas províncias de Maputo, Gaza, 
Inhambane, Sofala, Manica, Tete, Zambézia e Nampula, sendo que encontram-se 
distribuídas da seguinte forma:

6 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO IV

Demonstração de Resultados - Contas Individuais

Rubricas
Notas / Quadros 

anexos
2020 2019

79	+	80 Juros 	e	rendimentos 	s imi lares 454,911		 510,896		
- 										 - 										

66	+	67 Juros 	e	encargos 	s imi lares 107,501		 124,057		

82 Rendimentos 	de	instrumentos 	de	capita l -									 -									

81 Rendimentos 	com	serviços 	e	comissões 43,984				 50,283				

68 Encargos 	com	serviços 	e	comissões 3,151						 5,368						

- 										 - 										

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

- 690	+	830 Resultados 	de	reaval iação	cambia l 314.99						 21.00								

15,303				 13,916				

70 Custos 	com	pessoal 169,614		 167,297		

71 Gastos 	gera is 	adminis trativos 117,919		 110,827		

77 Amortizações 	do	exercício 56,904				 47,612				

784	+	785	+	786	+	788	-	884	-	885	-	886	-	888 Provisões 	l íquidas 	de	repos ições 	e	anulações 76													 (76)												

66,050				 19,964				

768	+	769	(1)	-	877	-	878 Imparidade	de	outros 	activos 	l íquida 	de	reversões 	e	recuperações

(6,702)							

Impostos

65 			Correntes -									 20,358				

74	-	86 			Di feridos (12,677)					 (2,230)							

81,940				

- 72600	-	7280	+	8480	+	84400 		Do	qual :	Resul tado	l íquido	após 	impostos 	de	operações 	descontinuadas

347,410		 386,840		

- 691	-	697	-	699	(1)	-	725	(1)	-	726	(1)	+	831	+	837	+	

839	(1)	+	843	(1)	+	844	(1)

Resultados 	de	a l ienação	de	outros 	activos

- 695	(1)	-	696	(1)	-	69901	-	69911	-	75	-	720	-	721	-	725	

(1) -	726	(1)	-	728	+	835	(1)	+	836	(1)	+	83901	+	83911	+	

840	+	843	(1)	+	844	(1)	+	848

Outros 	resul tados 	de	exploração

- 692	-	693	-	695	(1)	-	696	(1)	-	698	-	69900	-	69910	+	

832	+	833	+	835	(1)	+	836	(1)	+	838	+	83900	+	83910

Resultados de activos e pass ivos aval iados ao justo valor
através 	de	resul tados

Margem financeira

(1)	Parte	apl icável 	do	sa ldo	destas 	rubricas .

100,067		

403,861		 445,691		Produto bancário

Resultados antes de impostos

760	+	7610	+	7618	+	7620	+	76210	+	76211	+	7623	+	

7624	+	7625	+	7630	+	7631	+	765	+	766	-	870	-	8720	-	

8710	-	8718	-	87210	-	87211	-	8723	-	8724	-	8726	-	8730	-	

8731	-	875	-	876

Imparidade	de	outros 	activos 	financeiros 	l íquida 	de	reversões 	e	
recuperações

640
Resultados após impostos

5,975						

BALANÇO

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO III

Balanço - Contas Individuais (Activo)

 Valor antes de 
provisões, 

imparidade e 
amoritzações 

 Provisões, 
imparidade e 
amortizações 

 Valor Líquido 2018

Activo

10	+	3300 Caixa	e	disponibilidades	em	bancos	centrais 188,643													 -	 188,643											 182,166			

11	+	3301 Disponibilidades	em	outras	instituições	de	crédito 21,601															 21,601													 7,540							

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

153	(1)	+	158	(1)	+	17 Outros	activos	financeiros	ao	justo	valor	através	de	resultados

6,327		 6,327															 6,327		

405,890													 405,890											 275,108			

1,117,070									 42,621												 1,074,448							 991,494			

21 Derivados	de	cobertura

25	-	3580 Activos	não	correntes	detidos	para	venda

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

27	-	3581	(1)	-	360	(1) Outros	activos	tangíveis 298,140													 165,485										 132,655											 57,410					

29	-	3583	-	361 Activos	intangíveis 101,682													 83,946												 17,736													 7,131							

24	-	357	 Investimentos	em	filiais,	associadas	e	empreendimentos	conjuntos -	 -	 -	

300 Activos	por	impostos	correntes 29,631															 -	 29,631													 26,145					

301 Activos	por	impostos	diferidos

12,411															 -	 12,411													 11,695					

1,889,342

(2)	A	rubrica	50	deverá	ser	inscrita	no	activo	se	tiver	saldo	devedor	e	no	passivos	se	tiver	saldo	credor.
(3)	Os	saldos	devedores	das	rubricas	542	e	548	são	inscritos	no	activo	e	os	saldos	credores	no	passivo.

2,181,395 292,052 1,565,016

(1)	Parte	aplicável	do	saldo	destas	rubricas.

155	+	158	(1)	+	159	(1)	+	20	+	

3306	+	3310	(1)	+	3408	(1)	-	

354	-	3523	-	5210	(1)	-	5308	(1)

Activos	com	acordo	de	recompra	

12	+	157	+	158	(1)	+	159(1)	+	

31	+	32	+	3302	+	3308	+	3310	

(1)	+	338	+	3408	(1)	+	348	(1)	-	

3584	-	3525	+	50	(1)	(2)	-	5210	

(1)	-	5304	-	5308	(1)	+	54	(1)	(3)

Outros	Activos

Total de activos

13	+	150	+	158	(1)	+	159	(1)	+	

3303	+	3310	(1)	+	3408	(1)	-	

350	-	3520	-	5210	(1)	-	5300

Aplicações	em	instituições	de	crédito

14	+	151	+	152	+	158	(1)	+	
3304	+	3310	(1)	+	34000	+	
34008	-	3510	-	3518	-	35210	-	
35211	-	5210	(1)	-	53010	-	
53018	

Crédito	a	Clientes

156	+	158	(1)	+	159	(1)	+	22	+	

3307	+	3310	(1)	+	3402	-	355	-	

3524	-	5210	(1)	-	5303

Investimentos	detidos	até	à	maturidade

Rubricas
Notas / 

Quadros 
anexos

2019

154	+	158	(1)	+	18	+	34888	(1)	-	
53888	(1)	

Activos	financeiros	disponíveis	para	venda

Anexo à Circular nº 3/SHC/2007

MODELO III (PASSIVO)

Balanço - Contas Individuais (Passivo)

Passivo

-                     -                 

43 (1) Passivos financeiros detidos para negociação -                     -                 
43 (1) Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados -                     -                 

-                     -                 
-                     -                 

1,092,786           1,083,508       

44 Derivados de cobertura
45 Passivos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas
47 Provisões 1,538                  1,662              
490 Passivos por impostos correntes 20,358            
491 Passivos por impostos diferidos 489                     449                 
481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 
5314 (1)

Instrumentos representativos de capital

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

Outros passivos subordinados
-                     -                 

91,317                93,545            

Capital

55 Capital 152,366              152,366          

602 Prémios de emissão 108,267              108,267          
57 Outros instrumentos de capital
- 56 (Acções próprias) -                     -                 
58 + 59 Reservas de reavaliação

60 - 602 + 61 Outras reservas e resultados transitados 429,188 347,249
64 Resultado do exercício 5,975                  81,940            
- 63 (Dividendos antecipados)

1,881,926           1,889,342       

2020 2019

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

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

5310 + 5311
Recursos de clientes e outros empréstimos

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

Rubricas
 Notas / 

Quadros 

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

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

5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3)

Outros passivos

Total de Passivo

Total de Passivo + Capital

1,199,521       

Total de Capital
695,796              689,821          

1,186,130           

     Presidente do Conselho                                          Administrador
         de Administração

           Titos macie                                                     Agnes Elisabeth

 

          Administrador Administrador

   

Karl Morsund Brian Kuwik

Administrador
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______________________ 

Wellington Chinanzvavana

Demonstrações Financeiras

SOCREMO – MICROBANCO, S.A.

31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEM-
BRO DE 2020
Declaração de Responsabilidade dos Administradores 
Os Administradores são responsáveis pela preparação e apresentação adequada das 
demonstrações financeiras da SOCREMO - MICROBANCO, S.A que compreendem a 
demonstração da posição financeira em 31 de Dezembro de 2020, a demonstração 
de lucros ou prejuízos e outro rendimento integral, a demonstração de alterações no 
capital próprio e a demonstração de fluxos de caixa do exercício findo naquela data, 
assim como as notas às demonstrações financeiras, as quais incluem um resumo 
das principais políticas contabilísticas de acordo com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro.

Os Administradores são igualmente responsáveis por um sistema de controlo interno 
que determinem necessário para a preparação das demonstrações financeiras que 
estejam livres de distorções materiais, quer devidas a fraude ou erro, e por manter re-
gistos contabilísticos adequados e um sistema de gestão de risco eficaz e, igualmente 
pelo cumprimento das leis e regulamentos relevantes na República de Moçambique.

Os administradores fizeram uma avaliação da capacidade do Microbanco continuar a 
operar com a devida observância do pressuposto da continuidade, e não têm motivos 
para acreditar que o negócio não continuará a operar segundo esse pressuposto no 
futuro próximo.

O auditor é responsável por reportar sobre se as demonstrações financeiras estão 
apresentadas de forma apropriada em conformidade com as Normas Internacionais 
de Relato Financeiro.

Aprovação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras do SOCREMO–Microbanco, S.A., conforme mencionado
no primeiro parágrafo, foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 22 de 
Março de 2020 e vão assinadas em seu nome por:
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______________________  
               Titos Macie Wellington Chinanzvavana
  Presidente do Conselho          Director Geral
       de Administração

Relatório dos Auditores Independentes

Aos Accionistas do SOCREMO – MICROBANCO, S.A.

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras do SOCREMO–MICROBANCO, S.A. (o 
“Microbanco”) constantes das páginas 4 a 46, que compreendem a demonstração 
da posição financeira em 31 de Dezembro de 2020, e a demonstração de lucros ou
prejuízos e outro rendimento integral, a demonstração de alterações no capital
próprio e a demonstraçao de fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e as 
notas às demonstrações financeiras, incluindo um resumo das principais políticas 
contabilísticas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada, 
em todos aspectos materiais, a posição financeira do SOCREMO–MICROBANCO, 
S.A em 31 de Dezembro de 2020, e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa do 
exercício findo naquela data em conformidade com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro.

Base de Opinião

Realizamos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria 
(ISAs). As nossas responsabilidades nos termos dessas normas são descritas na secção 
de Responsabilidades dos Auditores pela auditoria das Demonstrações Financeiras 
do nosso relatório. Somos independentes do Microbanco de acordo com o Código de 
Ética para Revisores Oficiais de Contas da Federação Internacional de Contabilistas 
(Código IESBA) juntamente com outros requisitos de independência aplicáveis à 
realização de auditorias de demonstrações financeiras em Moçambique. Cumprimos 
as nossas outras responsabilidades éticas de acordo com estes requisitos e o Código 
IESBA. Acreditamos que a prova de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião. 

Outra informação

Os administradores são responsáveis pela outra informação. A outra informação 
compreende a declaração de responsabilidade dos Administradores e o relatório 
dos Administradores. A outra informação não incluí as demonstrações financeiras 
e o nosso relatório de auditoria.

A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange a outra informação 
e não expressamos uma opinião de auditoria ou qualquer outra forma de garantia 
de fiabilidade sobre a mesma. 

Em conexão à nossa auditoria das demonstrações financeiras, a nossa responsabilidade 
é ler a outra informação e, ao fazê-lo, considerar se a outra informação é materialmente 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com o nosso conhecimento obtido 
durante a auditoria, ou se de outra forma parece conter distorções materiais. Se, com 
base no trabalho que realizamos, concluírmos que existe uma distorção material 
nessa outra informação, somos obrigados a reportar esse facto. Não temos nada a 
reportar a este respeito.

Responsabilidade dos administradores pelas demonstrações financeiras

Os administradores são responsáveis pela preparação e apresentação apropriada 
das demonstrações financeiras, de acordo com as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro, e pelos controlos internos que os administradores determinem como 
necessários para permitir a preparação das demonstrações financeiras que estejam 
isentas de distorção material, devido a fraude ou erro.

Ao preparar as demonstrações financeiras, os administradores são responsáveis por 
avaliar a capacidade do Microbanco continuar a operar com base no pressuposto 
da continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias relativas a continuidade 
e usar o pressuposto da continuidade, a menos que os administradores pretendam 
liquidar o Microbanco e cessar as operações, ou não tenham outra alternativa realista 
senão fazê-lo. 

Responsabilidades dos Auditores pela Auditoria das Demonstrações Financeiras

Os nossos objectivos são obter segurança razoável sobre se as demonstrações 
financeiras como um todo estão isentas de distorção material, devido a fraude ou 
erro, e emitir um relatório de auditoria onde conste a nossa opinião. Segurança 
razoável é um elevado nível de segurança, mas não é uma garantia de que uma 
auditoria conduzida de acordo com as ISAs detectará sempre uma distorção material 
quando exista. As distorções podem resultar de fraude ou erro e são consideradas 
materiais se, individualmente ou no agregado, quando se pode razoavelmente esperar 
que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas 
demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com ISAs, exercemos o julgamento 
profissional e mantemos o cepticismo profissional durante a auditoria. E, igualmente:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações 
financeiras, devido ou a fraude ou erro, desenhamos e efectuamos procedimentos 
de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja 
suficiente e apropriada para proporcionar uma base para nossa opinião. O risco 
de não detectar uma distorção material resultante de fraude é maior do que para 
uma resultante de erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, 
omissões intencionais, falsas declarações ou a derrogação do controlo interno. 

• Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria,
a fim de desenhar procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas 
circunstâncias, mas não para expressamos uma opinião sobre a eficácia do 
controlo interno do Microbanco. 

• Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contabilísticas e respectivas divulgações feitas pelos 
administradores. 

• Concluimos sobre a apropriação do uso pelos administradores, do pressuposto
da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe uma incerteza 
material relacionada a eventos ou condições que possam suscitar uma dúvida
significativa sobre a capacidade do Microbanco continuar a operar de acordo com 
o pressuposto da continuidade. Se concluirmos que existe uma incerteza material, 
somos obrigados a chamar a atenção, no relatório do auditor, para as divulgações
relacionadas nas demonstrações financeiras ou, caso tais divulgações sejam
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demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO PARA O EXER-
CÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

     

Capital Social Prémio de 
emissão

Reserva legal Resultados tran-
sitados

Total

      

Saldo em 01 de 
Janeiro de 2019 152,366,320 108,266,572 59,914,321 287,334,288 607,881,501 

Transferência para 
a reserva legal - - 11,956,214 (11,956,214) -

Lucro do exercício - - - 81,939,643 81,939,643

Saldo em 31 de 
Dezembro de 
2019

152,366,320 108,266,572 71,870,535 357,317,717 689,821,144

Saldo em 01 de 
Janeiro de 2020 152,366,320 108,266,572 71,870,535 357,317,717 689,821,144 

Transferência para 
a reserva legal - - 12,290,947 (12,290,947) -

Lucro do exercício - - - 5,974,569 5,974,569

Saldo em 31 de 
Dezembro de 
2019

152,366,320 108,266,572 84,161,482 351,001,339 695,795,713
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As demonstrações financeiras devem ser lidas conjuntamente com as notas às 
demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2020

Nota  2020  2019

Fluxos de caixa de actividades opera-
cionais      

Lucro do exercício   5,974,569  81,939,643 

Ajustamentos para:     

Margem financeira 8 (347,410,187) (386,839,531)

Perdas por imparidade 20  66,049,830  19,963,645 

Provisões 26  (124,400)  (75,600)

Depreciações 22  53,036,920  43,024,117 

Amortizações 23  3,867,136  4,587,929 

Imposto sobre o rendimento 14  (3,124,653)  28,355,802 

Menos valia na alienação de proprieda-
de e equipamento   126,230  642,240 

Caixa gerado de operações   (221,604,554)  (208,401,775)

Variações em activos e passivos opera-
cionais     

Aplicações em outras instituições de 
crédito 18 29,000,000 (91,000,000)

Empréstimos e adiantamentos a 
clientes 20  45,910,330  (102,918,086)

Depósitos de clientes 24  7,421,892  180,530,010 
Outros activos 21  3,135,807  (715,882)

Outros passivos 25  997,055  7,287,284

Provisões 26  -  (65,000)

Variações líquidas nos activos e pas-
sivos operacionais   (135,139,470)  (214,949,540)

Juros recebidos 452,992,378 508,782,072

Juros pagos (105,644,213) (124,763,840)

Imposto sobre o rendimento pago 14  (25,176,398)  (40,334,683)

Fluxo líquido de caixa de actividades 
operacionais   187,032,296  128,734,009

     
Fluxos de caixa de actividades de 
investimento     

Aquisição de propriedade e equipamento 22  (42,632,204)  (29,983,808)

Aquisição de activos intangíveis 23  (12,135,117)  (15,192,318)

Movimento em reservas obrigatórias 
mínimas  no banco central 29  14,246,016  (6,507,618)

Fluxo líquido de caixa de actividades 
de investimento   (40,521,305)  (51,683,744)

     
Fluxo de caixa de actividades de 
financiamento     

Pagamento de passivos de locação 31  (31,064,779)  (25,017,898)

Fluxo líquido de caixa de actividades 
de financiamento   31,064,779)  (25,017,898)

Aumento líquido em caixa e equivalentes 
de caixa   115,446,212  52,032,367

Caixa e equivalentes de caixa em 01 de 
Janeiro   380,762,129  328,729,762

Caixa e equivalentes de caixa em 31 
de Dezembro 29  496,208,341  380,762,129
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As demonstrações financeiras devem ser lidas conjuntamente com as notas às 
demonstrações financeiras.

1. ENTIDADE DE RELATO

A SOCREMO – MICROBANCO, S.A. (o “Microbanco”) é um Microbanco, especializado 
em microfinanças, constituído em Moçambique desde Maio de 1998. A sua missão é o 
fornecimento de soluções financeiras inovadoras sustentáveis (micro empréstimos, 
captação de depósitos, micro seguros, transferências monetárias) às micro, pequenas 
e médias empresas (MPME), cadeias de valor, famílias e actividades de investimento 
limitadas decorrentes da gestão de caixa e liquidez. SOCREMO possui uma rede de 
18 agências e emprega mais de 306 funcionários.

O endereço da sede é como se segue: 24 de Julho, nº 426, Maputo - Moçambique.

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 foram 
aprovadas para publicação pelo Conselho de Administração em 22 de Março de 2021 
e foram submetidas para aprovação pelos accionistas na Assembleia Geral Anual 
realizada em 31 de Março de 2021.

inadequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na 
prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório de auditoria. Porém, futuros 
acontecimentos ou condições podem provocar que o Microbanco descontinue as 
operações. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, incluindo as divulgações, e se as demonstrações financeiras 
representam as transacções e eventos subjacentes de forma a obter uma 
apresentação apropriada. 

Comunicamos com os administradores sobre, entre outros assuntos, o âmbito 
planeado e os prazos da auditoria e as constatações significatvas de auditoria, 
incluindo quaisquer deficiências significativas no controlo interno que identificamos 
durante a auditoria. 

KPMG, Sociedade de Auditores Certificados, 04/SCA/OCAM/2014

Representada por:

Sócio
26 de Março 2021

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS E OUTRO RENDIMENTO INTE-
GRAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Nota 2020 2019

Rendimentos de juros calculados 
usando o método do juro efectivo 8  454,911,177  510,896,068 

Juros e gastos similares 8  (107,500,990)  (124,056,537)

Rendimento líquido de juro 8  347,410,187  386,839,531 

     

Rendimento de serviços e comis-
sões 9  43,984,172  50,282,893 

Gastos de serviços e comissões 9  (3,151,377)  (5,368,029)

Rendimento líquido de serviços 
e comissões 9 40,832,795 44,914,864 

Resultados em operações finan-
ceiras 10  314,989  20,996 

Rédito   388,557,971  431,775,391

Outros rendimentos operacionais 11 29,146,852  26,202,103 

Perdas por imparidade de instru-
mentos financeiros 20  (66,049,830)  (19,963,645)

Rendimentos operacionais 
líquidos   351,654,993  438,013,849 

Custos operacionais 12  (344,437,847)  (325,736,272)
Outros custos operacionais 13  (4,491,630)  (2,057,732)
Provisões 26  124,400  75,600 
Lucro antes do imposto   2,849,916  110,295,445 

Imposto sobre o rendimento 14  3,124,653  (28,355,802)

Lucro do exercício   5,974,569  81,939,643 
Outro rendimento integral, líquido 
de impostos   -  -

Total do rendimento integral   5,974,569  81,939,643
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As demonstrações financeiras devem ser lidas conjuntamente com as notas às
demonstrações financeiras 

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Nota  2020  2019

Activos      

Caixa e saldos com o Banco Central 16  119,924,761  188,643,083

Depósitos em outras instituições de 
crédito 17  20,492,801  21,600,676

Aplicações em outras instituições 
de crédito 18  552,180,092  405,889,658

Investimento financeiro 19  6,327,465  6,327,465

Empréstimos e adiantamentos a 
clientes 20  960,143,094  1,074,448,498

Outros activos 21  9,275,086  12,410,893

Imposto corrente 14  23,629,297  8,005,043

Activo por imposto diferido 14  13,496,616  819,819

Propriedade e equipamento 22  149,963,292  132,655,130

Activos intangíveis 23  26,003,748  17,735,767

Total de activos   1,881,436,252  1,868,536,032
     
Passivos     

Depósitos de clientes 24  1,092,786,327  1,083,507,657

Outros passivos 25  91,316,516  93,545,135

Provisões 26  1,537,696  1,662,096

Total de passivos   1,185,640,539  1,178,714,888
 Capital próprio

Capital social 27  152,366,320  152,366,320

Prémio de emissão   108,266,572  108,266,572

Reserva legal 28  84,161,482  71,870,535

Resultados transitados   351,001,339  357,317,717

Total do capital próprio   695,795,713  689,821,144

Total de passivos e capital 
próprio   1,881,436,252  1,868,536,032
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2. BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Inter-
nacionais de Relato Financeiro (NIRF). 

Foram aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração do Microbanco em 
22 de Março de 2021.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras são apresentadas em Meticais, que é a moeda funcional 
do Microbanco. Todos os valores foram arredondados para a unidade do Metical mais 
próximo, salvo indicação em contrário.

4. USO DE JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS

A preparação das demonstrações financeiras requer que a gestão faça julgamentos, 
estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e
os valores reportados de activos, passivos, rendimentos e custos. Os resultados reais 
podem diferir dessas estimativas. 

As estimativas e pressupostos subjacentes são revistos numa base contínua. As 
revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.

A. Julgamentos

As informações sobre julgamentos tomadas na aplicação das políticas contabilísticas 
que têm os efeitos mais significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstra-
ções financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas. 

o estabelecer os critérios para determinar se o risco de crédito sobre o activo
financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial, 
determinando a metodologia para incorporar informações prospectivas 
na mensuração de Perdas de Crédito Esperadas e selecção e aprovação de 
modelos utilizados para mensurar Perdas de Crédito Esperadas (Nota 6A (ii). 

o classificação de activos financeiros: avaliação do modelo de negócios dentro
do qual os activos são mantidos e avaliação sobre se os termos contratuais 
do activo financeiro são SPPI sobre o capital em dívida; Nota 36 b) (ii).

 B. Pressupostos e incertezas de estimativa

As informações sobre pressupostos e incertezas de estimativa que têm um risco 
significativo de resultar num ajustamento material no exercício findo em 31 de De-
zembro de 2020 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 

o imparidade de instrumentos financeiros: determinação de inputs no 
modelo de mensuração de perdas de crédito esperadas, incluindo incor-
poração de informações prospectivas. Nota 6 A (ii).

5. ALTERAÇÕES NAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

Uma série de outras novas normas são igualmente efectivas a partir de 1 de Janeiro 
de 2020, mas não apresentam nenhum efeito material nas demonstrações financeiras 
do Microbanco.

6. REVISÃO DE RISCO FINANCEIRO

Esta nota apresenta informação sobre a exposição do Microbanco aos riscos finan-
ceiros e a gestão de capital do Microbanco. Para obter informação sobre a estrutura 
de gestão de risco financeiro do Microbanco, consulte a Nota 35.

A. Risco de Crédito

Para a definição de risco de crédito e informações sobre como o risco de crédito é 
mitigado pelo Microbanco, consulte a Nota 35.2. 

i.   Análise de qualidade de crédito

A tabela a seguir apresenta informações sobre a qualidade de crédito de activos 
financeiros mensurados ao custo amortizado, investimentos em dívidas ao justo valor 
através de outro rendimento integral e activos disponíveis para venda. A menos que 
especificamente indicado, para activos financeiros, os valores na tabela representam 
valores contabilísticos brutos. Para os compromissos de empréstimo e contratos 
de garantia financeira, os valores na tabela representam os valores concedidos ou 
garantidos, respectivamente.

A explicação dos termos “Fase 1”, “Fase 2” e “Fase 3” está incluída na Nota 35 b) (vii). 

 2020

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

     

Empréstimos e adiantamentos a 
clientes 891,593,427 89,322,014 73,506,023 1,054,421,464

Provisão para perdas (5,017,065) (30,060,294) (94,278,370)

Quantia escriturada 886,576,362 59,261,720 14,305,012 960,143,094

 2019

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

     

Empréstimos e adiantamentos 
a clientes  1,035,879,806        51,238,101       29,951,805    1,117,069,712

Provisão para perdas (5,334,782) (13,097,161) (24,189,271) (42,621,214)

Quantia escriturada 1,030,545,024 38,140,940 5,762,534 1,074,448,498

A tabela a seguir apresenta informações sobre a situação de atraso nos empréstimos 
e adiantamentos a clientes na Fase 1, 2 e 3:

 2020

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

     

Empréstimos e adiantamentos a clientes    

Correntes 891,593,427 - - 891,593,427

Vencido < 30 dias - 28,835,925 - 28,835,925

Vencido > 30 dias - 60,486,088 73,506,024 133,992,112

Total 891,593,427 89,322,013

     

 2019

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

     
Empréstimos e adiantamentos a clientes     

Correntes 1,035,879,806                         
-                          -     1,035,879,806

Vencido < 30 dias                              
- 25,441,635                        -     25,441,635

Vencido > 30 dias                              
- 25,796,466   29,951,805 55,748,271

Total 51,238,101   1,117,069,712
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ii. Garantias detidas

O Microbanco detém garantias tais como hipotecas, depósitos a prazo e bens. No 
entanto, para o cálculo da imparidade na Perda de Crédito Esperada, a carteira 
de  de empréstimos é considerado como não garantido, excepto os empréstimos 
pré-aprovados, que são garantidos por depósitos fixos em 100%. Os empréstimos 
pré-aprovados não são materiais, pelo que foram excluídos na Perda de Crédito 
Esperada. 

iii. Valores provenientes de Perdas de Crédito Esperadas (ECL)

Inputs, pressupostos e técnicas usadas para estimar a imparidade.

Consulte a política contabilística na Nota 36 (b) (vii).

Aumento significativo no risco de crédito

Ao determinar se o risco de incumprimento num instrumento financeiro aumentou 
significativamente desde o reconhecimento inicial, o Microbanco considera informa-
ções razoáveis e suportáveis que sejam relevantes e estejam disponíveis sem custo ou 
esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com 
base na experiência histórica do Microbanco e na avaliação de crédito especializada, 
incluindo informações prospectivas. 

O objectivo da avaliação é identificar se ocorreu um aumento significativo do risco 
de crédito para uma exposição, comparando: 

o a probabilidade de incumprimento (PD) da vida útil remanescente à data do
balanço; com

o a probabilidade de incumprimento (PD) da vida útil remanescente para este mo-
mento estimado no momento do reconhecimento inicial da exposição (ajustada
quando relevante para alterações nas expectativas de pagamento antecipado). 

O Microbanco usa três critérios para determinar se houve um aumento significativo 
no risco de crédito: 

o teste quantitativo com base no movimento na probabilidade de incumpimento
(PD); 

o indicadores qualitativos; e 

o um anti-retorno de 30 dias em atraso, excepto para o qual é aplicado um contra-
-recuo de 15 dias de atraso.

Determinar se o risco de crédito aumentou significativamente 

O Microbanco avalia se o risco de crédito aumentou significativamente desde o reco-
nhecimento inicial a cada data de relato. Determinar se um aumento no risco de crédito 
é significativo depende das características do instrumento financeiro e do mutuário. 
O que é considerado significativo difere para diferentes tipos de empréstimos. 

O risco de crédito pode ser igualmente considerado como tendo aumentado significati-
vamente desde o reconhecimento inicial com base em factores qualitativos vinculados 
aos processos de gestão de risco de crédito do Microbanco que, de outra forma, não 
poderiam ser totalmente reflectidos na sua análise quantitativa. Esse será o caso de 
exposições que satisfazem a determinados critérios de risco elevados, tal como um 
investimento numa lista de observação. Tais factores qualitativos são baseados no 
seu julgamento especializado e experiências históricas relevantes. 

Como contrapartida, o Microbanco considera que um aumento significativo no risco 
de crédito ocorre o mais tardar quando um activo está com mais de 30 dias de atra-
so. Os dias vencidos são determinados contando o número de dias desde a data de 
maturidade mais antiga em relação à qual o pagamento integral não foi recebido. As 
datas de maturidade são determinadas sem considerar qualquer período de carência 
que possa estar disponível para o mutuário.

Se houver evidência de que não há mais um aumento significativo no risco de crédito 
em relação ao reconhecimento inicial, a provisão para perdas de um instrumento volta 
a ser mensurada como perdas de crédito esperadas para 12 meses. Alguns indicadores 
qualitativos de um aumento no risco de crédito, tais como incumprimento ou tolerân-
cia, podem ser indicativos de um maior risco de incumprimento que persiste após o 
próprio indicador ter deixado de existir. Nesses casos, o Microbanco determina um 
período de experiência durante o qual o activo financeiro deve demonstrar bom com-
portamento para fornecer evidências de que o seu risco de crédito tenha diminuído 
o suficiente. Quando os termos contratuais de um empréstimo foram modificados,
a evidência de que os critérios para o reconhecimento de Perdas de Crédito Espera-
das ao longo da vida não são mais atendidas inclui um histórico de desempenho de
pagamento atualizado em relação aos termos contratuais modificados.

O Microbanco monitora a eficácia dos critérios usados para identificar aumentos 
significativos no risco de crédito através de revisões regulares para confirmar que: 

o os critérios são capazes de identificar aumentos significativos no risco de crédito 
antes que uma exposição esteja em incumprimento; 

o os critérios não se alinham com o momento em que um activo apresenta 30 dias 
vencidos; 

o o tempo médio entre a identificação de um aumento significativo no risco de
crédito e o incumprimento parece razoável; 

o As exposições não são geralmente transferidas directamente da mensuração de 
perdas esperadas de crédito de 12 meses para o crédito em imparidade; e 

o não há volatilidade injustificada na provisão de perda de transferências entre a 
probabilidade de incumprimento (PD) de 12 meses (Fase 1) e a probabilidade de
incumprimento para o resto da vida do contrato (PD) (Fase 2) e (Fase 3). 

Definição de incumprimento 

O Microbanco considera um activo financeiro em situação de incumprimento quando: 

o é improvável que o mutuário pague integralmente as suas obrigações de crédito 
ao Microbanco, sem que o Microbanco recorra a acções como a execução de
garantias (se houver); 

o o mutuário está com mais de 90 dias de atraso em relação a qualquer obrigação de 
crédito relevante ao Microbanco. Os descobertos são considerados como vencidos 
uma vez que o cliente violou um limite aconselhado ou foi informado de um limite 
menor do que o valor actual pendente; ou

o se torna provável que o mutuário reestruture o activo como resultado de uma
ruptura financeira devido à incapacidade do mutuário de efectuar o pagamento 
das suas obrigações de crédito. 

Ao avaliar se um mutuário está em situação de incumprimento, o Microbanco con-
sidera indicadores que são: 

o qualitativos: por exemplo violações dos acordos; 

o quantitativos: por exemplo vencido e não pagamento de outra obrigação do

mesmo emissor ao Microbanco; e

o com base em dados desenvolvidos internamente e obtidos de fontes externas.

Inputs na avaliação sobre se um instrumento financeiro está em incumprimento 
e sua significância pode variar ao longo do tempo para reflectir mudanças nas 
circunstâncias. 

Incorporação de informações futuras

O Microbanco incorpora informações futuras na avaliação sobre se o risco de crédito 
de um instrumento aumentou significativamente desde o seu reconhecimento inicial 

e a mensuração das perdas de crédito esperadas. 

O Microbanco realiza regularmente testes de esforço de choques mais extremos para 
calibrar a sua determinação dos cenários representativos positivos e negativos. Uma 
revisão abrangente é realizada pelo menos uma vez por ano no projecto dos cenários 
por especialistas que assessoram os gestores séniores do Microbanco. 

O Microbanco identificou e documentou os principais factores de risco de crédito 
e perdas de crédito para cada carteira de instrumentos financeiros e, usando uma 
análise de dados históricos, estimou as relações entre variáveis macroeconómicas 
e risco de crédito e perdas de crédito.

O principal factor para o risco de crédito da carteira é o crescimento do PIB.

Os cenários económicos utilizados em 31 de Dezembro de 2019 incluiu os seguintes 
indicadores chave para Moçambique para os exercícios a findar em 31 de Dezembro 
de 2020 a 2022:

2021 2022 2023

Crescimento do PIB Base Base Base

2.1% 4.7% 8.6%

Optimista Optimista Optimista

2.3% 5.2% 9.5%

Desacelaração Desacelaração Desacelaração

1.3% 2.8% 5.2%

As probabilidades de cenário aplicadas na mensuração da perda de crédito esperada 
(ECL) são as seguintes:

2020 2019

Em 31 de Dezem-
bro

Optimista Base
Desacela-

ração
Opti-
mista

Base
Desacela-

ração 

Ponderação da 
probabilidade do 
cenário

(1.15%) (1.91%) (2.11%) 3.84% 3.52% 2.12%

As relações previstas entre os principais indicadores e as taxas de incumprimento 
e de perda em diversas carteiras de activos financeiros foram desenvolvidas com 
base na análise de dados históricos nos últimos 5 anos.

Activos financeiros modificados

Os termos contratuais de um empréstimo podem ser modificados por várias razões, 
incluindo mudanças nas condições de mercado, retenção de clientes e outros facto-
res não relacionados a uma potencial deterioração de crédito actual do cliente. Um 
empréstimo existente cujos termos foram modificados pode ser desreconhecido e o 
empréstimo renegociado, reconhecido como um novo empréstimo ao justo valor de 
acordo com a política contabilística estabelecida na Nota 35b) (iv). 

Quando os termos de um activo financeiro são modificados e a modificação não 
resulta em desreconhecimento, a determinação sobre se o risco de crédito do activo 
aumentou significativamente reflecte a comparação da:

o probabilidade de incumprimento (PD) da vida útil remanescente na data de relato 
com base nos termos modificados; com

o probabilidade de incumprimento (PD) da vida útil remanescente com base nos
dados sobre o reconhecimento inicial e termos contratuais originais. zzz

Quando a modificação resulta em desreconhecimento, um novo empréstimo é re-
conhecido e alocado para a Fase 1 (supondo que ele não esteja com problemas de 
crédito naquele momento). 

O Microbanco renegocia empréstimos a clientes em dificuldades financeiras (desig-
nadas de actividades de tolerância) para maximizar as oportunidades de cobrança 
e minimizar o risco de incumprimento. De acordo com a política de tolerância do 
Microbanco, a tolerância a empréstimos é concedida selectivamente se o devedor 
estiver actualmente em incumprimento relativamente a sua dívida ou se houver um 
alto risco de incumprimento, ou, caso, existam evidências de que o devedor envidou 
todos esforços razoáveis para efectuar o pagamento de acordo com os termos do 
contrato original e o devedor deverá ser capaz de cumprir os termos revistos. 

Os termos revistos geralmente incluem o alargamento da maturidade, a alteração 
do prazo dos pagamentos de juros e a alteração dos termos do empréstimo. 

Mensuração de Perdas de Crédito Esperadas 

Os principais inputs na mensuração de Perdas de Crédito Esperadas são a estrutura 
do prazo das seguintes variáveis:

o probabilidade de incumprimento (PD); 

o perda dado o incumprimento (LGD); e 

o exposição ao incumprimento (EAD). 

As Perdas de Crédito Esperadas para exposições na Fase 1 são calculadas pela 
multiplicação da PD de 12 meses pela LGD e a EAD. A vida útil das Perdas de Crédito 
Esperadas é calculada multiplicando a vida útil da PD por a LGD e a EAD. 

A metodologia de estimativa das PDs é discutida acima sob o título “Gerando a 
estrutura de prazos da PD”.

A LGD é a magnitude da perda provável se houver uma situação de incumprimen-
to. O Microbanco estima os parâmetros da LGD com base no histórico de taxas de 
recuperação de sinistros contra contrapartes em situação de incumprimento. Os 
modelos da LGD consideram a estrutura, a garantia, a antiguidade do sinistro, a 
indústria da contraparte e os custos de recuperação de qualquer garantia que seja 
parte integrante do activo financeiro. Para empréstimos garantidos por proprieda-
des de retalho, as taxas LTV são um parâmetro chave na determinação da LGD. As 
estimativas da LGD são recalibradas para diferentes cenários económicos e, para 
empréstimos imobiliários, reflectem possíveis mudanças nos preços da propriedade. 
São calculados com base no fluxo de caixa descontado usando a taxa de juro efectiva 
como factor de desconto. 

A EAD representa a exposição esperada no caso de uma situação de incumprimento. 
O Microbanco deriva a EAD da exposição actual à contraparte e possíveis mudanças 
no valor actual permitido sob o contrato e decorrente da amortização. A EAD de um 
activo financeiro é a sua quantia escriturada bruta no momento do incumprimento. 
Para os compromissos de empréstimo, as EADs são potenciais quantias futuras que 
podem ser elaboradas sob o contrato, que são estimadas com base em observações 
históricas e previsões futuras. Para garantias financeiras, a EAD representa o valor 
da exposição garantida quando a garantia financeira se torna pagável. Para alguns 
activos financeiros, a EAD é determinada através da modelagem de um intervalo 
de possíveis resultados de exposição em vários pontos no tempo, usando cenários 
e técnicas estatísticas. 

Conforme descrito acima, e sujeito ao uso de uma PD máxima de 12 meses para os 
activos financeiros da Fase 1, o Microbanco mensura a Perda de Crédito Esperada 
considerando o risco de incumprimento durante o período contratual máximo (in-

cluindo as opções de extensão de um mutuário) sobre o qual está exposto ao risco de 
crédito, mesmo se, para fins de gestão de risco de crédito, o Microbanco considerar 
um período mais longo. O período contratual máximo estende-se até a data em que 
o Microbanco tem o direito de exigir o reembolso de um adiantamento ou rescindir
um compromisso ou garantia de empréstimo. 

Empréstimos e títulos de dívida de investimentos vencidos mas não em 
imparidade

Empréstimos e títulos de dívida de investimento que estavam “vencidos mas não 
em imparidade” são aqueles para os quais os juros contratuais ou pagamentos de 
capital estavam vencidos mas o Microbanco acreditava que a imparidade não era 
apropriada com base no nível de garantia disponível e/ou etapa de cobrança dos 
valores devidos ao Microbanco. Os valores divulgados excluem activos mensurados 
ao justo valor através de lucros ou prejuízos. 

iii. Concentrações de risco

O Microbanco monitora as concentrações de risco de crédito por sector. Uma análise 
das concentrações de risco de crédito de empréstimos e adiantamentos é apresen-
tada a seguir:

Nota Empréstimos e adiantamentos a clientes

2020 2019

Quantia escriturada 20 960,143,094 1,074,448,498

Concentração por sector

Transporte 27,014,763 13,825,786

Comércio 733,717,500 812,481,042

Construção e imobiliária 101,990,798 111,461,339

Consumo 97,420,033 136,680,332

960,143,094 1,074,448,498

B. Risco de liquidez

A definição do risco de liquidez e informação sobre como o risco de liquidez é 
gerido pelo Microbanco, consulte a Nota 35.3. 

i. Exposição ao Risco de Liquidez

A principal medida utilizada pelo Microbanco para gerir o risco de liquidez é o rácio 
entre os activos líquidos e os depósitos de clientes e o financiamento de curto prazo. 
Para este efeito, os “activos líquidos” incluem caixa e equivalentes de caixa e títulos 
de dívida com classificação de investimento para os quais existe um mercado activo 
e líquido, dividido por quaisquer depósitos dos bancos, títulos de dívida emitidos, 
outros empréstimos e compromissos com vencimento no mês seguinte. Os detalhes 
do rácio do Microbanco dos activos líquidos reportados aos depósitos de clientes à 
data de relato e durante o período de relato foram os seguintes:

2020 2019

Em 31 de Dezembro

Média para o período 47.05% 40.64%

Máximo para o período 52.47% 45.01%

Mínimo para o período 34.34% 34.46%

ii. Análise de maturidade dos passivos financeiros e activos financeiros

A tabela a seguir apresenta as maturidades contratuais remanescentes dos passivos 
financeiros e dos activos financeiros do Microbanco:

2020 Nota
Quantia 

escriturada
Menos de 1 

mês
1-3 meses

3 meses-1
Ano

1-5 anos
Mais de 5

anos

Tipo de 
passivo 
financeiro

Passivos de 
locação 

31 60,684,585 8,405,304 12,643,894 38,436,145 102,507 -

Depósitos de 
clientes

24 1,092,786,327 457,403,989 156,232,988 479,149,350 - -

Outros pas-
sivos

25 30,631,931 30,631,931 - -

1,184,102,843 496,441,224 168,876,882 517,585,495 102,507 -

Tipo de 
activo 
financeiro

Caixa e 
equivalentes 
de caixa

29 496,208,341 496,208,341 - - - -

Emprésti-
mos e adian-
tamentos a 
clientes

20 960,143,094 106,572,732 222,232,098 520,261,497 110,540,761 536,006

1,456,351,435 602,781,073 222,232,098 520,261,497 110,540,761 536,006

2019 Nota
Quantia 

escriturada
Menos de 1 

mês
1-3 meses

3 meses-1 
Ano

1-5 anos
Mais de 5

anos

Tipo de pas-
sivo financeiro

Passivos de 
locação 

31 63,910,258 2,092,006 4,726,999 21,015,943 33,042,980 3,032,330

Depósitos de 
clientes

24 1,083,507,657 453,520,247 154,906,440 475,080,971 - -

Outros pas-
sivos

25 29,634,877 29,634,877

1,177,052,792 485,247,130 159,633,439 496,096,914 33,042,980 3,032,330

Tipo de activo 
financeiro

Caixa e 
equivalentes 
de caixa

29 380,762,129 380,762,129 - - - -

Empréstimos 
e adiantamen-
tos a clientes

20 1,074,448,498 119,260,256 248,688,915 582,198,828 123,700,681 599,818

1,455,210,627 500,022,385 248,688,915 582,198,828 123,700,681 599,818
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iii. Reservas de Liquidez

A tabela a seguir apresenta os componentes das reservas de liquidez do Microbanco:

Reservas de liquidez

2020 2020 2019 2019

Nota Quantia escritu-
rada Justo valor  Quantia escritu-

rada  Justo valor

Saldos com o 
Banco Central 29 128,345,163 128,345,163 142,591,179 142,591,179

128,345,163 128,345,163 142,591,179 142,591,179

C. Risco de Mercado

Para a definição de risco de mercado e informações sobre como o Microbanco gere os 
riscos de mercado das carteiras de negociação e não negociação, consulte a Nota 36.4. 

A tabela a seguir apresenta a alocação de activos e passivos sujeitos ao risco de 
mercado de carteiras de não negociação:

2020 2019

Nota
Quantia escritu-

rada
Quantia 

escriturada

31 de Dezembro de 2020

Activos sujeitos a risco de mercado

Caixa e equivalentes de caixa 29 496,208,341 380,762,129
Empréstimos e adiantamentos a clientes 20 960,143,094 1,074,448,498
Passivos sujeitos a risco de mercado

Depósitos de clientes 24 1,092,786,327 1,083,507,657

i.  Exposição ao risco de taxa de juro - carteiras de não negociação

A tabela a seguir representa um resumo da posição da diferença de taxas de juro do 
Microbanco em carteiras de não negociação. A tabela da diferença de reajustamento 
das taxas de juro analisa a estrutura de prazo total das distorções das taxas de juro 
do balanço do Microbanco com base na data de maturidade.

O Microbanco está a usar a taxa fixa.

Nota Quantia es-
criturada

Menos de 3 
meses 3-6 meses 6-12 meses 1-5 anos Mais de 5

anos

31 de 
Dezem-
bro de 
2020

Caixa e 
equiva-
lentes de 
caixa

29 496,208,341 496,208,341 - - - -

Emprés-
timos e 
adianta-
mentos a 
clientes

20 960,143,094 307,284,793 250,775,982 275,643,529 125,960,249 478,541

1,456,351,435 803,493,134 250,775,982 275,643,529 125,960,249 478,541

Depósitos 
de clientes 24 1,092,786,327 556,387,063 170,228,835 366,170,429 - -

1,092,786,327 556,387,063 170,228,835 366,170,429 - -

Ex-
posição 
Líquida

363,565,108 247,106,071 80,547,147 (90,526,900) 125,960,249 478,541

Nota Quantia es-
criturada

Menos de 3 
meses 3-6 meses 6-12 meses 1-5 anos Mais de 5

anos

 31 de 
Dezem-
bro de 
2019

Caixa e 
equiva-
lentes de 
caixa

29 380,762,129 380,762,129 - - - -

Emprés-
timos e 
adianta-
mentos a 
clientes

20 1,074,448,498 367,949,171 293,393,334 288,805,494 123,700,681 599,818

1,455,210,627 748,711,300 293,393,334 288,805,494 123,700,681 599,818

Depósitos 
de clientes 24 1,083,507,657 645,853,451 129,036,504 308,617,702 - -

1,083,507,657 645,853,451 129,036,504 308,617,702 - -

Ex-
posição 
Líquida

371,702,970 102,857,849 164,356,830 (19,812,208) 123,700,681 599,818

Análise de sensibilidade à taxa de juro

O quadro seguinte ilustra o impacto de um possível movimento de 200 pontos base na taxa de juro do 
Microbanco: 

2020 2019

Impacto pré imposto no lucro 
antes de imposto 

Impacto pós-
-imposto no

capital próprio 

 Impacto pré     
imposto no lucro 
antes de imposto 

Impacto 
pós-

-imposto
no capital

próprio

Variação da margem financeira 
(+200 pontos base) 8,632,185 5,869,886 9,289,662 6,316,970

Em percentagem do total do capital 
próprio dos Accionistas 1.24% 0.84% 1.35% 0.92%

Variação da margem financeira 
(-200 pontos base) (8,632,185) (5,869,886) (9,289,662) (6,316,970)

Em percentagem do total do capital 
próprio dos Accionistas (1.24%) (0.84%) (1.35%) (0.92%)

ii. Exposição a riscos cambiais – carteiras de não negociação

À data de relato, não havia exposições significativas em moeda estrangeira nas 
carteiras de não negociação do Microbanco.

Abaixo, é feita uma comparação, por classe, das quantias escrituradas e do justo va-
lor dos instrumentos financeiros do Microbanco, excepto aqueles em que as quantias 
escrituradas são aproximações razoáveis dos justos valores:

Nota 2020 2019

Quantia 
escriturada Justo valor Quantia 

escriturada Justo valor

Activos financeiros

Caixa e saldos com o 
banco Central 29 496,208,341 496,208,341 380,762,129 380,762,129

Investimento financeiro 19 6,327,465 6,327,465 6,327,465 6,327,465

Empréstimos e adianta-
mentos a clientes 20 960,143,094 960,143,094 1,074,448,498 1,074,448,498

1,462,678,900 1,462,678,900 1,461,538,092 1,461,538,092
Passivos financeiros
Depósitos de clientes 24 1,092,786,327 1,092,786,327 1,083,507,657 1,083,507,657 

1,092,786,327 1,092,786,327 1,083,507,657 1,083,507,657 

A Gestão fez uma avaliação que considera que todos os instrumentos financeiros, 
com excepção dos Empréstimos e Adiantamentos a Clientes, possuem quantias 
escrituradas que se aproximam dos seus justos valores.

O justo valor dos activos e passivos financeiros é incluído no montante pelo qual o 
instrumento poderia ser trocado numa transacção corrente entre partes dispostas 
a negociar, que não seja numa venda forçada ou de liquidação.

8.  MARGEM FINANCEIRA

2020 2019

Juros e rendimentos similares

Empréstimos e adiantamentos a clientes 400,451,451 450,823,765

Depósitos em outros bancos 54,459,726 60,072,303

 Total do rendimento de juros calculado usan-
do o método dos juros efectivo

454,911,177 510,896,068

Juros e gastos similares

Depósitos de clientes (95,129,761) (113,490,510)
-

Gastos com juros sobre passivos de locação  (12,371,229) (10,566,027)

 Total de gastos com juros (107,500,990) (124,056,537)

Margem Financeira 347,410,187 386,839,531

O valor reportado acima inclui rendimentos e gastos com juros calculados com 
base no método de juro efectivo que se relaciona aos activos e passivos financeiros 
mensurados ao custo amortizado.

9.  RENDIMENTO LÍQUIDO DE SERVIÇOS E COMISSÕES

2020 2019

Rendimento de serviços e comissões

Comissões sobre empréstimos - desembolso 28,387,897 31,427,390
Comissões sobre empréstimos - Seguros 3,242,215 4,082,756
Participação nos lucros sobre seguros de Empréstimos 
(Hollard) 4,854,666 5,425,027

Taxas anuais sobre cartões/ATM 2,098,067 2,993,819
Comissões sobre gestão de cartões 2,825,516 3,397,661
Comissões sobre o pagamento antecipado e empréstimos 
adiantamento a clientes antes da maturidade 1,275,527 1,465,467
Taxas e comissões de transaccões financeiras 1,300,284 1,490,773

43,984,172 50,282,893

Custos com serviços e comissões 

Custos bancários (3,151,377) (5,368,029)

(3,151,377) (5,368,029)

Rendimento líquido de serviços e comissões 40,832,795 44,914,864

10. RENDIMENTO LÍQUIDO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

2020 2019

Ganhos cambiais 318,607 53,917

Perdas cambiais (3,618) (32,921)

Operações financeiras líquidas 314,989 20,996

11. OUTROS RENDIMENTOS OPERACIONAIS

2020 2019

Recuperação de empréstimos abatidos 5,779,817 5,183,420 

Reembolso de empréstimos abatidos cobertos pela segura-
dora Hollard 

10,800,000 16,111,094 

Reembolso da FSD nos termos do acordo de projecto DFA 8,612,416 4,333,024 

Outros rendimentos 3,954,619 574,565 

29,146,852 26,202,103

Recuperação de empréstimos abatidos refere-se aos valores recuperados referentes 
a empréstimos abatidos da carteria de crédito em anos anteriores.

O reembolso de empréstimos abatidos refere-se ao reembolso nos termos do contrato 
de seguro de crédito com a Seguradora Hollard.

12. CUSTOS OPERACIONAIS

2020 2019

Custos com o pessoal (a) 169,614,306 167,296,913 

Fornecedores 23,309,513 20,701,459 

Serviços de terceiros 94,609,972 90,125,855 

Depreciações (Nota 22) 53,036,920 43,024,117 

Amortizações (nota 23) 3,867,136 4,587,929 

344,437,847 325,736,272 

Custos com pessoal

Vencimentos e salários 153,740,232 161,481,502 

Custos com Segurança Social 5,874,074 5,815,411 

169,614,306 167,296,913 

D. Gestão de Capital

i. Capital Regulamentar

Os principais objectivos da gestão de capital do Microbanco são assegurar que:

• o Microbanco esteja em conformidade com os requisitos externos de capital
impostos pelo Banco de Moçambique;

• o Microbanco mantém fortes classificações de crédito e índices de capital saudá-
veis para suportar os seus negócios; e

• o Microbanco tem a capacidade de continuar a operar segundo o pressuposto
da continuidade, para que possa continuar a fornecer retornos e maximizar o 
valor dos accionistas.

O Microbanco está em conformidade com a estrutura regulamentar do Banco de 
Moçambique e está sujeito a uma monitoria diária contínua da posição cambial e 
mensalmente no que respeita ao Rácio de Adequação de Capital, Rácio de Solvabili-
dade e Concentração de Crédito. O Banco de Moçambique exige que cada Microban-
co mantenha o nível mínimo do capital regulamentar de 8% dos activos ponderados 
pelo risco.

O capital regulamentar do Microbanco consiste na soma dos seguintes elementos: 

o capital Nível 1, que inclui capital ordinário, prémios de emissões, resultados tran-
sitados, reservas, activos intangíveis e outros ajustamentos regulamentares
relacionados a itens que são incluídos no capital próprio, mas são tratados de
forma diferente para fins de adequação de capital. 

o Capital Nível 2, que não inclui valor material referente a outros itens adiciona-
dos ao capital próprio para fins de adequação de capital.

A tabela a seguir resume o cálculo do rácio de adequação de capital do Mi-
crobanco para o exercício findo em 31 de Dezembro, conforme as exigências 
do Banco de Moçambique, apresentadas em milhares:

Capital básico (Nível 1)

2020 2019

Capital Social Realizado 152,366,320 152,366,320

Prémio de emissão 108,266,571 108,266,571

Reservas e resultados transitados 429,188,255 347,248,612

Activo intagível (26,003,748) (17,735,768)

Gap de provisão de imparidade* (4,609,846) (15,659,738)

Capital básico (Nível 1) 659,207,552 574,485,997

Capital Complementar (Nível 2)

Outro 125,527 132,270

Capital Complementar (Nível 2) 125,527 132,270

 Capital Elegível (Nível 1 e Nível 2 ) 659,333,078 574,618,267

Activos ponderados pelo rísco(RWA)

Balanço 1,004,212,030 1,058,161,140

Fora de Balanço 2,018,518 439,130

Risco operacional e de mercado 63,119,738 59,763,263

Total de Activos ponderados pelo rísco (RWA) 1,069,350,286 1,118,363,533

 Rácios Prudenciais 

Capital de nível 1 64.51% 48.30%

Capital de nível 1 61.65% 51.37%

Rácio de solvência 61.66% 51.38%

Rácio de solvência (mínimo exigido) 8.00% 8.00%

(*) Significa a diferença entre o cálculo da imparidade de crédito com base no aviso 
do Banco de Moçambique e a Perda de Crédito Esperada de acordo com o modelo 
interno baseado nas NIRF.

7. JUSTOS VALORES DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Determinação do justo valor e hierarquia do justo valor

O Microbanco mensura os justos valores usando a seguinte hierarquia de justo va-
lor, que reflecte a importância dos inputs usados na realização das mensurações:

Nível 1: Inputs que são preços cotados de mercado (“não ajustados”) em mercados 
activos para instrumentos idênticos.

Nível 2: Outras técnicas para além dos preços cotados incluídos no Nível 1 que são 
observáveis quer directamente (isto é, como preços) quer indirectamente (isto é, de-
rivados dos preços). Esta categoria inclui instrumentos avaliados usando: preços 
cotados de mercado em mercados activos para instrumentos semelhantes; preços 
cotados para instrumentos idênticos ou similares em mercados considerados me-
nos activos; ou outras técnicas de avaliação em que todos os inputs significativos 
são directa ou indirectamente observáveis a partir de dados de mercado.

Nível 3: Inputs que não são observáveis. Esta categoria inclui todos os instrumentos 
para os quais a técnica de avaliação inclui inputs não observáveis e os inputs 
não observáveis têm um efeito significativo na avaliação do instrumento. 
Esta categoria inclui instrumentos que são avaliados com base em 
preços cotados para instrumentos similares relativamente aos quais são 
necessários ajustamentos ou pressupostos não observáveis significativos 
para reflectir as diferenças entre os instrumentos. 

O justo valor de instrumentos não cotados, empréstimos de bancos e outros passi-
vos financeiros, bem como outros passivos financeiros é estimado de acordo com os 
fluxos de caixa futuros descontados, utilizando taxas actualmente disponíveis para 
a dívida com termos semelhantes, risco de crédito e maturidades remanescentes.

2020 Nota Nível 1 Nível 2 Total

Activos financeiros
Caixa e saldos com o Banco 
Central 29 - 496,208,341 496,208,341

Investimento financeiro 19 - 6,327,465 6,327,465
Empréstimos e adianta-
mentos a clientes 20 - 960,143,094 960,143,094

- 1,462,678,900 1,462,678,900

Passivos financeiros

Depósitos de clientes 24 - 1,092,786,327 1,092,786,327

- 1,092,786,327 1,092,786,327

2019 Nota Nível 1 Nível 2 Total

Activos financeiros
Caixa e equivalentes de 
caixa 29 - 380,762,129 380,762,129

Investimento financeiro 19 - 6,327,465 6,327,465
Empréstimos e adianta-
mentos a clientes 20 - 1,074,448,498 1,074,448,498

- 1,461,538,092 1,461,538,092
Passivos financeiros

Depósitos de clientes 24 - 1,083,507,657 1,083,507,657 

- 1,083,507,657 1,083,507,657 
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13. OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS

Outros Custos 4,491,630 2,057,732 

4,491,630 2,057,732 

Outros gastos estão incluídos nos juros vencidos no exercício anterior há mais de 
90 dias abatidos no “AVISO nº16/GBM/2013 de 31 de Dezembro” no valor de MT 
1.149.516 (2019: MT 1.158.848).

14. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

Os componentes do Imposto sobre o rendimento são os seguintes:

2020 2019

Imposto diferido (12,676,797) (2,230,463)
Imposto retido na fonte sobre o mercado 
monetário

9,552,144 10,228,721

Imposto corrente - 20,357,544

(3,124,653) 28,355,802

14.1. Reconciliação da taxa de imposto efectiva

O imposto sobre o lucro antes de imposto do Microbanco difere do valor teórico que 
poderia ser apurado usando a taxa de imposto básica como se segue:

2020 2019

Lucro antes do imposto 2,849,916 110,295,445

Imposto à taxa normal de 32% 911,973 32% 35,294,542 32%

Impacto de:

  Gastos não dedutíveis 4,556,475 160% 4,777,468 4%

  Rendimento não tributável (8,593,101) -302% (11,716,208) (11%)

Imposto sobre rendimento (3,124,653) -110% 28,355,802 26%

Os gastos não dedutíveis incluem principalmente impostos sobre despesas não 
dedutíveis ou para além dos limites legais:

i. Depreciação: MT 324,156 (2019: MT 209,226);

ii. Taxas para veículos ligeiros de passageiros: MT 886,081 (2019: MT 806,966);

iii. Custo do perdiem e da compensação pelo uso do veículo do trabalhador: MT
241.184 (2019: MT 228.082); e 

iv. Imposto retido na fonte sobre os juros de operações do mercado monetário in-
terbancário: 3,056,686 (2019: MT 3,305,617).

O rendimento não tributável refere-se principalmente a retenções na fonte sobre juros 
em operações do mercado monetário interbancário que são tributadas a diferentes 
taxas de juro.

14.2. Activos/ (passivos) por impostos correntes 

2020 2019

Activos/(passivos) por impostos correntes

Saldo em 01 de Janeiro 8,005,043 (1,743,375)

Impostos retidos na fonte para o período (9,552,144) (10,228,721)

Imposto corrente - (20,357,544)

Pagamentos durante o ano 25,176,398 40,334,683

Saldo em 31 de Dezembro 23,629,297 8,005,043

14.3.  Movimento nos saldos dos impostos diferidos

Saldo em 31 de Dezembro

2020
Saldo líquido 

em 01 de 
Janeiro

Reconhecido 
nos lucros ou 

prejuízos
Líquido

Activos 
(passivos) 

por impos-
to diferido

Propriedade e equipamento 448,674 40,704 489,378 489,378

Locações (1,268,493) (992,875) (2,261,368) (2,261,368)

- (11,724,626) (11,724,626) (11,724,626)

Passivos (activos) por 
imposto diferido (819,819) (12,676,797) (13,496,616) (13,496,616)

Saldo em 31 de Dezembro

2019
Saldo líquido 

em 01 de 
Janeiro

Reconhecido 
nos lucros ou 

prejuízos
Líquido

Passi-
vos por 

imposto 
diferido

Propriedade e equipamento 1,410,644 (961,970) 448,674 448,674 

 Locações -   (1,268,493) (1,268,493) (1,268,493)

Activos (passivos) por 
imposto diferido 1,410,644   (2,230,463) (819,819) (819,819)

As perdas são transitadas por um período máximo de 5 anos e a gestão está confiante 

de que o Microbanco irá gerar lucros tributáveis suficientes durante esse período 

para ulilizar as perdas fiscais transitadas.

15. CLASSIFICAÇÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS E PASSIVOS FINANCEIROS

Ver políticas contabilísticas nas Notas 35 (b) (ii) e (b) (viii).

A tabela a seguir fornece uma reconciliação entre itens de linha na demonstração da 
posição financeira e nas categorias dos instrumentos financeiros:

Nota
 Designado ao Justo 
valor através de outro 
rendimento integral

 Custo amor-
tizado

 Total da quan-
tia escriturada

 31 de Dezembro de 
2020
Activos financeiros

Caixa e equivalentes 
de caixa

29 - 496,208,341 496,208,341

Investimento finan-
ceiro

19 6,327,465 - 6,327,465

Empréstimos e adian-
tamentos a clientes

20 - 960,143,094 960,143,094

Total de activos 
financeiros

6,327,465 1,456,351,435 1,462,678,900

Passivos financeiros
Depósitos de clientes 24 - 1,092,786,327 1,092,786,327

Total de passivos 
financeiros

- 1,092,786,327 1,092,786,327

Nota
Designado ao Justo 

valor através de outro 
rendimento integral

Custo amor-
tizado

Total da quan-
tia escriturada

 31 de Dezembro de 
2019
Activos financeiros
Caixa e equivalentes 
de caixa

29 - 380,762,129 380,762,129

Investimento finan-
ceiro

19 6,327,465 - 6,327,465

Empréstimos e adian-
tamentos a clientes

20 - 1,074,448,498 1,074,448,498

Total de activos 
financeiros

6,327,465 1,455,210,627 1,461,538,092

Passivos financeiros

Depósitos de clientes 24 - 1,083,507,657 1,083,507,657
Total de passivos 
financeiros

- 1,083,507,657 1,083,507,657

16. CAIXA E SALDOS COM O BANCO CENTRAL

2020 2019

Numerário em caixa

Moeda local 39,503,025 30,341,115 

39,503,025 30,341,115

Saldos com o Banco de Moçambique 

Moeda local 80,421,736 158,301,968 

80,421,736 158,301,968

119,924,761 188,643,083

Os saldos detidos com o Banco de Moçambique estão em conformidade com os requi-
sitos prudenciais, para criar reservas obrigatórias mínimas. O requisito em vigor em 
31 de Dezembro de 2020, conforme especificado no Aviso 12/GBM/2017, estabelece 
que as instituições financeiras devem depositar um saldo médio periódico de 11.5% 
(2019: 13%) de todos os clientes e depósitos do Estado Moçambicano em Meticais. 
As reservas obrigatórias mínimas não são sujeitas a remuneração, pelo que não se 
recebe nenhum juro.

As reservas obrigatórias mínimas exigidas para o período que cobre a data de 31 de 
Dezembro de 2020 foram de MT 128,345,163 (31 Dezembro 2019: MT 142,591,179). As 
reservas obrigatórias mínimas não foram incluídas como caixa e equivalentes de 
caixa na demonstração de fluxos de caixa uma vez que estes são fundos restritos. 

(i) O saldo bancário foi de MT 130.185.144, o que está acima do mínimo exigido de
MT 128.345.163 explicado acima. Houve outros itens pendentes de reconciliação que 
reduziram o saldo contabilístico no final do ano e que foram cobertos pela aplicação 
na Nota 18, que venceu em 4 de Janeiro de 2021.

17. DEPÓSITOS EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

2020 2019

Depósitos à ordem em outras instituições de crédito

Moeda local 20,125,720 21,587,724 

Moeda estrangeira 367,081 12,952 

20,492,801 21,600,676

Os valores devidos a outros bancos compreendem os depósitos à ordem e não in-

cluem juros.

18. APLICAÇÕES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

18.1 APLICAÇÕES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - MENOS
DE 3 MESES

2020 2019

Aplicações no mercado monetário 484,000,024 313,000,213

Juros a receber 135,918 109,336

484,135,942 313,109,549 

O saldo apresentado nesta conta refere-se à aplicação feita no Banco de Moçambique 
“Reverse Repo” de MT 484.000.024 (2019: MT 313.000.213), em 31 de Dezembro de 
2020.. Esta aplicação vence juros a 10,25% (2019: 12,75%) por ano, com maturidade 
em 4 de Janeiro de 2021.

18.1 APLICAÇÕES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - MAIS DE 3 
MESES

2020 2019

Depósito a prazo 62,000,000 91,000,000

Juros a receber 6,044,151 1,780,109

68,044,151 92,780,109 

Depósito a prazo de MT 62.000.000 (2019: 91.000.000) junto do Moza Banco depositado 
em 5 de Fevereiro de 2020. Este depósito a prazo vence juros de 10,75% (2019: 10,5%) 
por ano a pagar trimestralmente, e vence-se em 4 de Fevereiro de 2021.

19. INVESTIMENTOS FINANCEIROS

2020 2019

SIMO - Sociedade Interbancária de Moçambique 6,327,465 6,327,465 

6,327,465 6,327,465

O saldo do investimento financeiro, refere-se às acções detidas pelo Microbanco na 
Sociedade Interbancária de Moçambique, uma sociedade financeira de compensação 
que está em processo de constituição. O Microbanco detém 0.5% do Capital Social da 
SIMO. A Socremo não pretende alienar o investimento na SIMO.

20. EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS A CLIENTES

2020 2019

Empréstimos e adiantamentos a clientes 1,054,421,464 1,117,069,712

Menos provisão para perdas por imparidade (94,278,370) (42,621,214)

960,143,094 1,074,448,498

Empréstimos e adiantamentos a clientes pelo custo amortizado

2020 2019

Quantia 
bruta es-
criturada

Provisão 
para perdas 

de crédito 
esperadas

Quantia 
escriturada

Quantia 
bruta es-
criturada

 

Provisão 
para perdas 

de crédito 
esperadas

 Quantia 
escriturada

Micro-
crédito

470,327,959 (71,993,304) 398,334,654 604,266,372  (25,474,451) 578,791,921 

Pequenas 
e médias 
empresas

448,623,573 (16,991,631) 431,631,942 395,312,135 (14,854,764) 380,457,371 

Outros 135,469,932 (5,293,435) 130,176,498 117,491,205  (2,291,999) 115,199,206 

1,054,421,464 (94,278,370) 960,143,094  1,117,069,712  (42,621,214) 1,074,448,498

O movimento das perdas de crédito esperadas durante o exercício foi o seguinte:

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

Empréstimos e adiantamen-
tos a clientes

Saldo em 01 de Janeiro de 2020 5,334,782 13,097,161 24,189,271 42,621,214

Perdas por imparidade sobre 
instrumentos financeiros

(317,717) 16,963,133 49,404,414 66,049,830

Abates - - (14,392,674) (14,392,674)

Saldo em 31 de Dezembro de 2020 5,017,065 30,060,294 59,201,011 94,278,370

Saldo em 31 de Janeiro de 2019 5,831,690 13,377,890 20,029,152 39,238,732

Perdas por imparidade sobre 
instrumentos financeiros

(496,908) (280,729) 20,741,282 19,963,645

Abates - - (16,581,163) (16,581,163)

Saldo em 31 de Dezembro de 
2019 5,334,782 13,097,161 24,189,271 42,621,214

21. OUTROS ACTIVOS

2020 2019

Custos pré-pagos 2,213,771 860,928 

Rendas e instalações 439,871 436,990 

Seguros 3644,615 518,714 

Fundo de garantia de empréstimos - USAID - 164,344 

Recuperação de empréstimos abatidos cobertos pela 
Hollard Seguradora (Nota 11)

- 8,901,624 

4,854,666 -

Outras contas a receber 1,402,163 1,528,294 

9,275,086 12,410,894 

22. PROPRIEDADE E EQUIPAMENTO

Edifícios Equipamento Outros Obras em 
curso Total

31 de Dezembro de 2020

Custo

Saldo em 01 de Janeiro 
de 2020

112,549,893 123,340,404 39,926,503 22,323,186 298,139,986

Adições 27,839,106 21,377,363 - 21,254,841 70,471,310

Transferências - 22,348,466 11,889,787 (34,238,253) -

Alienações (2,635,662) (4,553,454) (36,377,932) - (43,567,048)

Saldo em 31 de Dezembro 
de 2020

137,753,337 162,512,779 15,438,358 9,339,774 325,044,248

Depreciações acumu-
ladas

Saldo em 01 de Janeiro 
de 2020

(233,697,799) (93,892,546) (37,894,510) - (165,484,855)

Depreciações do exer-
cício

(35,552,351) (16,153,654) (1,330,915) - (53,036,920)

Alienações 2,635,662 4,469,052 36,336,105 - 43,440,819

Saldo em 31 de Dezembro 
de 2020

(66,614,488) (105,577,148) (2,889,320) - (175,080,956)

Quantia escriturada 
em 31 de Dezembro de 
2020

71,138,849 56,935,631 12,549,038 9,339,774 149,963,292

31 de Dezembro de 2019

Custo

Saldo em 01 de Janeiro 
de 2019

97,374,303 117,136,151 48,328,863 4,105,342 266,944,660

Adições 11,559,049 5,204,131 - 24,534,161 41,297,341

Transferências 2,408,248 3,156,252 751,817 (6,316,317) -

Alienações - (2,156,130) (9,154,178) - (11,310,307)

Ajustamentos 1,208,292 - - - 1,208,292

Saldo em 31 de Dezembro 
de 2019

112,549,893  123,340,404 39,926,503 22,323,186 298,139,986

Depreciações acumu-
ladas

Saldo em 01 de Janeiro 
de 2019

(2,253,038) (84,282,443) (45,385,034) - (131,920,515)

Depreciações do exer-
cício

(30,240,792) (11,565,886) (1,217,439) - (43,024,117)

Transferências (1,203,969) - 1,203,969 - -

Alienações - 1,955,783 7,503,994 - 9,459,777 

Saldo em 31 de Dezembro 
de 2019

(33,697,799) (93,892,546) (37,894,510) - (165,484,855)

Quantia escriturada 
em 01 de Janeiro de 
2019

95,121,266 32,853,708 2,943,829 4,105,342 135,024,146

Quantia escriturada 
em 31 de Dezembro de 
2019

78,852,095 29,447,858 2,031,993 22,323,186 132,655,131
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Em 31 de Dezembro de 2020, propriedade e equipamento inclui activos de direito de 
uso de MT 52,581,134 (2019: MT 59,946,216) relativos a locação de agências e armazéns 
(ver Nota 31 (A) (i)).

O total presente nas adições inclui essencialy:

i. O montante de MT 42.632.204 (2019: MT 29.738.292) relacionado com o equipamen-
to: MT 21.377.363 (2019: MT 5.204.131 e aos investimentos em curso: MT 21,254,841
(2019: MT 24,534,161); e

ii. MT 27.839.106 relacionado com activos de direito de uso (2019: MT 11.313.533).

O montante de MT 2.635.662 sob edifícios refere-se ao abate de contratos de locação 
que chegaram ao fim do contrato vencidos e foram totalmente amortizados durante 
o ano.

23. ACTIVOS INTANGÍVEIS

Software
Activo in-

tangível em 
curso

Total

Custo

Saldo em 01 de Janeiro de 2020 91,096,532 10,585,512 101,682,043

Alienações 2,357,744 9,777,373 12,135,117

Transferências 8,653,002 (8,653,002) -

Saldo em 31 de Dezembro de 2020 102,107,278 11,709,882 113,817,161

Amortizações acumuladas

Saldo em 01 de Janeiro de 2020 (83,946,277) - (83,946,277)

Amortização do exercício (3,867,136) - (3,867,136)

Saldo em 31 de Dezembro de 2020 (87,813,413) - (87,813,413)

Quantia escriturada em 31 de Dezembro 
de 2020

14,293,865 11,709,882 26,003,747

Custo

Saldo em 01 de Janeiro de 2019 86,050,976 438,750 86,489,726

Adições 4,173,906 11,018,413 15,192,318

Transferências 871,650 (871,650) - 

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 91,096,532 10,585,513 101,682,044

Amortizações acumuladas

Saldo em 01 de Janeiro de 2019 (79,358,348) - (79,358,348)

Amortização do exercício (4,587,929) - (4,587,929)

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 (83,946,277) - (83,946,277)
Quantia escriturada em 01 de Janeiro 
de 2019 6,692,628 438,750 7,131,378

Quantia escriturada em 31 de Dezembro 
de 2019

7,150,255 10,585,512 12,735,767

24. DEPÓSITOS DE CLIENTES

2020 2019

Depósitos à ordem

Moeda local 370,737,870 312,875,089 

Juros a pagar 274 274 

370,738,144 312,875,363

Depósitos à prazo

Moeda local 713,488,573 763,929,462 

Juros a pagar 8,559,610 6,702,832

722,048,183 770,632,294

1,092,786,327 1,083,507,657

Depósitos à ordem incluem, principalmente, as contas correntes e outras contas de 
poupança à taxa de juro marginal. Os depósitos a prazo são remunerados a uma 
taxa de juro fixa e têm maturidade até 12 meses.

25. OUTROS PASSIVOS

2020 2019

Passivos de locação (Nota 31) 60,684,585 63,910,258 

Rendimento diferido - Comissão de anuidades de cartão/ATM 980,548 1,043,265 

Credor Estado (IVA, IRPS, INSS e imposto de selo) 5,397,121 4,883,648 

Fornecedores 4,200,347 364,175 

Hollard -Prémio de serguro em desembolsos de empréstimo i. 3,277,973 3,235,358 

Contas de compensação - Cartões/ATM ii. 630,533 204,628 

Acréscimos iii. 14,170,562 15,730,619 

Outros passivos 1,974,847 4,173,183 

91,316,516 93,545,135 

Hollard - seguro sobre desembolso de empréstimo refere-se ao prémio de seguro 
de crédito cobrado pela Socremo a clientes, a ser transferido para a Hollard nos 
primeiros dias de Janeiro de 2021. 

i. Contas de Compensação – Os cartões/ATM compreendem o valor dos cartões de 
débito da Socremo debitados a clientes e compensados pelo Banco Central como 
compensação nos primeiros dias de Janeiro de 2021

ii. Os acréscimos referem-se a custos correntes como se seguem:

a) Honorários de auditoria: MT 2,429,393 (2019: MT 1,864,698);

b)  Água, electricidade, comunicações e outros: MT 2,180,174 (2019: MT 1,804,128);

c)  taxas e retenções para os membros do conselho fiscal e de administração do 
microbanco MT 3,864,730 (2019: MT 2,606,063); e

d) d) Acréscimo da manutenção do Core Business System da ASSECO, utilizado 
pelo Microbanco, para Dezembro de 2020, a ser facturado e pago em Janeiro
de 2021: MT 2.919.222.

26. PROVISÕES

2020 2019

Saldo de abertura 1,662,096 1,802,696 

Reforços do exercício (124,400) (75,600)

Utilização - (65,000)

1,537,696 1,662,096 

A provisão existente criada este ano destina-se a cobrir:

(i) Passivos com processos contenciosos transitados de anos anteriores, onde um
ex-empregado está a reivindicar o pagamento de uma indemnização por demissão 
injusta: 1,127,076 (2019: MT 950,391); e

(ii) Processo contravencional com o Banco Central de Moçambique: MT 300,000
(2019: MT 500.000).

27. CAPITAL SOCIAL

% 2020 % 2019

Gapi, SA 13.4 20,373,873 13.4 20,373,873 

Accion Africa - Asia Investment Company 39.3 59,912,916 39.3 59,912,916 

Nordic MicroCap 11.7 17,786,911 11.7 17,786,911 

Arise 35.6 54,292,620 35.6 54,292,620 

100.0 152,366,320 100.0 152,366,320 

O capital social totalmente autorizado, subscrito e pago é representado por um 
milhão e quinhentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e três (1,523,663) acções 
ordinárias ao valor nominal de cem (100) Meticais por acção.

28. RESERVA LEGAL

2020 2019

Saldo de abertura 71,870,535 59,914,321 

Reforço durante o ano 12,290,947 11,956,214

Saldo de fecho 84,161,482 71,870,535 

Nos termos da legislação Moçambicana, o Microbanco deve alocar anualmente uma 
reserva legal de pelo menos 15% dos seus lucros após impostos auditados, até que a 
reserva atinja o valor igual ao do capital social. A reserva não pode ser distribuída 
mas pode ser usada para cobrir prejuízos ou aumentar o capital.

29. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2020 2019

Numerário em caixa (Nota 16)

Moeda local 39,503,025 30,341,115 

39,503,025 30,341,115 

Saldos com o Banco de Moçambique (Nota 16)

Moeda local 80,421,736 158,301,968 

80,421,736 158,301,968 

Depósitos em outras instituições de crédito 
(Nota 17)

20,492,801 21,600,676 

Moeda local 20,492,801 21,600,676 

Aplicações em outras instituições de crédito 
(Nota 18)

484,135,942 313,109,549 

Mercado monetário interbancário 484,135,942 313,109,549 

Menos – Reservas com o Banco Central (Nota 
16)

(128,345,163) (142,591,179)

496,208,341 380,762,129 

Em 31 de Dezembro de 2020, o saldo detido pelo Microbanco no Banco de Moçambique 
totalizava MT 130,185,144. O Microbanco transferiu o montante de MT 50,000,000 
para a conta bancária de um cliente no Banco Letsego, que permaneceu pendente 
na reconciliação bancária. O montante foi liquidado em 4 de Janeiro de 2021, após 
o vencimento da aplicação em instituições de crédito (Nota 18). Por conseguinte, o
Microbanco cumpriu a exigência das reservas mínimas obrigatórias. 

30. PARTES RELACIONADAS

I. Transacção com o accionista

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, Accion Africa, o principal 
accionista do microbanco, prestou assistência técnica no âmbito do projecto 
DFA - Digital Field Application project no montante de MT 1,372,844 (2019:
MT 6,468,913).

Ii. Transacções com o pessoal-chave da gestão 

I. Compensação do pessoal-chave da gestão

A compensação do pessoal-chave de gestão compreende o seguinte.

2020 2019

Pessoal-chave da Gestão:

Remuneração do Director Geral - curto prazo 14,873,869 12,923,115 

Remuneração de outros administradores - curto prazo 28,714,076 27,042,634 

43,587,945 39,965,749 

II. Transacções com o pessoal-chave de gestão

Os valores agregados das transacções e saldos pendentes relacionados com o pessoal-
-chave da gestão foram os seguintes:

Transações ocorridas 
durante o período 
findo em 31 de De-

zembro

Saldo máximo no 
periodo findo a 31 de 

Dezembro

Saldo pendente a 31 
de Dezembro

 2020  2019 2020 2019 2020 2019

Empréstimos e 
adiantamentos 904,641 854,253 13,287,515 12,662,169 13,287,515 12,662,169

Depósitos (22,500) (7,500) (2,157,616) (1,238,947) (759,676) (1,147,504)

882,141 846,753 11,129,899 11,423,222 12,527,839 11,514,665

Em 31 de dezembro de 2020, os saldos com pessoal-chave de gestão estão afectados 
à fase 1 do modelo de perda de crédito esperada e têm uma provisão para perdas no 
valor de MT 78,826 (2019: MT 76,740). Durante o ano de 2020, foi reconhecida uma 
perda por imparidade de MT 2,086  nos lucros ou prejuízos relativos a estes saldos 
(2019: MT 1,800).

31. LOCAÇÕES

Ver política contabilística na Nota 35 (j).

A. Locações como locatário (NIRF 16)

O Microbanco arrenda uma série de agências e escritórios. Os contratos de locação 
têm normalmente uma duração de 5 anos, com opção de renovação após essa data.  

Anteriormente, estas locações eram classificadas como locações operacionais de 
acordo com a NIC 17.
Apresentam-se a seguir informações sobre as locações em que o Microbanco é 
locatário.

I. Activos de direito de uso

Os activos de direito de uso referem-se a agências e escritórios em regime de locação 
que são apresentados em propriedade e equipamento (ver Nota 22). 

 Instalações de Agência e armazéns 2020 2019

Saldo em 01 de Janeiro 59,946,216 77,614,623

Depreciações do exercício (35,204,188) (28,981,940)

Adições 27,839,106 11,313,533

Saldo em 31 de Dezembro 52,581,134 59,946,216

Reconciliação do passivo de locação

2020 2019

Saldo em 01 de Janeiro 63,910,258 77,614,623

Juro 12,371,229 10,566,027 

Adições 27,839,106 11,313,533

Pagamentos (43,436,008) (35,583,925)

Saldo em 31 de Dezembro 60,684,585 63,910,258

Ver Nota 6 (B) (ii) para análise de maturidade dos passivos de locação em 31 de 
Dezembro de 2020.

I. Valores reconhecidos nos lucros ou prejuízos

2020 2019

20120 – Locações nos termos da NIRF 16

Juros sobre os passivos de locação 12,371,229 10,566,027

Depreciação 35,204,188 28,981,940

III. Valores reconhecidos na demonstração dos fluxos de caixa

Total de exfluxo de caixa para locações 43,436,008 35,983,848

32. CONTINGÊNCIAS

  2020  2019
Contingências:

Garantias 2,018,518 439,130 
2,018,518 439,130 

Passivos contingentes

O Microbanco está envolvido em:

i) reclamações internas para antigos colaboradores no valor de MT 2,375,590 (2019: 
MT 1,739,090);

ii) reclamações externas no valor de: MT 651,664 (2019: MT 630,990); e

iii) com as Autoridades Fiscais, uma carga tributária de anos anteriores, resultado 
de uma auditoria realizada pela Administração Fiscal referente a imposto de selo 
sobre garantias de empréstimos: MT 51,719,944 (2019: MT 51,719,944).

No final do período de relato, nenhuma provisão foi registada para estas reclamações, 
considerando que a Gestão tem a intenção de se defender destas acusações e acredita 
que não há nenhuma base factual e legal para as mesmas e, consequentemente, o 
pagamento de qualquer multa não se afigura provável. 

33. EVENTOS SUBSEQUENTES

À data da finalização das demonstrações financeiras, não houve eventos significativos 
que tenham ocorrido após a data da demonstração da posição financeira que 
necessitem de ajustamento nas demonstrações financeiras.

34. IMPACTO DA COVID-19

A pandemia global covid-19 que começou durante o ano 2019 teve e continua a ter um 
impacto adverso na economia global, bem como nas operações de algumas empresas.

Moçambique está a tomar medidas rigorosas para ajudar a conter a propagação do 
vírus, incluindo exigir o auto-isolamento, implementar medidas de distanciamento 
social e limitar as viagens internacionais ou regionais. No entanto, a perspectiva 
parece mais positiva com a aprovação de uma série de vacinas em todo o mundo.

Embora não tenham sido identificados efeitos materiais na situação financeira do 
microbanco, resultados de operações e fluxos de caixa à data destas demonstrações 
financeiras, existem perdas potenciais que podem eventualmente surgir dos efeitos 
da covid -19 nos clientes de crédito do microbanco que podem ser substanciadas por 
elevados atrasos no pagamento. 

No entanto, o microbanco não espera perdas significativas, uma vez que os emprés-
timos e adiantamentos aos clientes estão cobertos por seguros. A administração 
continuará a acompanhar e avaliar quaisquer outros efeitos potenciais da covid-19 
sobre o negócio durante o exercício financeiro de 2021.

35. GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO

35.1.  Introdução e visão geral 

O Microbanco encontra-se exposto aos seguintes riscos nos instrumentos financeiros:

o Risco de crédito;

o Riscos de crédito;
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o Riscos de mercado; e

o Riscos operacionais.

i. Estrutura de Gestão de Risco

O Conselho de Administração do Microbanco tem a responsabilidade geral pelo 
estabelecimento e supervisão da estrutura de gestão de risco do Microbanco. O 
Conselho de Administração estabeleceu o Comité de Gestão de Activos e Passivos 
(ALCO), responsável pela aprovação e monitoria das políticas de gestão de risco 
do Microbanco. 

As boas práticas de gestão de riscos são essenciais para o sucesso do Microbanco 
e desempenham um papel crucial ao permitir que a gestão opere de maneira mais 
eficaz num ambiente em constante mudança. A gestão de riscos evoluiu para 
uma das principais capacidades do Microbanco e é essencial para a avaliação de 
alternativas estratégicas e a definição de objectivos ao nível de uma estrutura de 
gestão de riscos. Com o objectivo de apoiar o Conselho de Administração, foram 
criados os seguintes comités:
• Comité de Activos e Passivos (ALCO) – Para gerir os activos e passivos da De-

monstração da Posição Financeira do Microbanco;

• Comité de Risco – Para monitorar os riscos operacionais inerentes a factores
internos e externos do Microbanco;

• Comité de Gestão de Custos – Para aprovar as aquisições do Microbanco;

• Comité de Recursos Humanos – Para gerir as carreiras dos empregados.

O Conselho de Administração é responsável por uma eventual perda sofrida pelo 
Microbanco. Assumir riscos, de forma apropriada, é parte integrante do negócio 
e o sucesso depende do grau de optimização do balanceamento entre o risco e o 
benefício.

Os riscos resultantes de instrumentos financeiros a que o Microbanco está exposto 
são os riscos financeiros, que incluem o risco de crédito, risco de liquidez e o risco 
de mercado.

35.2. Risco de Crédito

O risco de crédito é o risco que o Microbanco pode sofrer devido a perdas financei-
ras, se os clientes do Microbanco ou contrapartes de mercado falharem a honrar os 
compromissos com o Microbanco. As contrapartes podem incluir o Governo, outros 
bancos, instituições não-financeiras, empresas e particulares. O risco de crédito 
pode surgir igualmente se a classificação de crédito de uma instituição financeira 
tiver de ser reduzida, fazendo com que o justo valor do investimento do Microbanco 
nos instrumentos financeiros dessa instituição diminua. O risco de crédito que o 
Microbanco enfrenta resulta principalmente de empréstimos e adiantamentos de 
empresas e ao consumo. O Microbanco tem as suas políticas, procedimentos e pro-
cessos, segundo as quais controla e monitoriza o risco de todas essas actividades.

Enquanto a exposição ao crédito surge principalmente de empréstimos e adianta-
mentos, o Microbanco pode ser exposto a outros riscos de crédito. Estas exposções 
incluem compromissos de empréstimos, passivos contingentes, títulos de dívida e 
outros riscos que ocorram no decurso de actividades comerciais. Estes riscos são 
geridos de forma semelhante que os de empréstimos e adiantamentos a clientes e 
estão sujeitos aos mesmos ou semelhantes aprovações e processos de governação.

A exposição ao risco baseada no perfil de crédito do Microbanco é monitorada e 
gerida diariamente através da detecção de limites e excessos. O Microbanco controla 
a concentração de risco de crédito que venha a surgir, por tipo de cliente em relação 
aos empréstimos e adiantamentos a clientes através de uma carteira equilibrada.

Exposição máxima ao risco de crédito por classes de activos financeiros

Para activos financeiros reconhecidos na demonstração da posição financeira, a 
exposição ao risco de crédito é igual à quantia escriturada. Para as garantias finan-
ceiras, a exposição máxima ao risco de crédito é o valor máximo que o Microbanco 
teria de pagar se a garantia fosse executada. Para os compromissos de empréstimo 
de crédito e outros compromissos relacionados e que sejam irrevogáveis durante 
o ciclo de vida das respectivas facilidades, a exposição máxima ao risco de crédito 
é o valor da facilidade não utilizada. Em termos de garantias e cartas de crédito, 
o Microbanco está igualmente exposto ao risco de liquidez na mesma medida em 
que as garantias e cartas de crédito forem accionadas.

A seguinte tabela demonstra a exposição máxima à data de 31 de Dezembro ao risco 
de crédito sobre a demonstração da posição financeira e instrumentos financeiros 
fora da posição financeira antes de ter em conta qualquer garantia detida. O Micro-
banco detém garantias como títulos para empréstimos e adiantamentos a clientes 
na forma de hipoteca sobre propriedade e penhor sobre equipamentos, e outros.

O Microbanco somente possui garantias como títulos para empréstimos e adian-
tamentos a clientes e estas são constituídas por Hipoteca sobre imóveis e Penhor 
sobre inventários.

35.3.  Risco de liquidez

O risco de liquidez é o risco de que o Microbanco será incapaz de cumprir as suas 
obrigações de pagamento, quando se vencem em circunstâncias normais e de 
pressão. A fim de mitigar este risco, a gestão tem procurado diversas fontes de 
financiamento, além de depositar um valor mínimo e monitorizar fluxos de caixa 
futuros numa base diária. Este processo inclui uma avaliação dos fluxos de caixa 
futuros esperados e da disponibilidade de alto grau de garantia que poderá ser 
utilizado para garantir um financiamento adicional, caso seja necessário.

Gestão de risco de liquidez

O Conselho de Administração do Microbanco define a estratégia do Microbanco 
para gerir o risco de liquidez e a supervisão da implementação é gerida pelo ALCO. 
O ALCO aprova as políticas e procedimentos de liquidez do Microbanco criados 
pelos Riscos Financeiros. A Tesouraria Central gere a posição de liquidez do Mi-
crobanco diariamente e analisa relatórios diários cobrindo a posição de liquidez 
do Microbanco. Um relatório resumido, incluindo quaisquer excepções e medidas 
correctivas adoptadas, é submetido regularmente ao ALCO. 

A abordagem do Microbanco para gerir a liquidez é assegurar, na medida do possí-
vel, que tenha sempre liquidez suficiente para satisfazer os seus passivos quando 
vencem, em condições normais ou adversas, sem incorrer em perdas inaceitáveis 
ou em arriscar danos à reputação do Microbanco. Os elementos-chave da estraté-
gia de liquidez do Microbanco são como se seguem:

• Manutenção de uma base de financiamento diversificada que consiste em de-
pósitos de clientes (de retalho e de grandes empresas) e depósitos no mercado 
grossista e manutenção de facilidades de contingência;

• Deter uma carteira de activos de alta liquidez, diversificada pela maturidade;

• Monitoria de incompatibilidades de maturidade, características comporta-
mentais dos activos financeiros e passivos financeiros do Microbanco, e a
extensão em que os activos do Microbanco estão onerados e, portanto, não
disponíveis como potencial garantia para obtenção de financiamento; e

• Teste de esforço da posição de liquidez do Microbanco contra vários eventos
de exposições.

O Microbanco mantém:

• uma reserva obrigatória com o Banco Central de Moçambique igual a 14%
dos depósitos do cliente e do Estado Moçambicano; e

• o índice de liquidez diária obrigatória do Banco Central de Moçambique, e
com um mínimo de 25%.

A posição de liquidez é avaliada e gerida sob uma variedade de cenários, levando 
em consideração os factores de esforço relacionados ao mercado em geral e es-
pecificamente ao Microbanco. O mais importante deles é manter limites sobre a 
relação entre activos líquidos disponíveis e passivos do cliente, definidos para re-
flectir as condições de mercado. Os activos líquidos consistem em caixa, depósitos 
de curto prazo e títulos de dívida líquida disponíveis para venda imediata do Mi-
crobanco, menos depósitos para bancos e outros títulos emitidos e empréstimos 
com maturidade no próximo mês.

35.4.  Risco de mercado

Risco de mercado é o risco de que o justo valor ou fluxos de caixa futuros de ins-
trumentos financeiros irá variar devido a alterações das variáveis do mercado, 
tais como taxas de juro, taxas de câmbio, e preços das acções. O capital de risco 
dos preços não se aplica ao Banco, uma vez que o investimento financeiro disponí-
vel para venda é mensurado ao custo.

Gestão do risco do mercado

A exposição do Microbanco aos riscos de mercado está em carteiras de não ne-
gociação. A autoridade global para o risco de mercado está a cargo da ALCO. A 
ALCO estabelece limites para cada tipo de risco em agregado e para carteiras, 
sendo a liquidez de mercado um factor primordial na determinação do nível de 
limites estabelecidos para as carteiras de negociação. O Comité de Risco é respon-
sável pelo desenvolvimento de políticas detalhadas de gestão de riscos (sujeitas 
a revisão e aprovação pela ALCO) e pela revisão diária da sua implementação. 

35.4.1.  Risco de taxa de juro

O risco de taxa de juro resulta da possibilidade de que alterações nas taxas de juro 
irão afectar futuros fluxos de caixa ou o justo valor dos instrumentos financeiros.

O Microbanco assume aos efeitos das flutuações aos níveis predominantes da 
taxa de juro de mercado, assumindo o risco para o justo valor e para os fluxos de 
caixa. Os juros das margens podem aumentar em consequência de tais alterações, 
mas podem reduzir ou criar perdas no caso de surgirem movimentos inesperados. 
O Conselho de Administração estabelece limites sobre o grau de desajustamento 
da taxa de juro, sendo a mesma controlada numa base mensal.

Os instrumentos financeiros com risco de taxa de juro de fluxos de caixa compre-
endem empréstimos e adiantamentos a clientes, valores devidos a outros bancos 
e depósitos de clientes. A taxa de juro aplicada na operação de activos e passivos 
é fixada desde a data contratual até a sua maturidade.

O Microbanco não suporta nenhum risco de taxa de juro nos itens da demonstra-
ção da posição financeira.

34.4.2. Risco cambial

O Microbanco assume a exposição aos efeitos das flutuações nas taxas de câmbio 
de moedas estrangeiras prevalecentes sobre a sua posição financeira e fluxos de 
caixa.

As taxas de câmbio utilizadas para conversão dos saldos denominados em moeda 
estrangeira são como se segue:

31-Dez-2020 31-Dez-2019

Dolar Americano 74.9 61.47

EURO 92.02 69.27

34.5. Risco operacional

O risco operacional é o risco de perdas resultantes de falhas de sistemas, erro hu-
mano, fraude ou eventos externos. Quando ocorre uma falha nos controlos, os ris-
cos operacionais podem causar danos na reputação do Microbanco, implicações 
legais ou regulamentares ou dar origem a perdas financeiras. O Microbanco não 
pode esperar eliminar todos os riscos operacionais, mas através de uma estrutura 
de controlo e de monitoria e respondendo aos potenciais riscos, o Microbanco é 
capaz de gerir os riscos. Os controlos incluem uma efectiva segregação de fun-
ções, acesso, autorização e procedimentos de reconciliação, cumprimento da re-
gulamentação e outros requisitos legais, normas éticas e de negócios, formação 
do pessoal e processos de avaliação.

35. Sumário das políticas contabilísticas significativas

As políticas contabilísticas significativas aplicadas na preparação destas de-
monstrações financeiras estão definidas abaixo. Estas políticas foram consisten-
temente aplicadas para todos os anos apresentados, salvo indicação em contrário.

a) Transacções em moeda estrangeira

As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio na data da 
transacção. Activos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras 
são convertidos à taxa média de câmbio do fecho, na data de relato, e as diferenças 
de conversão são reconhecidas nos lucros ou prejuízos do período a que se referem. 
Activos e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras, que são 
demonstrados ao custo histórico, são convertidos à taxa de câmbio em vigor na 
data da transacção. 

b) Activos financeiros e passivos financeiros:

i. Reconhecimento e mensuração inicial

O Microbanco reconhece inicialmente empréstimos e adiantamentos, depósitos, 
títulos de dívida emitidos e passivos subordinados na data em que são originados. 
Todos os outros instrumentos financeiros (incluindo compras regulares e vendas 
de activos financeiros) são reconhecidos na data de negociação, que é a data em 
que o Microbanco se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Um activo financeiro ou passivo financeiro é mensurado inicialmente pelo justo 
valor acrescido, para um item não a justo valor através de lucros ou prejuízos, dos 
custos de transacção que são directamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão.

ii. Classificação de Activos Financeiros

No reconhecimento inicial, um activo financeiro é classificado como mensurado ao 
custo amortizado, pelo Justo valor através de Outro Rendimento Integral ou pelo 
Justo Valor através de Lucros ou Prejuízos.

Um activo financeiro é mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas as con-
dições a seguir e não for designado pelo justo valor através de lucros ou prejuízos: 

- o activo é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objectivo é manter 
activos para recolher fluxos de caixa contratuais; e 

- os termos contratuais do activo financeiro dão origem, em datas específicas, 
a fluxos de caixa que são SPPI. 

Um instrumento de dívida é mensurado pelo Justo Valor através de Outro Rendimento 
Integral somente se satisfizer ambas as condições a seguir e não for designado como 
Justo Valor através de Lucros ou Prejuízos: 

- o activo é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcan-
çado tanto pela coleta de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de 
activos financeiros; e

- os termos contratuais do activo financeiro dão origem, em datas específicas, 
a fluxos de caixa que são SPPI. 

No reconhecimento inicial de um investimento de capital que não é detido para ne-
gociação, o Microbanco pode escolher, irrevogavelmente, por apresentar alterações 
subsequentes no Justo Valor através de Outro Rendimento Integral. Esta eleição é 
feita numa base de investimento por investimento. 

Todos os outros activos financeiros são classificados como mensurados pelo Justo 
Valor através de Lucros ou Prejuízos. 

Adicionalmente, no reconhecimento inicial, o Microbanco pode designar de forma 
irrevogável um activo financeiro que satisfaça aos requisitos para ser mensurado 
pelo custo amortizado ou pelo Justo Valor através de Outro Rendimento Integral 
como ao Justo Valor através de Lucros ou Prejuízos, se isso elimina ou reduz signifi-
cativamente um balanceamento contabilístico que de outra forma surgiria.

Avaliação do modelo de negócio

O Microbanco faz uma avaliação do objectivo de um modelo de negócio no qual um 
activo é mantido num nível da carteira, porque isso reflecte melhor a forma como o 
negócio é gerido e as informações são fornecidas à Gestão. A informação conside-
rada inclui:  

- as políticas e objectivos declarados para a carteira e o funcionamento dessas 
políticas na prática. Em particular, se a estratégia da Gestão se concentra em 
ganhar receita de juros contratuais, mantendo um perfil específico de taxa 
de juros, combinando a duração dos activos financeiros com a duração dos 
passivos que estão a financiar esses activos ou a realizar os fluxos de caixa 
através da venda dos activos; 

- como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à gestão do Micro-
banco;

- os riscos que afectam o desempenho do modelo de negócios (e os activos
financeiros mantidos nesse modelo de negócios) e sua estratégia sobre como 
esses riscos são geridos; 

- como os gestores dos negócios são compensados (por exemplo, se a remu-
neração baseia-se no justo valor valor dos activos geridos ou nos fluxos de 
caixa contratuais obtidos); e

- a frequência, o volume e a época das vendas em períodos anteriores, as
razões para tais vendas e suas expectativas sobre a actividade de vendas
futuras. No entanto, as informações sobre a actividade de vendas não são
consideradas isoladamente, mas como parte de uma avaliação geral sobre
como o objectivo declarado do Microbanco para gerir os activos financeiros 
é alcançado e como os fluxos de caixa são realizados.

Activos financeiros detidos para negociação ou geridos e cujo desempenho é avaliado 
com base no justo valor são mensurados pelo justo valor através de lucros ou prejuízos 
não são detidos nem para obter fluxos de caixa contratuais, nem para cumulativa-
mente obter fluxos de caixa contratuais e para vender os activos financeiros. 

Avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são apenas pagamentos de 
capital e juros

Para fins desta avaliação, o “capital” é definido como justo valor do activo financeiro 
no reconhecimento inicial. “Juros” são definidos como a contraprestação pelo valor 
do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor do capital pendente 
durante um determinado período de tempo e por outros riscos e custos básicos de 
empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos) e, igualmente, 
a margem de lucro.

Ao avaliar se os fluxos de caixa contratuais são SPPI, o Microbanco considera os 
termos contratuais do instrumento. Isso inclui avaliar se o activo financeiro con-
tém um termo contratual que pode alterar o prazo ou o valor dos fluxos de caixa 
contratuais de forma que ele não satisfaça a essa condição. Ao fazer a avaliação, o 
Microbanco considera:

- eventos contingentes que mudariam o valor e prazos dos fluxos de caixa;

- outros recursos;

-  pré-pagamento e condições de alargamento do prazo; 

- termos que limitam a reivindicação do Microbanco aos fluxos de caixa de
activos específicos (por exemplo, empréstimos sem recurso); e

- recursos que modificam a consideração do valor do dinheiro no tempo (por 
exemplo, redefinição periódica das taxas de juro). 

O Microbanco detém uma carteira de empréstimos com taxas de juro fixas de longo 
prazo para os quais o Microbanco tem a opção de propor a revisão das taxas de juro 
em datas de redefinição periódicas. Estes direitos de reposição estão limitados à 
taxa de mercado no momento da revisão. Os mutuários têm a opção de aceitar a taxa 
revista ou resgatar o empréstimo em valor nominal, isento de multa. O Microbanco 
determinou que os fluxos de caixa contratuais desses empréstimos são SPPI consi-
derando que a opção varia a taxa de juros de uma maneira que é considerada pelo 
valor do dinheiro no tempo, risco de crédito, outros riscos básicos de empréstimos e 
custos associados ao valor do capital pendente.

Reclassificações 

Os activos financeiros não são reclassificados após o seu reconhecimento inicial, 
excepto no período após o Microbanco alterar o seu modelo de negócio para a gestão 
de activos financeiros.

Passivos financeiros

O Microbanco classifica os seus passivos financeiros, excepto garantias financeiras 
e compromissos de empréstimos, mensurados ao custo amortizado ou justo valor 
através de lucros ou prejuízos. 
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iii. Desreconhecimento

Activos financeiros

O Microbanco desreconhece um activo financeiro quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do activo financeiro expiram, ou transfere os direitos para receber 
os fluxos de caixa contratuais numa transacção na qual substancialmente todos os 
riscos e benefícios da propriedade do activo financeiro são transferidos ou em que o 
Microbanco não transfere nem retém substancialmente todos os riscos e benefícios 
da propriedade e não detém o controlo do activo financeiro.

No desreconhecimento de um activo financeiro, a diferença entre a quantia escritura-
da do activo (ou quantia escriturada alocada para a parte do activo desreconhecida) 
e a soma (i) da contraprestação recebida (incluindo qualquer activo novo obtido 
menos qualquer passivo novo assumido) e (ii) qualquer ganho ou perda cumulativo 
que tenha sido reconhecido em Outro Rendimento Integral é reconhecido nos lucros 
ou prejuízos. A partir de 1 de Janeiro de 2018, qualquer ganho/perda acumulado 
reconhecido em Outro Rendimento Integral em relação a títulos de investimento de 
capital designados pelo justo valor através de lucros ou prejuízos não é reconhecido 
nos lucros ou prejuízos no desreconhecimento desses títulos. Qualquer participação 
em activos financeiros transferidos que se qualifiquem para desreconhecimento 
criado ou retido pelo Microbanco é reconhecida como um activo ou passivo separado.

O Microbanco realiza transacções em que transfere activos reconhecidos na sua 
demonstração da posição financeira, mas retém todos ou substancialmente todos os 
riscos e benefícios dos activos transferidos ou de parte deles. Nesses casos, os activos 
transferidos não são desreconhecidos. Exemplos de tais transacções são empréstimo 
de títulos e transacções de venda e recompra.

Quando os activos são vendidos a terceiros com uma taxa de retorno total concor-
rente nos activos transferidos, a transacção é contabilizada como uma transacção de 
financiamento garantida semelhante às operações de venda e recompra, considerando 
que o Microbanco retém todos ou substancialmente todos os riscos e recompensas 
da propriedade de tais activos.

Nas transacções em que o Microbanco não retém nem transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios da propriedade de um activo financeiro e retém controlo 
sobre o activo, o Microbanco continua a reconhecer o activo na medida do seu envol-
vimento continuado, determinado pela extensão ao qual está exposto a alterações 
no valor do activo transferido.

Em determinadas transacções, o Microbanco retém a obrigação de satisfazer ao 
activo financeiro transferido por uma taxa. O activo transferido é desreconhecido 
se satisfizer os critérios de desreconhecimento. Um activo ou passivo é reconhecido 
para o contrato de serviço se a taxa de serviço for mais do que adequada (activo) 
ou for menos que adequada (passivo) para a execução do serviço. O Microbanco 
procede a titularização de vários empréstimos e adiantamentos a clientes e títulos 
de investimento, que geralmente resultam na venda desses ativos para veículos de 
titularização do Microbanco e no Microbanco transferindo substancialmente todos os 
riscos e benefícios da propriedade. Os veículos de titularização, por sua vez, emitem 
títulos para os investidores. As participações nos activos financeiros titularizados 
são geralmente retidas na forma de das «tranches» subordinadas da titularização, 
ou outros interesses residuais (juros retidos). Os juros retidos são reconhecidos 
como títulos de investimento. Antes de 1 de Janeiro de 2018, os juros retidos eram 
principalmente classificados como títulos de investimento disponíveis para venda e 
mensurados ao justo valor.

Passivos financeiros

O Microbanco desreconhece um passivo financeiro quando as suas obrigações con-
tratuais são liquidadas ou canceladas, ou quando expiram.

iv. Modificações de activos financeiros e passivos financeiros

Activos Financeiros

Se os termos de um activo financeiro forem modificados, o Microbanco irá avaliar se 
os fluxos de caixa do activo modificado são substancialmente diferentes. 

Se os fluxos de caixa forem substancialmente diferentes, os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do activo financeiro original são considerados vencidos. Nesse caso, o 
activo financeiro original é desreconhecido e um novo activo financeiro é reconhecido 
pelo justo valor acrescido de quaisquer custos de transacção elegíveis. Quaisquer 
honorários recebidos como parte da modificação são contabilizados como se seguem:

- os honorários que são considerados na determinação do justo valor do novo 
activo e os honorários que representam o reembolso de custos de transacção 
elegíveis são incluídas na mensuração inicial do activo; e

- outros honorários são incluídos nos lucros ou prejuízos como parte do ganho
ou perda no desreconhecimento.

Se os fluxos de caixa forem modificados quando o mutuário estiver com dificuldades 
financeiras, o objectivo da modificação é geralmente maximizar a recuperação dos 
termos contratuais originais em vez de originar um novo activo com termos substan-
cialmente diferentes. Se o Microbanco pretende modificar um activo financeiro de 
uma maneira que resultaria em perdão dos fluxos de caixa, o Microbanco considera 
inicialmente se uma parte do activo deve ser abatida antes que a modificação ocorra 
(consulte abaixo a política de abates). Esta abordagem afecta o resultado da avaliação 
quantitativa e significa que os critérios de desreconhecimento não são geralmente 
satisfeitos nesses casos. 

Se a modificação de um activo financeiro mensurado ao custo amortizado ou Justo 
Valor através de Outro Rendimento Integral não resultar no desreconhecimento 
do activo financeiro, então o Microbanco efectua um novo cálculo da quantia es-
criturada bruta do activo financeiro utilizando a taxa de juro efectiva original do 
activo e reconhece o ajustamento resultante como ganho ou perda de modificação 
nos lucros ou prejuízos. Para os activos financeiros de taxa flutuante, a taxa de juro 
efectiva original usada para calcular o ganho ou a perda de modificação é ajustada 
para reflectir os termos actuais do mercado no momento da modificação. Quaisquer 
custos ou taxas incorridas e taxas recebidas como parte da modificação ajustam a 
quantia escriturada bruta do activo financeiro modificado e são amortizados pelo 
prazo remanescente do activo financeiro modificado. 

Se tal modificação for realizada devido a dificuldades financeiras do mutuário, então 
o ganho ou perda é apresentado juntamente com perdas por imparidade. Em outros 
casos, é apresentado como receita de juros calculada pelo método da taxa de juro
efectiva. 

Passivos financeiros

O Microbanco desreconhece um passivo financeiro quando os seus termos são modi-
ficados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes. 
Nesse caso, um novo passivo financeiro com base nos termos modificados é reconhe-
cido pelo justo valor. A diferença entre a quantia escriturada do passivo financeiro 
desreconhecido e a contrapartida paga é reconhecida nos lucros ou prejuízos. A 
retribuição paga inclui activos não financeiros transferidos, se houver, e a assunção 
de passivos, incluindo o novo passivo financeiro modificado. Se a modificação de um 
passivo financeiro não for contabilizada como desreconhecimento, então o custo 
amortizado do passivo é recalculado pelo desconto dos fluxos de caixa modificados 

à taxa de juro efectiva original e o ganho ou a perda resultante é reconhecido nos 
lucros ou prejuízos. Para os passivos financeiros com taxa flutuante, a taxa de juro 
efectiva original usada para calcular o ganho ou a perda da modificação é ajustada 
para reflectir os termos actuais do mercado no momento da modificação. Quaisquer 
custos e taxas incorridos são reconhecidos como um ajustamento a quantia escritu-
rada do passivo e amortizados durante o prazo remanescente do passivo financeiro 
modificado pelo novo cálculo da taxa de juro efectiva no instrumento.

v. Compensação

Os activos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é 
apresentado na demonstração da posição financeira balanço quando, e somente 
quando, o Microbanco detém actualmente o direito legal de compensar os valores e 
pretende liquidá-los numa base líquida ou realizar o activo e liquidar o passivo simul-
taneamente. As receitas e despesas são apresentadas numa base líquida somente 
quando permitido pelas NIRF, ou para ganhos e perdas resultantes de um Microbanco 
de transacções similares, como na actividade de negociação do Microbanco.

vi. Mensuração do justo valor

“Justo Valor” é o preço que seria recebido para vender um activo ou pago para 
transferir um passivo numa transacção ordenada entre participantes do mercado 
na data de mensuração do capital ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso 
ao qual o Microbanco possui acesso nessa data. O justo valor de um passivo reflecte 
o seu risco de incumprimento. 

Quando um está disponível, o Microbanco mensura o justo valor de um instrumento 
utilizando o preço cotado num mercado activo para aquele instrumento. Um merca-
do é considerado “activo” se as transacções para o activo ou passivo ocorrem com 
frequência e volume suficientes para fornecer informações sobre preços de forma 
contínua.  

Se não houver preço cotado num mercado activo, o Microbanco usa técnicas de 
avaliação que maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o 
uso de dados não observáveis. A técnica de avaliação escolhida incorpora todos os 
factores que os participantes do mercado levariam em consideração ao indicar o 
preço numa transacção.

A melhor evidência do justo valor de um instrumento financeiro no reconhecimento 
inicial é normalmente o preço de transacção - ou seja, o justo valor da contrapartida 
concedida ou recebida. Se o Microbanco determinar que o justo valor no reconheci-
mento inicial difere do preço da transacção e o justo valor não é evidenciado por um 
preço cotado num mercado activo para um ativo ou passivo idêntico, nem baseado 
numa técnica de avaliação para quaisquer inputs não observáveis são julgados como 
insignificantes em relação à mensuração, o instrumento financeiro é inicialmente 
mensurado pelo justo valor, ajustado para diferir a diferença entre o justo valor no 
reconhecimento inicial e o preço da transacção. Subsequentemente, essa diferença 
é reconhecida nos lucros ou prejuízos numa base apropriada ao longo da vida do 
instrumento, mas não depois da avaliação ser totalmente suportada por dados de 
mercado observáveis ou aquando do fecho da transacção. 

Se um activo ou um passivo mensurado pelo justo valor tiver um preço de compra e 
um preço de venda, o Microbanco irá mensurar activos e posições longas a um preço 
de compra e obrigações e posições vendidas a um preço de venda. 

As carteiras de activos financeiros e passivos financeiros que estão expostos ao 
risco de mercado e ao risco de crédito que são geridos pelo Microbanco com base na 
exposição líquida ao risco de mercado ou de crédito são mensuradas com base num 
preço que seria recebido pela venda da posição líquida longa (ou paga para transferir 
uma posição líquida vendida) para a exposição de risco particular. Ajustamentos 
ao nível da carteira - por exemplo ajustamento de compra/venda ou ajustamentos 
de risco de crédito que reflectem a mensuração com base na exposição líquida - são 
alocados aos activos e passivos individuais com base no ajustamento de risco relativo 
de cada um dos instrumentos individuais na carteira.  

O justo valor de um passivo financeiro com um recurso de demanda (por exemplo, 
um depósito à ordem) não é menor do que o valor pagável à ordem, descontado da 
primeira data em que o valor poderia ser exigido. 

O Microbanco reconhece as transferências entre os níveis da hierarquia do justo 
valor no final do período de relato durante o qual a mudança ocorreu.

vii. Imparidade

Ver também a nota 6 A (ii)

O Microbanco reconhece as provisões para Perdas de Crédito Esperadas nos seguin-
tes instrumentos financeiros que não são mensurados pelo Justo Valor através de 
Lucros ou Prejuízos:

-  activos financeiros que são instrumentos de dívida; 

-  contas a receber de locações; 

- contratos de garantia financeira emitidos; e 

- compromissos de empréstimo emitidos. 

Não foi reconhecida nenhuma perda por imparidade nos investimentos de capital 
próprio.

O Microbanco mensura as provisões para perdas num montante equivalente a perdas 
de crédito esperadas para a vida inteira, excepto pelo seguinte, para o qual elas são 
mensuradas como Perdas de Crédito Esperadas de 12 meses:  

- títulos de investimento de dívida que são determinados como tendo baixo 
risco de crédito na data de relato; e

- Outros instrumentos financeiros (exceto créditos a receber de leasing) sobre 
os quais o risco de crédito não aumentou significativamente desde o seu
reconhecimento inicial. 

As provisões para perdas de contas a receber de locações são sempre mensuradas 
em um valor igual da vida útil de perdas de crédito esperadas.

O Microbanco considera que um título de investimento de dívida tem baixo risco 
de crédito quando a sua classificação de risco de crédito equivale à definição geral 
compreendida de “grau de investimento”. O Microbanco não aplica a baixa isenção 
do risco de crédito a quaisquer outros instrumentos financeiros. A Perdas de Cré-
dito Esperadas de 12 meses é a parte da Perdas de Crédito Esperadas que resulta 
de eventos de incumprimento em um instrumento financeiro que são possíveis nos 
12 meses após a data do reporte. Instrumentos financeiros para os quais as Perdas 
de Crédito Esperadas de 12 meses é reconhecida como “Instrumentos Financeiros 
da Fase 1”. A Perda de Crédito Esperada de Tempo de Vida Útil é a Perda de Crédito 
Esperada que resulta de todos os possíveis eventos de incumprimento ao longo da 
vida esperada do instrumento financeiro. Os instrumentos financeiros para os quais 
é reconhecida uma perda de crédito esperada ao longo da vida, mas que não tenham 
imparidade de crédito, são designados por “instrumentos financeiros da Fase 2”.

Mensuração de Perdas de Crédito Esperadas 

As Perdas de Crédito Esperadas são uma estimativa ponderada pela probabilidade 
das perdas de crédito. Elas são mensuradas da seguinte forma: 

- activos financeiros que não apresentem imparidade de crédito na data de
relato: como o valor actual de todas as insuficiências de caixa (ou seja, a dife-
rença entre os fluxos de caixa devidos à entidade de acordo com o contrato 
e os fluxos de caixa que o Microbanco espera receber); 

- activos financeiros com imparidade de crédito na data de relato: como a
diferença entre a quantia escriturada bruta e o valor presente dos fluxos
de caixa futuros estimados; 

- compromissos de empréstimo não realizados: como o valor presente da
diferença entre os fluxos de caixa contratuais que são devidos ao Microban-
co se o compromisso for levantado e os fluxos de caixa que o Microbanco
espera receber; e

- contratos de garantia financeira: os pagamentos esperados para reembolsar 
ao detentor menos os valores que o Microbanco espera recuperar.

Activos financeiros reestruturados 

Se os termos de um activo financeiro forem renegociados ou modificados ou um activo 
financeiro existente for substituído por um novo devido a dificuldades financeiras do 
mutuário, então é feita uma avaliação se o activo financeiro deve ser desreconhecido 
e a Perda de Crédito Esperada é mensurada da seguinte forma:

- Se a reestruturação esperada não resultará no desreconhecimento do
activo existente, então os fluxos de caixa esperados decorrentes do activo
financeiro modificado são incluídos no cálculo das deficiências de caixa do 
activo existente. 

- Se a reestruturação esperada resultar no desreconhecimento do activo
existente, então o justo valor esperado do novo activo é reconhecido como
o fluxo de caixa final do activo financeiro existente no momento do seu
desreconhecimento. Este valor é incluído no cálculo das insuficiências de
caixa do activo financeiro existente que são descontadas da data prevista
de desreconhecimento até a data de relato, usando a taxa de juro efectiva
original do activo financeiro existente.

Activos financeiros em imparidade

A cada data de relato, o Microbanco avalia se os activos financeiros registados ao 
custo amortizado e os activos financeiros da dívida escriturados pelo justo valor 
através de resultado Integral, e os créditos de locação financeira estão em imparidade 
de crédito (referidos como “activos financeiros de fase 3”). Um activo financeiro está 
“em imparidade de crédito” quando um ou mais eventos que têm um impacto negativo 
nos fluxos de caixa futuros estimados do activo financeiro ocorrem.

A evidência de que um activo financeiro está em imparidade de crédito inclui os 
seguintes dados observáveis: 

- dificuldade financeira significativa do mutuário ou emissor; 

-  uma violação de contrato, como um evento de incumprimento ou vencido; 

- a reestruturação de um empréstimo ou adiantamento do Microbanco em
termos que o Microbanco não consideraria de outra forma; 

- é provável que o mutuário declare falência ou outra reorganização finan-
ceira; ou

-  o desaparecimento de um mercado activo de um valor mobiliário devido a 
dificuldades financeiras. 

Um empréstimo renegociado resultante da deterioração na condição de mutuário era 
normalmente considerado em imparidade, a menos que houvesse evidência de que o 
risco de não receber fluxos de caixa contratuais havia reduzido significativamente 
e não havia outros indicadores de imparidade. Além disso, um empréstimo a retalho 
vencido há 90 dias ou mais é considerado em imparidade de crédito, mesmo quando 
a definição regulamentar de incumprimento é diferente.

Ao avaliar se um investimento em dívida soberana está em imparidade, o Microbanco 
considerou os seguintes factores: 

- A avaliação de crédito do mercado, conforme reflectido no rendimento dos 
títulos. 

- As avaliações das classificações das agências respeitantes a idoneidade
creditícia. 

- A capacidade do país de acessar os mercados de capitais para novas emis-
sões de dívida. 

- A probabilidade de a dívida ser reestruturada, resultando em prejuízos aos 
detentores por meio do perdão voluntário ou obrigatório da dívida. 

- Os mecanismos de apoio internacional em vigor para fornecer o apoio ne-
cessário como “credor de última instância” a esse país, bem como a intenção, 
reflectida em declarações públicas, de governos e agências de usar esses
mecanismos. Isso incluiu uma avaliação da profundidade desses mecanis-
mos e, independentemente da intenção política, se havia capacidade para
cumprir os critérios exigidos.

Apresentação da provisão para Perdas de Crédito Esperadas na Demons-
tração da Posição Financeira

As provisões respeitantes a Perdas de Crédito Esperadas são apresentadas na de-
monstração da posição financeira como se seguem: 

- activos financeiros mensurados pelo custo amortizado: como uma dedução 
da quantia escriturada bruta dos activos; 

- compromissos de empréstimos e contratos de garantia financeira: em geral, 
como provisão; 

- quando um instrumento financeiro inclui uma fracção desembolsada e não 
desembolsada do capital, e o Microbanco não pode identificar a Perda de
Crédito Esperada no componente de compromisso de empréstimo separa-
damente daqueles na fracção desembolsada: o Microbanco apresenta uma
provisão de perda combinada para ambos os componentes. O valor combi-
nado é apresentado como uma dedução da quantia escriturada da fracção
desembolsada. Qualquer excesso da provisão para perdas sobre o valor bruto 
da fracção desembolsada é apresentado como provisão; e

- instrumentos de dívida mensurados ao Justo Valor através de Outro Ren-
dimento Integral: nenhuma provisão para perdas é reconhecida na demons-
tração da posição financeira considerando que a quantia escriturada desses 
activos é o seu justo valor. No entanto, a provisão para perdas é divulgada e 
é reconhecida na reserva do justo valor.
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Abates

Os empréstimos e títulos de dívida para abates (parcial ou total) quando não há 
expectativa de recuperação de um activo financeiro na sua totalidade ou parte dele. 
Este é geralmente o caso em que o Microbanco determina que o mutuário não possui 
activos ou fontes de renda que poderiam gerar fluxos de caixa suficientes para pagar 
os valores sujeitos a abates, esta avaliação é realizada a nível do activo individual. 

A recuperação de valores anteriormente abatidos são incluídas em “perdas por 
imparidades de instrumentos financeiros na demonstração de lucros ou prejuízos e 
outro rendimento integral.

Os activos financeiros abatidos podem ainda estar sujeitos a actividades de execu-
ção a fim de seguir os procedimentos do Microbanco para recuperação dos valores 
devidos

viii. Designação ao justo valor através de lucros ou prejuízos

Activos financeiros

No reconhecimento inicial, o Microbanco designou determinados activos financeiros 
pelo justo valor através de lucros ou prejuízos, pois essa designação elimina ou reduz 
significativamente um balanceamento contabilístico, que de outra forma surgiria.

Antes de 1 de Janeiro de 2018, o Microbanco designou igualmente determinados acti-
vos financeiros pelo justo valor através de lucros ou prejuízos, considerando que os 
activos foram geridos, avaliados e reportados internamente com base no justo valor

Passivos financeiros

O Microbanco designou determinados passivos financeiros pelo justo valor através 
de lucros ou prejuízos em qualquer uma das seguintes circunstâncias:

- Os passivos são geridos, avaliados e reportados internamente com base no
justo valor; ou

- a designação elimina ou reduz significativamente um balanceamento con-
tabilístico que de outra forma surgiria. 

c) Garantias financeiras

‘Garantias Financeiras’ são contratos que exigem que o Microbanco efectue paga-
mentos específicos para reembolsar o detentor por uma perda incorrida resultante de 
uma acção de incumprimento de um devedor especificado em efectuar o pagamento 
quando devido de acordo com os termos de um instrumento de dívida. “Compromis-
sos de empréstimo” são compromissos firmes para fornecer crédito sob termos e 
condições pré-especificados.

Garantias financeiras emitidas ou compromissos para fornecer um empréstimo a 
uma taxa de juro abaixo do mercado são inicialmente mensurados pelo justo valor. 
Posteriormente, elas são mensuradas pelo maior valor entre a provisão para perdas 
determinada de acordo com a NIRF 9 e o valor inicialmente reconhecido menos, 
quando apropriado, o valor acumulado da receita reconhecida de acordo com os 
princípios da NIRF 15.

O microbanco não emitiu quaisquer compromissos de empréstimo que sejam men-
surados no justo valor através de lucros ou prejuízos.

Os passivos decorrentes de garantias financeiras e compromissos de empréstimos 
estão incluídos nas provisões.

d) Juros

Taxa de juro efectiva 

As receitas e despesas de juros são reconhecidas nos lucros ou prejuízos através 
do método da taxa de juro efectiva. A “taxa de juro efectiva” é a taxa que desconta 
exactamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida 
esperada do instrumento financeiro:

- da quantia escriturada bruta do active financeiro; ou 

- o custo amortizado do passivo financeiro. 

Ao calcular a taxa de juro efectiva para instrumentos financeiros que não sejam ac-
tivos com perda de crédito adquiridos ou originados, o Microbanco estima fluxos de 
caixa futuros considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro, 
mas não as Perdas de Crédito Esperadas. Para activos financeiros com perda de cré-
dito comprada ou originada, uma taxa de juro efectiva ajustada ao crédito é calculada 
usando fluxos de caixa futuros estimados incluindo perdas de crédito esperadas.

O cálculo da taxa de juro efectiva inclui custos de transacção e taxas e pontos pagos 
ou recebidos que são parte integrante da taxa de juro efectiva. Os custos de tran-
sacção incluem custos incrementais que são directamente atribuíveis à aquisição ou 
emissão de um activo financeiro ou passivo financeiro

i. Custo amortizado e quantia escriturada bruta

O ‘custo amortizado’ de um activo financeiro ou passivo financeiro é o valor pelo 
qual o activo ou passivo financeiro é mensurado no reconhecimento inicial menos as 
amortizações do capital, mais ou menos a amortização acumulada usando o método 
da taxa de juro efectiva de qualquer diferença entre aquele valor e o valor da matu-
ridade e, para os activos financeiros, ajustados por qualquer provisão para perda 
de crédito esperada (ou provisão para imparidade antes de 1 de Janeiro de 2018).

A “quantia escriturada bruta de um activo financeiro” é o custo amortizado de um 
activo financeiro antes do ajustamento para qualquer provisão de perda de crédito 
esperada.

ii. Cálculo da receita e despesa de juros

A taxa de juro efectiva de um activo ou passivo financeiro é calculada no reconhe-
cimento inicial de um activo financeiro ou passivo financeiro. No cálculo da receita 
e despesa de juros, a taxa de juro efectiva é aplicada pela quantia escriturada bruta 
do activo (quando o activo não está em imparidade) ou pelo custo amortizado do 
passivo. A taxa de juro efectiva é revista como resultado da nova estimativa perió-
dica dos fluxos de caixa dos instrumentos da taxa flutuante para reflectir os movi-
mentos nas taxas de juro de mercado. A taxa de juro efectiva é igualmente revista 
para ajustamentos de cobertura do justo valor na data de início da amortização do 
ajustamento de cobertura.

No entanto, para activos financeiros em imparidade após o reconhecimento inicial, a 
receita de juros é calculada aplicando a taxa de juro efectiva pelo custo amortizado do 
activo financeiro. Se o activo deixar de estar em imparidade, o cálculo do rendimento 
de juros reverte para a base bruta. 

Para activos financeiros que se encontravam em imparidade no reconhecimento 
inicial, a receita de juros é calculada aplicando a taxa de juro efectiva ajustada pelo 
crédito ao custo amortizado do activo. O cálculo da receita de juros não reverte para 
uma base bruta, mesmo que o risco de crédito do activo melhore. Para informação 

sobre quando os activos financeiros estão em imparidade de crédito.

Apresentação

A receita de juros calculada usando o método da taxa de juro efectiva apresentado 
na demonstração de lucros ou prejuízos e Outro Rendimento Integral inclui: 

- juros sobre activos financeiros e passivos financeiros mensurados pelo
custo amortizado; 

- juros sobre instrumentos de dívida mensurados em Outro Rendimento
Integral; 

- a parcela efectiva das variações no justo justo valor dos derivados de cobertu-
ra qualificados, designados em cobertura de fluxos de caixa, da variabilidade 
nos fluxos de caixa de juros, no mesmo período em que os fluxos de caixa
protegidos afectam a receita/despesa de juros; e

- a parcela efectiva das variações no justo valor de derivados de cobertura qua-
lificados, designados em coberturas de justo valor de risco de taxa de juros

- Outras receitas de juros apresentadas na demonstração de lucros ou preju-
ízos e Outro Rendimento Integral incluem receitas de juros sobre locações
financeiras. A despesa de juros apresentada na demonstração de lucros ou 
prejuízos e Outro Rendimento Integral incluem: 

- Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado; e

- a parcela efectiva das variações no justo valor dos derivados de cobertura
qualificados, designados em cobertura de fluxos de caixa, da variabilidade 
nos fluxos de caixa de juros, no mesmo período em que os fluxos de caixa
protegidos afectam a receita/despesa de juros.

Receitas e despesas de juros sobre todos os activos e passivos de negociação são con-
sideradas incidentais às operações de negociação do Microbanco e são apresentadas 
juntamente com todas as outras alterações no justo valor de activos e passivos de 
negociação em resultados em operações financeiras.

Receitas e despesas de juros sobre outros activos e passivos financeiros ao Justo 
Valor através de Lucros ou Prejuízos são apresentadas no rendimento líquido de 
outros instrumentos financeiros pelo justo valor através de Lucros ou Prejuízos

e) Resultantes de serviços e comissões

Rendimentos e custos de serviços e comissões que são parte integrante da taxa de 
juro efectiva sobre um activo financeiro ou passivo financeiro são incluídas na taxa 
de juro efectiva. 

Outros serviços e comissões - incluindo taxas de serviço de conta, comissões de 
gestão de investimentos, comissão de vendas, comissões de distribuição e comissões 
de sindicalização - são reconhecidas quando os serviços relacionados são realizados. 
Se não for esperado que um compromisso de empréstimo resulte na redução de um 
empréstimo, então a taxa de compromisso de empréstimo relacionada é reconhecida 
numa base de quotas contantes ao longo do período de compromisso. 

Um contrato com um cliente que resulte num instrumento financeiro reconhecido 
nas demonstrações financeiras do Microbanco pode estar parcialmente no âmbito da 
NIRF 9 e parcialmente no âmbito da NIRF 15. Se este for o caso, então o Microbanco 
aplica inicialmente a NIRF 9 para e mensurar a parte do contrato que está no âmbito 
da NIRF 9 e depois aplica a NIRF 15 ao valor residual. 

Outras despesas com honorários e comissões referem-se principalmente a taxas de 
transacção e serviços, que são contabilizadas como despesas quando os serviços 
são recebidos.

O rendimento líquido em operações financeiras inclui ganhos e perdas das transac-
ções em moeda estrangeira e operações de conversão dos itens monetérios denomi-
nados em moeda estrangeira.

f ) Subsídios

Os subsídios são reconhecidos pelo seu justo valor quando há garantia razoável de que 
a subvenção será recebida e o Microbanco irá cumprir todas as condições associadas.

Os subsídios recebidos recebidos para capacitação são reconhecidas como rendi-
mento ao longo dos períodos necessários para confrontá-las com os custos a que 
se destinam a compensar, de forma sistemática. Os subsídios para activos são 
reconhecidos como rendimento diferido na demonstração da posição financeira e 
transferidos para lucros ou prejuízos numa base sistemática e racional ao longo da 
vida útil dos activos relacionados.

g) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa, conforme apresentados na demonstração de fluxos 
de caixa compreendem valores em caixa, contas correntes com o Banco de Moçam-
bique e com outras instituições de crédito e investimentos altamente líquidos, com 
maturidades até três meses ou menos e mensurados ao custo amortizado e são 
classificadas como empréstimos e contas a receber. 

h) Propriedades e equipamentos

i. Reconhecimento e mensuração

Os itens de propriedades e equipamentos são mensurados pelo custo, deduzidos da 
depreciação acumulada e quaisquer perdas por imparidade acumuladas.

O software adquirido que é parte integrante da funcionalidade do equipamento 
associado é capitalizado como parte integrante desse equipamento.

Se partes significativas de um item da propriedade e equipamento tiverem vidas úteis 
diferentes, então são contabilizadas como itens separados (componentes principais) 
da propriedade e do equipamento.

Qualquer ganho ou prejuízo na alienação de um item de propriedade e equipamento 
é reconhecido nos lucros ou prejuízos.

ii. Custos subsequentes

Os gastos subsequentes são apenas capitalizados se for provável que os benefícios 
económicos futuros associados a esses gastos irão fluir para o Microbanco. As 
reparações e manutenções em curso são efectuadas à medida que são incorridas.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada para anular o custo dos itens da propriedade e equipamento 
menos os seus valores residuais estimados usando o método das quotas constantes 
ao longo da sua vida útil estimada, e é geralmente reconhecida nos lucros ou prejuízos. 
Os terrenos não são depreciados.

As vidas úteis estimadas da propriedade e do equipamento para os períodos actual 

e comparativo são as seguintes:

Anos
Edifícios    50
Computadores e outro equipamento 4-10
Veículos      4

Para a finalidade de determinar o valor depreciável de Edifícios, o valor residual foi 
estimado a uma taxa de 20% a 25%, do seu custo de aquisição. O valor residual dos 
Edifícios foi obtido a partir de um avaliador independente.

Os métodos de depreciação, vidas úteis e valores residuais são revistos à cada data 
de relato e ajustados se apropriado.

i) Activos intangíveis

Software

O software adquirido pelo Microbanco é mensurado ao custo deduzido das amorti-
zações acumuladas e de eventuais perdas por imparidade acumuladas.

Os custos com software desenvolvido intemamente são reconhecidos como activo 
quando o Microbanco consegue demonstrar que a sua capacidade e intenção de 
concluir o desenvolvimento e uso do software de uma forma que possa gerar bene-
fícios económicos futuros, e puder mensurar fiavelmente os custos para concluir o 
desenvolvimento. A capitalização dos custos de software desenvolvido internamente 
inclui todos os custos directamente atribuíveis ao desenvolvimento do software, e 
são amortizados durante a sua vida útil. O software desenvolvido internamente é 
mensurado pelo custo capitalizado menos amortizações acumuladas e perdas por 
imparidade. 

O custo subsequente dos activos de software é capitalizado apenas quando aumenta 
os beneficios económicos futuros incorporados no activo específico a que o mesmo 
diz respeito. Todos os outros custos são reconhecidos quando incorridos.

A amortização é reconhecida nos lucros ou prejuízos segundo o método de quotas 
constantes sobre a vida útil estimada do software, a partir da data em que o mesmo 
esteja disponivel para uso. A vida útil estimada do software é de 3 anos.

. Os métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos em cada 
data de reporte e ajustados, conforme apropriado.

j) Locações

No início de um contrato, o Microbanco avalia se um contrato é, ou contém, uma 
locação. Um contrato é, ou contém, uma locação se o contrato transmite o direito de 
controlar o uso de um activo identificado durante um período de tempo em troca de 
uma contraprestação. Para avaliar se um contrato transmite o direito de controlar o 
uso de um activo identificado, o Microbanco usa a definição de uma locação na NIRF 16.

Esta política é aplicada aos contratos celebrados (ou alterados) em ou após 1 de 
Janeiro de 2019.

i. Microbanco como locatário

O Microbanco optou por não separar as componentes não locativas e contabiliza 
as componentes locativas e não locativas como uma única componente de locação.

O Microbanco reconhece um activo de direito de uso e um passivo de locação na 
data de início da locação. O activo do direito de uso é inicialmente mensurado pelo 
custo, que compreende o valor inicial do passivo da locação ajustado por quaisquer 
pagamentos da locação feitos na data de início ou antes dessa data, mais quaisquer 
custos directos iniciais incorridos e uma estimativa dos custos para desmantelar e 
remover quaisquer melhorias feitas em agências ou escritórios.

O direito de uso do activo é subsequentemente depreciado usando o método quotas 
constantes desde a data de início até ao final do prazo de locação. Adicionalmente, 
o direito de uso do activo é periodicamente reduzido por perdas por imparidade, se 
existirem, e ajustado para certas remensurações do passivo do contrato de locação.

O passivo da locação é inicialmente mensurado pelo valor presente dos pagamentos 
da locação que não são pagos à data de início, descontados usando a taxa de juro 
implícita na locação ou, se essa taxa não puder ser prontamente determinada, a taxa 
de empréstimo incremental do Microbanco. Geralmente, o microbanco utiliza a sua 
taxa de empréstimo incremental como a taxa de desconto.

O Microbanco determina a sua taxa de empréstimo incremental através da análise 
dos seus empréstimos de várias fontes externas e faz certos ajustamentos para 
reflectir os termos da locação e o tipo de activo locado.

Os pagamentos pela locação incluídos na mensuração do passivo da locação com-
preendem o seguinte:

o pagamentos fixos, incluindo os pagamentos fixos in-substance; 

o pagamentos de locação variáveis que dependem de um índice ou de uma taxa,
inicialmente mensurados usando o índice ou a taxa à data de início; 

o valores que se espera que sejam pagáveis ao abrigo de uma garantia de valor 
residual; e 

o preço de exercício ao abrigo de uma opção de compra que o microbanco tenha 
a certeza razoável de exercer, pagamentos de locação num período de renova-
ção opcional se o microbanco tiver a certeza razoável de exercer uma opção 
de extensão, e penalizações por rescisão antecipada de uma locação, a menos 
que o microbanco tenha a certeza razoável de não rescindir antecipadamente.

O passivo de locação é mensurado pelo custo amortizado usando o método do juro 
efectivo. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros da 
locação decorrente de uma alteração num índice ou taxa, se houver uma alteração 
na estimativa do Microbanco do montante que se espera que seja pagável sob uma 
garantia de valor residual, se o Microbancário alterar a sua avaliação sobre se irá 
exercer uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se houver um pagamento de 
locação fixo in-substance revisto.

Quando o passivo de locação é remensurado desta forma, é efectuado um ajustamento 
correspondente ao valor contabilístico do activo de direito de uso, ou é registado nos 
lucros ou prejuízos se a quantia escriturada do activo de direito de uso tiver sido 
reduzido a zero.

A partir de 1 de Janeiro de 2020, quando a base para determinar os pagamentos fu-
turos da locação muda conforme exigido pela reforma da taxa de juro de referência 
(ver (b)(iv)), o Microbanco remensurará a responsabilidade da locação, descontando 
os pagamentos revistos da locação, utilizando a taxa de desconto revista que reflecte 
a mudança para uma taxa de juro de referência alternativa.

O Microbanco apresenta na demonstração da posição financeira os activos de di-
reito de uso em “ propriedade e equipamento “ e passivos de locação financeira em 
“ outros passivos “.

Locações a curto prazo e de activos de baixo valor
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O Microbanco optou por não reconhecer activos de direito de uso e passivos de loca-
ção para locações de activos de baixo valor e locações de curto prazo. O Microbank 
reconhece os pagamentos da locação associados a estas locações como uma despesa 
numa base linear durante o prazo da locação.

Como locatário

O Microbanco não possui quaisquer locações como locatário.

k) Imparidade de activos não financeiros

O Microbanco avalia a cada data de relato ou com maior frequência se eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indicam que a quantia escriturada pode estar em im-
paridade, se existe indicação de imparidade por parte de um activo não financeiro. 
Se tal indicação existir, ou quando o teste anual da imparidade para um activo é 
exigido, o Banco estima o valor recuperável do activo. Se a quantia escriturada de 
um activo (ou unidade geradora de caixa) exceder a sua quantia recuperável, o activo 
encontra-se em imparidade e é mensurado pelo valor recuperável.

A cada data de relato é feita uma avaliação sobre se se existe alguma indicação de 
que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente possam já não existir ou 
tenham diminuído. Se tal indicação existir, o valor recuperável é estimado. Uma perda 
por imparidade anteriormente reconhecida é revertida apenas se tiver ocorrido uma 
alteração nas estimativas usadas para determinar a quantia recuperável do activo 
desde o reconhecimento da última perda por imparidade. Se for esse o caso, a quantia 
escriturada do activo é aumentado para o seu valor recuperável.

A reversão é limitada para que a quantia escriturada do activo não exceda o seu 
valor recuperável, nem exceda a quantia escriturada que teria sido apurada, líquida 
de depreciação, caso a perda do valor recuperável não tivesse sido reconhecida no 
activo em exercícios anteriores. Essa reversão é reconhecida na demonstração de 
lucros ou prejuízos, a menos que o activo seja contabilizado por um valor reavaliado, 
nesse caso, a reversão é tratada como um aumenta de reavaliação.

l) Provisões

As provisões são reconhecidas quando o Microbanco tern uma obrigação presente 
(legal ou construtiva) como resultado de acontecimentos passados, sendo provável 
um exfluxo de recursos em forma de benefícios económicos será requerido, e quando 
possa ser efectuada uma estimativa fiável do valor dessa obrigação.

m) Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo são reconhecidos quando existe uma garantia razoável de 
que o fundo será recebido e todas as condições anexas serão satisfeitas. Quando o 
subsídio se refere a um item de despesa, é reconhecido como rendimento numa base 
sistemática durante os períodos em que os custos relacionados, para os quais se 
pretende compensar, são contabilizados como gastos. Quando o subsídio se refere 
a um activo, é reconhecido como rendimento em valores iguais durante a vida útil 
esperada do activo relacionado.

n) Imposto sobre o rendimento

i) Imposto corrente

Os activos e passivos por imposto corrente dos exercícios correntes e anos anteriores 
são mensurados pelo valor esperado a ser recuperado ou pago as Autoridades Fiscais. 
As taxas de imposto e as leis tributárias utilizadas para calcular o valor são aquelas 
que são decretadas ou substantivamente decretadas na data de relato.

ii) Imposto diferido

Os impostos diferidos são reconhecidos sobre todas diferenças temporárias a data 
de relato entre a base fiscal dos activos e passivos e a suas quantias escrituradas 
para fins de relato financeiro. Os passivos por impostos diferidos são reconhecidos 
para todas as diferenças temporárias tributáveis, excepto:

• quando o passivo por imposto diferido resulta do reconhecimento inicial do goo-
dwill ou de um activo ou passivo numa transacção que não seja uma concentração 
de actividades empresariais e, no momento da transacção, não afecta nem o lucro 
contabilístico nem o lucro tributável; e

• no que se refere a diferenças temporárias tributáveis associadas a investimentos 
em subsidiárias e associadas, em que a tempestividade da reversão das diferenças
temporárias pode ser controlada e é provável que as diferenças temporárias não 
sejam revertidas no futuro próximo.

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças tem-
porárias dedutíveis, créditos fiscais não utilizados e prejuízos fiscais não utilizados, 
na medida em que é provável que os lucros tributáveis futuros estarão disponíveis 
contra os quais poderão ser utilizados e prejuízos fiscais não utilizados podem ser 
utilizados, excepto:

• quando o activo por imposto diferido relativo a diferença temporária tributável 
dedutível surja a partir do reconhecimento inicial de um activo ou passivo numa 
transacção que não seja uma concentração de actividades empresariais e, no mo-
mento de transacção, não afecta nem lucro contabilístico nem o lucro tributável; e

• no que respeita às diferenças temporárias dedutíveis associadas aos investimen-
tos em subsidiárias e associadas, os activos por imposto diferido são reconhecidos 
apenas na medida em que seja provável que as diferenças temporárias sejam
revertidas no futuro previsível e o lucro tributável esteja disponível contra o
qual as diferenças temporárias possam ser utilizadas.

A quantia escriturada dos activos por imposto diferido é revista a cada data de relato 
e reduzida na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão 
disponíveis para permitir que todo ou parte do activo por imposto diferido venha a 
ser utilizado. Os activos por imposto diferido não reconhecido são reavaliados a cada 
data de relato e são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros 
tributáveis futuros permitirão que os activos tributários diferidos sejam recuperados.

Os activos e passivos por imposto diferido são mensurados pelas taxas fiscais que se 
espera que sejam aplicáveis no período quando o activo seja realizado ou o passivo 
seja liquidado, com base nas taxas fiscais (e leis fiscais) que tenham sido decretadas 
ou substantivamente decretadas a data de relato.

O imposto corrente e o imposto diferido respeitante aos itens reconhecidos directa-
mente em outro rendimento integral ou capital próprio são igualmente reconhecidos 
fora dos lucros ou prejuízos. O imposto é reconhecido em correlação com a transacção 
subjacente em outro rendimento integral ou directamente no capital próprio.

Os activos e passivos por imposto diferido são compensados se existir um direito 
legalmente executável de compensar os activos por imposto corrente contra os 
passivos por imposto corrente e imposto diferido estiverem relacionados à mesma 
entidade tributada e à mesma autoridade tributária.

o) Plano de contribuição definida

O plano de contribuição definida para o INSS é geralmente efectuado por paga-
mentos dos empregados (3% do salário bruto) e pelo Microbanco (4% do salário 
bruto). O Microbanco não tem mais obrigações de pagamento havendo sido pagas 

as contribuições. As contribuições são reconhecidas como gasto de benefícios dos 
empregados quando pagas.

37. Normas emitidas mas ainda não adoptadas

Um número de normas novas e alterações nas normas são efectivas para períodos 
com início após 1 de Janeiro de 2019 e a sua aplicação antecipada é permitida. O 
Microbanco não previu a adopção das seguintes normas novas ou alterações na 
preparação destas demonstrações financeiras.

Não se espera que as normas novas e alteradas que se seguem tenham um impacto 
significativo nas demonstrações financeiras do Microbanco

• Contratos Onerosos - Custo de Execução de um Contrato (Emendas à IAS 37). 

• COVID-19- Concessões de Locação Relacionadas (Emenda à IFRS 16)

• Propriedade, instalações e equipamento: Procede antes do Uso Pretendido (Emen-
das à IAS 16). 

• Referência à Estrutura Conceptual (Emendas à NIRF 3). 

• Classificação de Passivos como Correntes ou Não Correntes (Emendas à IAS 1). 

• NIRF 17 Contratos de Seguro e emendas à IFRS 17 Contratos de Seguro:
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República de Moçambique
____________

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CIDADE DE MAPUTO
Por um Ministério Público mais interventivo na Defesa dos Direitos Humanos e no Controlo da Legalidade

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do nº 3 do Art. 96, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º5/2016, de 8 de Março, comunica-se 
que foi adjudicada por Ajuste Directo, de acordo com o seguinte:

Nº do Processo 
Administrativo

Objecto Adjudicado Valor Anual

07/UGEA/041.35/
PRCM/2021

Arrendamento de residência para 
habitação 

RITA MOISÉS DA 
CONCEIÇÃO

600.000,00MT

Maputo, Abril  de 2021

A AUTORIDADE COMPETENTE
4302

143 4315

142

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE

Anúncio de Adjudicação
Concurso nº 03/Emergência/ANE-DPI/2021

De acordo com a alínea d) do no 3 do artigo 33 conjugado com o no 2 do artigo 63 do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso 
acima foi adjudicado à empresa CONSTRUÇÕES PEDRITO, conforme a descrição abaixo:

Objecto Concorrente Valor (MT)

Remoção de bancos de areia na estrada N/C Maxixe-Chicuque 
e remoção e substituição de tabuleiros metálicas da ponte na 
estrada N/C Helene – Muane

CONSTRUÇÕES 
PEDRITO, LDA

1.035.443,35

Autoridade Competente

República de Moçambique
GOVERNO DO DISTRITO DE PANDA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUI-
SIÇÕES

Anúncio do Concurso  N.° 
04I120041/ CL/01/2021
1. O Governo do Distrito de Panda convida

pessoas singulares, micro, pequenas e
médias empresas inscritas no Cadastro
Único de Empreiteiros de Obras Públi-
cas, Fornecedores de Bens e Prestado-
res de Serviços a apresentarem propos-
tas fechadas para Construção da Pon-
te sobre o rio Nhatokwe Estrada N/C,
Mubique- Bilanhane numa extensão
de 12m.

2. Os concorrentes deverão ser titulares
de Alvará de 3ª classe ou superior.

3. Os concorrentes interessados poderão
obter mais informações, examinar os
Documentos do Concurso ou levantá-
-los na Secretaria dos Serviços Distrital
de Planeamento e Infra-estruturas de
Panda pela importância não reembol-
sável de 2.000,00MT, para cada con-
junto.

4. O prazo de validade das propostas será
de 90 dias

5. As propostas deverão ser entregues no
endereço abaixo até às 10.00 horas
do dia 19/5/2021 e serão abertas em
sessão pública, no mesmo endereço, às
10.30 horas na presença dos concor-
rentes que desejarem comparecer.

Endereço: Serviço Distrital de Planeamen-
to e Infra-estruturas de Panda, Rua Princi-
pal de Panda, telefone fax: 29368003.

6. A visita ao local de execução das obras
é obrigatória e acontecerá num único
dia 13/5/2021, pelas 9.30 horas e
o local de partida será na vila-sede de
Panda no SDPI.

7. O anúncio de Posicionamento será no
dia 9/6/2021, pelas 10.00 horas.

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

Panda, aos 30 de Abril de 2021

Administradora do Distrito

(Ilegível)

Anúncio de Adjudicação
De acordo com da alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 

Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica - se a Adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Nº 

ordem
Refª Concurso Nome do Concorrente Objecto do Concurso

Valor da Adjudicação 

(Incluindo IVA)

1. Concurso Público nº 01/DPINE/UGEA/2021 CICRAVEN, LDA Aquisição de material de escritório 211.741,92MT

2. Concurso Público nº 02/DPINE/UGEA/2021 CICRAVEN, LDA Aquisição de material de consumo informático 273.078,00MT

3. Concurso Público nº 03/DPINE/UGEA/2021 AUTO MIMAR, LDA Serviços de manutenção e reparação de veículos 315.020,63MT

Maputo, aos 29 de Abril de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA CIDADE DE MAPUTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Av. Fernao de Magalhaes, n° 34, 2° Andar, Maputo, Republica de Moçambique
Celular 85 079 1486 \ e-mail: info@ine.gov.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

INSTITUTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DO PESCADO, IP

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Instituto Nacional de Inspecção do Pescado, IP convida empresas interessadas a apresentarem propostas, fechadas, para o fornecimento de:

N° de CONCURSO
Modalidade 
do Concurso

Objecto

Data e 
horas de 

entrega das 
propostas

Datas e horas 
de abertura das 

propostas

Garantia 
provisória

MT  

37A001141/012021
Concurso 
Limitado

Serviços Catering, Sala de Conferencias nos Lotes I, II e III – 
Locais: (Matola, Praia do Bilene e Cidade de Maputo)

10/5/2021
10.00 horas

10/5/2021
10.15 horas N/A

37A001141/022021
Concurso 
Limitado

Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionados e Montagem 
11/5/2021
11.00 horas

11/5/2021
11.15 horas N/A

37A001141/022021
Concurso 
Pequena 
Dimensão

Serviços de Manutenção e Reparação de Aparelhos de Ar 
Condicionados do INIP, IP e LIP-Maputo

10/5/2021
10.00 horas

10/5/2021
10.15h N/A

2. Os concorrentes interessados devidamente credenciado conforme o nº7 do Art. 54 do Decreto abaixo referenciado, poderão obter mais
informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-lo no Instituto Nacional de Inspecção do Pescado, sito na Rua do Bagamoyo,
n.º 143, Telefone: 258 – 21 – 315226 Fax: 258 – 21 – 315230, em Maputo, durante as horas normais de expediente, pela importância não
reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais), devendo para efeito depositar o valor na conta nº 110002851 Millennium BIM – Receita
Própria do INIP.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e, serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, conforme se ilustra no
quadro, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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

Maputo, aos 30 de Abril de 2021

 Autoridade Competente 

(Ilegível)
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No quadro da implementação do Acordo sobre o Indexante Único do Sistema Bancário Moçambicano, a Associação 
Moçambicana de Bancos (AMB) comunica o Indexante Único, o Prémio de Custo e a Prime Rate a vigorar no mês de 
Maio de 2021, conforme descrito na tabela abaixo:

Descrição Taxa

Indexante Único* (calculado pelo Banco de Moçambique) 13,30%

Prémio de Custo (calculado pela AMB) 5,60% 

Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano (calculado pelo BM e AMB) 18,90%

*O Indexante Único é calculado tendo como base informação referente ao período do dia 26 de cada mês até ao
dia 25 do mês seguinte.

O Indexante Único é a taxa média medida pelo volume das operações efectuadas no Mercado Monetário 
Interbancário para o prazo de vencimento de um dia útil (prazo overnight), nomeadamente (i) as operações à taxa 
de juro de política monetária (taxa MIMO) entre o BM e os Bancos Comerciais, actualmente fixada em 13,25%, (ii) 
as operações repo entre Bancos Comerciais e (iii) as operações de permutas de liquidez entre Bancos Comerciais. 
O Indexante Único é calculado mensalmente pelo BM.

O Prémio de Custo é a margem que representa os elementos de risco da actividade bancária não reflectidos nas 
operações do mercado interbancário, o qual é adicionado ao Indexante Único para constituir a Prime Rate do Sistema 
Financeiro Moçambicano. O Prémio de Custo é calculado trimestralmente pela AMB, com base numa metodologia 
que toma em conta o rating do país, o rácio do crédito em incumprimento, o rácio de crédito saneado e o coeficiente 
de reservas obrigatórias para passivos em moeda nacional. A avaliação destes factores pela AMB resultou no Prémio 
de Custo referido, conforme comunicação ao Banco de Moçambique por ofício 17/DIR/AMB/2021, de 25 de Março. 

A Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano é a taxa única de referência para as operações de crédito de 
taxa de juro variável e resulta da soma do Indexante Único e do Prémio de Custo. Esta taxa aplica-se às operações 
de crédito contratualizadas (novas, renovações e renegociações) entre as instituições de crédito e sociedades 
financeiras e os seus clientes, acrescida de uma margem (spread) que será adicionada ou subtraída à Prime Rate, 
mediante a análise de risco de cada categoria de crédito ou operação em concreto. 

O Acordo sobre o Indexante Único do Sistema Bancário Moçambicano visa promover uma maior transparência no 
processo de fixação das taxas de juro variáveis no mercado e melhorar o mecanismo de transmissão da política 
monetária.

As instituições de crédito devem divulgar amplamente aos seus clientes e ao público em geral o spread de crédito 
padronizado para cada categoria de produto de crédito.

O spread de crédito padronizado praticado pelas instituições de crédito que operam no segmento de microfinanças, 
nas operações de crédito com os seus clientes, é definido em instrumento próprio a ser estabelecido pelo BM.

Maputo, aos 29 de Abril de 2021

COMUNICADO N.º 02/2021 

A Associação Moçambicana de Bancos (AMB) comunica as margens (spread padronizado) para cada categoria de 
produto de crédito a serem adicionadas à Prime Rate que irá vigorar nas instituições de crédito no mês de Maio de 
2021. 

Spread Padronizado de Taxas de Juro Praticadas pelos Bancos Comerciais 

Empréstimos a Particulares Empréstimos a Empresas

Leasing 
Mobiliário

Leasing 
ImobiliárioInstituição Habitação Consumo

Empréstimos de 
curto prazo (até 

1 ano)

Empréstimos de longo 
prazo (acima de 1 ano)

1. BCI 4,50% 4,50% 4,50% 5,25% 3,00% 4,50%

2. BIM 1,20% 4,75% 1,30% 1,78% 3,50% 1,20%

3. Standard Bank 2,25% 6,00% 2,00% 3,00% 3,00% -

4. ABSA 2,75% 10,75% 0,00% 1,00% 5,00% -

5. Banco Único 2,00% 8,50% 2,00% 2,50% 3,00% 1,50%

6. Moza Banco 5,00% 6,50% 2,00% 3,00% 5,00% 4,50%

7. FNB 1,00% 2,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00%

8. ABC 4,00% 14,50% 5,00% 5,00% 7,75% 7,75%

9. BNI - - 2,00% 4,00% - -

10. Société
Générale

6,00% 10,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00%

11. Ecobank 4,00% 7,00% 3,00% 5,00% - -

12. Big - - 4,00% 4,50% - -

13. First Capital
Bank

2,50% 10,00% 2,50% 3,00% - -

14. UBA - 3,00% 4,00% 5,00% - -

15. Banco Mais 5,83% 4,75% 4,00% 4,25% - -

16. MyBucks - 42,00% 24,00% 24,00% - -

O spread que consta da tabela é indicativo para as condições padronizadas abaixo indicadas, sendo que a concessão 
de financiamento é sujeita à análise de risco interna de cada banco, de forma a aferir a capacidade de endividamento 
do mutuário. Cada banco reserva-se o direito de aplicar condições adicionais distintas destas, em função do perfil 
de risco, historial comercial e creditício e eventuais protocolos celebrados com o cliente ou a sua instituição. O 
prazo, o grau de cobertura do colateral e o tempo de relacionamento comercial em todas as categorias de crédito 
podem variar em função da avaliação de risco a ser efectuada por cada banco.

I. Condições padronizadas por categoria de crédito

1. Condições genéricas aplicáveis a todas as categorias de crédito:

a) O mutuário deve ser cliente do banco há pelo menos 6 meses, com um histórico de transacções;
b) O mutuário não deve ter incidentes registados na Central de Registos de Crédito do BM nem outros

incidentes junto do sistema bancário, à data do pedido de crédito;
c) O mutuário deve apresentar uma livrança em branco.

2. Condições específicas aplicáveis a cada categoria de crédito:

2.1. Empréstimo a Particulares para Habitação:

i. Prazo: 20 anos
ii. Tipo de colateral: hipoteca de imóvel, com uma cobertura

de 120% do valor a financiar. Avaliação do imóvel 
com menos de 3 meses, efectuada por uma empresa 
reconhecida pelo banco;

iii. Seguro de vida do mutuário e seguro do imóvel;
iv. O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço

máxima de 30% do rendimento líquido mensal do
mutuário.

2.2. Empréstimo a Particulares para Consumo:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. O mutuário deve ser funcionário de uma empresa em

regime de contrato por prazo indeterminado, e deve
ser apresentada a carta da empresa a confirmar as suas
funções, contrato e rendimento líquido;

iii. Seguro de vida;
iv. O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço

máxima de 30% do rendimento líquido mensal do
mutuário.

2.3. Empréstimo de Curto Prazo (até 1 ano) a 
Empresas:

i. Prazo: máximo de 1 ano;
ii. Colateral aceitável para o banco, com cobertura mínima

de 120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas dos últimos 3 anos.

2.4. 

2.5. 

2.6. Empréstimo de Longo Prazo (acima de 1 
ano) a Empresas:

i. Prazo: até 7 anos (e acima de 1 ano);
ii. Colateral aceitável para o banco, com cobertura mínima

de 120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas dos últimos 3 anos ou plano de

negócios.

2.7. Leasing Mobiliário, para Particulares e 
Empresas:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;

iii. O objecto do leasing deve encontrar-se na condição de
novo, e deve ser apresentada uma avaliação recente do
mesmo efectuada por uma empresa reconhecida pelo
banco;

iv. O montante a financiar deve corresponder a um máximo
de 90% do valor avaliado do objecto do leasing;

v. O título de propriedade do objecto do leasing deve
passar a estar em nome do banco após a concessão do
financiamento;

vi. Seguro de vida e do objecto do leasing.

2.8. Leasing Imobiliário, para Particulares e 
Empresas:

i. Prazo: 20 anos

ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;

iii. Deve ser apresentada uma avaliação recente do objecto
do leasing, efectuada por uma empresa reconhecida pelo
banco;

iv. O montante a financiar deve corresponder ao máximo de
90% do valor avaliado do objecto do leasing;

v. O título de propriedade do objecto do leasing deve
passar a estar em nome do banco após a concessão do
financiamento;

vi. Seguro do objecto do leasing;

vii. Seguro de vida, no caso de o mutuário ser um particular;

viii. Contas auditadas dos últimos 3 anos ou plano de
negócios, no caso de o mutuário ser uma empresa.

II. Definição dos termos e conceitos (metainformação)

a) Particulares
O sector dos particulares é composto por clientes que sejam pessoas singulares (indivíduos ou grupos de indivíduos) 
residentes, reúnam parte ou a totalidade do seu rendimento e património e consumam certos tipos de bens e 
serviços. 

b) Empresas
O sector das empresas é constituído pelo conjunto de entidades (empresas) que se tenham constituído ou registado 
sob uma das formas comerciais reconhecidas na República de Moçambique, cuja actividade principal consista na 
produção de bens e serviços mercantis não financeiros. Integram o sector das empresas, além das sociedades 
comerciais (conforme definidas no Código Comercial), os empresários em nome individual, as associações e 
organizações não governamentais, partidos políticos e entes públicos.

c) Empréstimo para habitação
Empréstimo destinado à aquisição de nova habitação, entendendo-se como nova habitação aquela que vai ser 
habitada pela primeira vez, independentemente da data da sua construção.

d) Empréstimo para consumo
Empréstimo concedido a particulares para operações que não se prendam com os seus negócios e profissões 
e estejam relacionadas exclusivamente com créditos usados para a compra de bens e/ou serviços consumidos 
pelos particulares individualmente. Inclui, por exemplo, créditos destinados à aquisição de veículos, mobiliários, 
electrodomésticos, equipamento informático e reabilitação de habitação própria.

e) Empréstimos de curto prazo (até 1 ano) a empresas
Empréstimos concedidos no âmbito do exercício de actividade empresarial com maturidade até 1 ano, para 
aquisição de meios circulantes.

f) Empréstimos de longo prazo (acima de 1 ano) a empresas
Empréstimos concedidos no âmbito do exercício de actividade empresarial com maturidade acima de 1 ano, para 
fins de investimento.

g) Leasing mobiliário e imobiliário
O leasing é uma operação de empréstimo concedido para o financiamento de investimentos de longo prazo em 
activos fixos (por exemplo, máquinas e veículos, edifícios e moradias). 

Maputo, aos 29 de Abril de 2021
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COMUNICADO N.º 02/2021
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL SUPREMO

AVISO
De acordo com o aviso publicado nas edições dos dias 9 
e 10 de Março de 2021, do Jornal “Notícias”, publica-se a 
lista provisória dos candidatos aprovados e reprovados 
ao concurso interno aberto para o provimento de vagas 
existentes no quadro de pessoal do Tribunal Supremo e dos 
Tribunais Superior de Recurso de Maputo, dos Menores da 
Cidade de Maputo e de Polícia da Cidade de Maputo, devendo 
ser consultada nas vitrinas do Tribunal Supremo, nos Tribunais 
Superior de Recurso de Maputo, dos Menores da Cidade de 
Maputo e de Polícia da Cidade de Maputo e na página Web 
www.ts.gov.mz, onde também estão disponíveis instruções 
para os passos subsequentes.
Fixa-se o prazo de quinze (15) dias, contados da segunda e 
última publicação deste aviso, para eventuais reclamações, a 
serem apresentadas na Secretaria do Tribunal Supremo.

Maputo, aos 28 de Abril de 2021

A Presidente do Júri
Denise Catarina Silva
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MAPIKO –COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO, SCRL
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO

RELAÇÃO DEFINITIVA DE CREDORES
Faz-se saber que corre o processo de liquidação da cooperativa de crédito Mapiko –Cooperativa de 
Poupança e Crédito, SCRL. Nestes termos, ao abrigo do artigo 53, conjugado com os artigos 16 e 50, 
todos da Lei n.º 30/2007, de 18 de Dezembro – Lei da Liquidação Administrativa das Instituições de 
Crédito e Sociedades Financeiras – é publicada a relação definitiva dos credores, que são descritos de 
acordo com a tabela abaixo:

N.º DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE Valor LOCALIZAÇÃO
1 Recebedoria da Fazenda do Primeiro Bairro Fiscal 1.874.061,00MZN Cidade de Maputo 
2 Credores Accionistas 1.100,00MZN Cidade de Maputo 
3 Credores Depositantes 276.608,69MZN Cidade de Maputo

Os credores acima mencionados poderão proceder a consulta do valor individualizado dos créditos, 
na antiga sede da Mapiko, SCRL localizado na Rua Samuel Dabula Nkumbula, R/C, nº 69, no Bairro da 
Sommerschield, no prazo de 10 (dez) dias, no período compreendido entre às 9.00 e 15.00 horas, 
devendo, para o efeito, ser portadores de um documento de identificação válido.

Podem alternativamente, solicitar uma cópia electrónica da referida relação ou submeter qualquer 
questão ou pedido de clarificação relacionado com a informação contida na mesma, no prazo já 
indicado, pelo seguinte endereço electrónico: fgd@bancomoc.mz ou pelos seguintes contactos 
telefónicos: telefones n.º 87 9408822/87 1704318/85 9408822/85 5152022

Findo o prazo acima, o processo de liquidação seguirá os termos subsequentes. 

Maputo, aos 21 de Abril de 2021

O Liquidatário

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE MOSSURIL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ADENDA AO ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO N.º 01 e 02/GDM/UGEA-MERCIM/2021

1. O Governo do Distrito de Mossuril, no âmbito do exercício económico 2021 através do fundos da UNCDF-
MERCIM convida pessoas coletivas ou singulares, nacionais interessadas e que reúnem requisitos de
elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os seguintes objetos

N˚ de Concurso Modalidade 
do Concurso

Objeto de Contratação

Data e hora 
de entrega 

das 
Propostas

Data e hora 
de abertura 

das 
propostas

Garantia 
Provisoria

Alvarás

Concurso N.˚ 01/
GDM/UGEA/

EMPREITADA/2021

Concurso 
Limitado

Construção da Vedação e 
reabilitação do Escritó-
rio da Estação Meteoro-
lógica  de Mossuril 

 14/5/2021
9.30 horas

14/5/2021
9.45 horas

N/A 1ª CLASSE

Concurso N. 02/
GDM/UGEA/ 
BENS/2021

Concurso 
Limitado

Fornecimento e Monta-
gem de Equipamento para 
Estação Meteorológica

14/5/2021
9.30 horas

14/5/2021
9.30 horas

N/A
Fornecimen-

to de Bens 
Compatíveis

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os Documentos de Concurso ou
adquirí-los no horário das 8.00 às 15.30 horas, a partir do dia 3 de Maio de 2021, no Serviço Distrital
de Planeamento Infraestrutura, cita na Vila Sede do Distrito de Mossuril, mediante apresentação de um
comprovativo do valor de 1.500,00MT na conta Millennium BIM n.º 338565503, SDPI Mossuril.

3. A Visita ao local das obras será no dia 10 de Maio de 2021, pelas 9.00 horas e é de carácter obrigatório, a

concentração será na sede do Distrito, em Frente ao Edifício do Governo do Distrito de Mossuril.

4. Os concorrentes poderão igualmente, solicitar esclarecimentos sobre os Documentos de Concurso até ao

dia 12 de Maio de 2021, e o anúncio de posicionamento dos concorrentes far-se-á no dia 20 de Maio de

2021.

5. O concurso será regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Publicas, Fornecimento

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Mossuril, aos 28 de Abril de 2021
Autoridade Competente

(Assinatura Ilegível)
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VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

OPORTUNIDADE de investimento em 
Marracuene, de grande armazém novo 
com 20x35 área coberta, vende-se por 1 
000 000USD; outro armazém pequeno, 
1600² por 200 000USD, negociáveis; 
Espaço com muro 20x50 por 750 
000,00MT. Contacto: 82-6421191 ou 
84-8474370.

4042

VIVENDA independente, na Av. do 
Trabalho, área de 20/40m, perto do 
Fajardo, vende-se por 10 200 000,00MT; 
apartamento tipo 3, na Polana, Rua de 
Kongwa, 3wc, dependência no terraço 
e garagem por 12 700 000,00MT; tipo 
3, no B. Central, num 2º andar, com de-
pendência e parqueamento, na Av. Ma-
guiguana, Jardim Dona Berta por 8 200 
000,00MT. Contacto: 84/86-4807540.

4803

FLAT pronta a habitar, tipo 3, 3wc, 2 
varandas, no Bairro Central “B”, Av. 24 
de Julho, num 8º andar, com elevador e 
garagem, vende-se, sem intermediário. 
Contacto: 84-3053579.

4843

GEMINADA no Bairro Central, tipo 
3, vende-se por 12 500 000,00MT; flat 
tipo 3, na Polana por 9 000 000,00MT, 
negociáveis; tipo 3, espaçosa, no Bairro 
Central por 7 500 000,00MT; tipo 3, na 
Malhangalene, espaçosa por 7 500 
000,00MT; tipo 5, na Sommerschield 
por 30 000 000,00MT; Triunfo por 17 
000 000,00MT. Contacto: 84-2047905 
ou 82-2982995.

4911

FLAT tipo 3, 2wc, num 3º andar, no 
Bairro do Alto Maé, vende-se por 4 500 
000,00MT; flat tipo 3, 2wc, num 4º andar 
na Polana, próximo ao Polana Shopping 
por 8 600 000,00MT. Contacto: 84-
2384238, 84-5770916 ou 82-7368613.

4925

LOJA com 192m², tem sobre-loja e 
cave, na Av. Vladimir Lenine e 24 de 
Julho, pronta a usar, vende-se por 18 
000 000,00MT. Contacto: 84-5770916, 
82-7368613 ou 84-2384238.

4925

QUINTA com casa tipo 2, jardim, furo 
de água, muro de vedação, no Bairro 
Chiango com 5000m², 50x100m, pronta 
a habitar, vende-se por 6 000 000,00MT. 
Contacto: 84-2384238 ou 84-5770916.

4925

DIVERSOS

VIATURAS

TOYOTA PRADO, TX em peças; BMW 
525 em peças, vende-se. Contacto: 
84-7272701.

4786

TERRENOS na praia, hectares para 
agricultura, quintas para salões de 
eventos etc., terrenos para habitação, 
turismo, negócio, na KaTembe, Ponta 
Douro, Malongane, Catuane e Belo 
Horizonte. Ligue já, GL Imobiliária, 84-
3999454, imobiliária com segurança.

4770

SOMOS a CRS, Corporate & Retail 
Services. Dispomos da maior e melhor 
dimensão de serviços imobiliários. 
Contacte-nos para compra, venda ou ar-
rendamento, bem como fazer avaliação 
do seu imóvel. Contacto: 84-4277006, 
ou pelo E-mail: www.crs.com.mz/ 
comercial@crs.co.mz

4900

ARRENDA-SE

CASA duplex, de 2 pisos, no Bairro do 
Jardim, Rua Agricultura, nº 336, com 3 
quartos, 2wc, anexo tipo 2, 1wc externa, 
garagem e quintal espaçoso. Recomen-
dável para: escritório, escola, clínica 
ou habitação, arrenda-se. Contacto: 
82-3077545/84-4077545/84-7162973.

4755

DEPENDÊNCIA tipo 2, com wc interna, 
no Bairro do Fomento, perto das Bom-
bas, arrenda-se. Contacto: 84-8359121 
ou 82-3944500. sem intermediários.

4902

FLAT tipo 2, num 1º andar, no Polana 
Shopping, arrenda-se por 50 000,00MT; 
flat tipo 3, num R/C, com 2wc, no Bairro 
Central por 35 000,00MT; flat tipo 3, num 
2º andar, no Alto Maé por 25 000,00MT; 
flat tipo 2, num 2º andar, no Alto Maé por 
20 000,00MT; flat tipo 3, num 2º andar 
na Malhangalene por 25 000,00MT. 
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.

4920

FLATS: tipo 3, num 1º andar, com 
parqueamento, no Bairro da Polana, 
arrenda-se por 45 000,00MT; tipo 3, 
num 2º andar e último, climatizada, 
com parqueamento, no Bairro Central, 
próximo à Migração por 35 000,00MT; 
tipo 2+1, num 4º andar, com parquea-
mento no Ponto Final por 25 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 82-2286365, 
Sr. Missasse.

4916

República de Moçambique

Ministério do Már, Águas Interiores e Pesca

Anúncio de Cancelamento de Concursos

De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Decreto nº5/2016, de 8 de Março, que 

aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,comunica-se que 

os concursos abaixo indicados foram cancelados:

Nº do Concurso Objecto Motivo

Concurso Público Nº 01/

UGEA/ProAzul/2021, 

Lote I

Fornecimento de uma 

viatura

Todos os concorrentes apresen-

taram propostas acima do valor 

estimado para o concurso

Concurso Público Nº03/

ProAzul/DA/2021

Fornecimento de Mate-

rial de Escritório

Cancelamento do concurso para 

reformulação do objecto do con-

curso

Maputo, aos 30 de Abril de 2021

A Autoridade Competente

República de Moçambique
Ministério do Már, Águas Interiores e Pesca 

Anúncio de Adjudicação

De acordo com alinea f), do nº 3 do artigo 33 do Decreto nº5/2016, de 

8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada 

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

Estado,comunica-se que a adjudicação dos concursos abaixo indicado:

Nº Do Concurso Objecto
Concorren-

te
Valor incluindo IVA

Concurso por Cotações 
nº 5/ProAzul/
SWIOFish1/2021

Fornecimentos de Géne-

ros alimenticios e produ-

tos de higiene e limpeza

Terramar 6.500.000,50 MZN

Concurso por Cotações 
nº 1/ProAzul/
SWIOFish1/2021

Fornecimento de Equipa-

mento Informatico

Bytes &Pie-

ces
1.329.728,50 MZN

Maputo, aos 30 de Abril de 2021

A Autoridade Competente
4310 4310
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MUNICÍPIO DE PEMBA

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE PEMBA
UNIDADE GESTORAS EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Conselho Municipal da Cidade de Pemba Convida pessoas colectivas ou Singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas e qualificadas, a apresentarem

propostas  fechadas para participação em concursos discriminados na tabela abaixo:

N° de Referência do Concurso Objecto Modalidade

Data e hora de entrega de 

Documentos de Qualificação e 
Propostas

Data e hora de abertura de 

documentos de qualificação e 
propostas

Garantia 

Provisória 

Validade das 

Propostas

08/CMCP/UGEA/2021
Contratação de 
Fornecimento de 1 GPS

Concurso 

Público 
31/05/2021,às 9.15horas 31/05/2021,às 9.30horas 30.000MTS 30dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações , examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los no sector da UGEA, nas horas normais

de expediente, a partir do dia 29 de Abril de 2021, mediante o pagamento de 1.500,00 MT ( Mil e Quinhentos meticais) ou equivalente em moeda livremente

convertível por cada exemplar no seguinte endereço:

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE PEMBA

Rua Base de Moçambique , n°355

Fax n°:+ 25827220528, Tel. n°25827220528

Pemba –Cabo Delgado

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVINCIA DE NAMPULA

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

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Nacala, convida as pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de

elegibilidade à apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de vários bens conforme a tabela abaixo:

Nº de Concurso Objecto do Concurso Lotes
Data de 

abertura
Horas de E. das 

propostas
Horas de abertura 

das propostas
Local de abertura

Validade das 
propostas

Garantia 
provisória

Concurso Limitado 
nº 01/SDEJT-NCL  

Combustível e Lubrificantes 1   17/05/2021
09:30 
Horas

10:00 Horas
Sala de Reuniões do 
SDEJT

90 dias. Não Exigida

Concurso Limitado 
nº 02/SDEJT-NCL  

Material de Consumo e 
Duradouro para Escritório

1   17/05/2021 09.30 Horas 10:00 Horas
Sala de Reuniões do 
SDEJT

90 dias. Não Exigida

Concurso Limitado 
nº 03/SDEJT-NCL  

Material de Consumo para 
Ensino 

1 17/05/2021 09.30 Horas 10:00 Horas
Sala de Reuniões do 
SDEJT

90 dias. Não Exigida

Concurso Limitado 
nº 04/SDEJT-NCL  

Géneros Alimentícios 1 17/05/2021 09.30 Horas 10:00 Horas
Sala de Reuniões do 
SDEJT

90 dias. Não Exigida

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

3. Os concorrentes elegíveis interessados deverão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los na UGEA, do SDEJT de Nacala, sita na rua da Escola
Feminina ao lado da EPC 25 de Setembro, perto do Posto Policial de Ontupaia, pela importância não reembolsável de 2000,00Mts, nos dias úteis durante as horas normais de
expediente a partir do dia 14 de Abril de 2021.

4. O pagamento poderá ser efectuado em numerário no acto do levantamento do caderno de encargo ou depósito directo no banco BIM na conta no 87867063 e serão aceites
mediante a entrega de talão de depósito.

5. As propostas deverão ser 3 exemplares e entregues no endereço referido no no 3, até as 9:30 horas do dia 17 Maio de 2021 e serão abertas em secção pública, no mesmo endereço
conforme as horas indicadas na tabela acima.

6. As propostas entregues depois do prazo acima mencionado, não serão aceites.

Nacala,29  de Abril de 2021
O Director do SDEJT
______________________

Alexandre Mário Nacotua
 (Especialista de Educação)

REPUBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTERIO DA JUSTIÇA ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
CARTÓRIO NOTARIAL DE PEMBA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR
ÓBITO DE “ WALTON NORMAN BRIAN IMRIE “

- - - CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura de
vinte e nove de Abril  de Dois Mil Vinte e Um, lavrada de folhas um 
à folhas dois verso, do livro de notas para escrituras de habilitação 
de herdeiros  número Um  traço A,  do  Cartório Notarial de
Pemba,  a cargo de DIAMANTINO DA SILVA, Licenciado em Direito,
Conservador/Notário Superior,  em pleno  exercicio de funções
notariais no Balcão de Atendimento Único-Baú, foi celebrado
uma escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de WALTON
NORMAN BRIAN IMRIE, divorciado, de sessenta e cinco anos de
idade, natural de Johannesburgo,  e residente que foi na África do 
sul, filho de Arthur Mac Donald  e  de Joan Cynthia Imrie.------------
- -  - Que pela mesma escritura, o decujus deixou como únicos

herdeiros:  Joana Claire Imrie, solteira, natural de África do Sul,
Gareth Noakes Imrie, solteiro, natural de Zimbabwe, Nicola Jane
Imrie, solteira, natural da África do Sul e Vanessa Marie Imrie,
solteira, natural da África do Sul, ambos de nacionalidade Sul
Africana e residentes na África do Sul.------------------------------------
- - - Que o falecido deixou herdeiros, deixou bens móveis e imóveis 
e deixou  testamento como disposição legal de sua última vontade.
Não há lugar a inventário obrigatório.- - - - - - - - - - ------------------ -
- - - - - - - - - - - - ESTÁ CONFORME- - - - - - - - ------------------------ ----
- - - Cartório Notarial de Pemba-Baú, aos Vinte e nove  de Abril  de 
Dois Mil Vinte e Um. - - - - - - - - 

O Notário,  

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MANICA

1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA DOUTORA ELISA CUA CHITEVE, JUÍZA DE DIREITO DESTE TRIBUNAL

FAZ SABER que foi designado o dia 13/5/2021, pelas 14.00 horas, no Tribunal Judicial 
da Província de Manica 1ª Secção Cível, para venda dos imóveis penhorados, por propostas 
com cartas fechadas, superior ao preço de 1 800 000,00MT (um milhão e oitocentos mil 
meticais), requerida pelo exequente para adjudicação dos imóveis abaixo, nos Autos de 
Acção Executiva Para Pagamento de Quantia Certa em Processo Ordinário nº 20/2017-
A, que o E.G.S Transporte, move contra Azarias Henriques Zagarto, residente no Distrito 
de Manica, que recaiu sobre:

Um imóvel destinado para habitação, inscrito na Conservatória do Registo Predial de Chimoio, 
a folhas oitenta e um do livro B/doze, sob número quatro mil, quatrocentos e noventa e sete, 
se acha descrito um prédio urbano que constitui o talhão sem número, da zona residencial, 
localizado no bairro Macorreia, Cidade de Manica, confrontando-se a partir do Norte com a 
rua sem número, ao sul com o terreno do senhor Pedro Mofati Andine. Este com uma rua 
sem nome e a Oeste com o terreno pertencente ao senhor Jorge Luís Rendição, com uma 
área de 1748,79m² (mil setecentos e quarenta e oito ponto setenta e nove metros quadrados, 
sobre o prédio existe constituído um edifício em alvenaria destinado a habitação, composto 
por uma sala comum, uma cozinha, dois quartos simples, uma casa de banho, uma varanda 
de estar e uma varanda de serviço. Pelo preço mínimo de 705 000,12MT(setecentos e 
cinco mil meticais e doze centavos).

Um parque de estacionamento inscrito na Conservatória do Registo Predial de Chimoio, a 
folhas número noventa e nove versos do livro B/dezassete, sob o número cinco mil oitocentos 
e noventa e nove, se acha descrito um prédio urbano que constitui o talhão sem número, 
localizado no bairro Vumba, cidade de Manica, com uma área de 21271,6m² (vinte e um mil, 
duzentos e setenta e um ponto seis metros quadrados), confrontando-se pelo Norte por uma 
rua, a sul pelo talhão sem número, a este com talhão sem número, pelo Oeste com uma rua. 
Pelo preço mínimo de 949.855,00MT (novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e 
cinquenta e cinco meticais).

Chimoio, aos doze dias do mês de Abril do ano dois mil e vinte e um

O Escrivão de Direito Provincial
Lizaia Manuel

 A Juíza de Direito
Drª Elisa Cua Chiteve

(Juíza de Direito)
4283
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Superfície  103.478 km²
População  3 849 455 (2007); 22 Distritos

Porto de Quelimane 
relança exportação de 
produtos estratégicos

JOCAS ACHAR

O 
GOVERNO da Zam-
bézia pretende relan-
çar, a médio prazo, a 
liderança na expor-
tação de produtos es-

tratégicos, através do Porto de 
Quelimane, cujos trabalhos de 
dragagem estão em curso, há 
uma semana, visando torná-
-lo mais navegável e seguro
para navios de grande calado. 

O desafio foi manifestado 
há dias, em Quelimane, pelo 
governador provincial, Pio 

Matos, o qual reconheceu ter 
sido um erro crasso o facto da-
quela infra-estrutura portuá-
ria ter sido descartada durante 
vários anos sem qualquer tipo 
de intervenção para torná-lo 
operacional e atrativo para a 
cabotagem marítima.

Pio Matos recordou que, 
até à década 80, a província 
contribuía com 40 por cento 
para o Produto Interno Bruto 
(PIB) nacional e esses rendi-
mentos resultavam de ex-
portação, a partir do Porto de 
Quelimane, de produtos como 

a copra, chá, camarão, mine-
rais, sisal, madeira e outros.

A este propósito, o gover-
nador da Zambézia afirmou, 
durante a sua intervenção na 
cerimónia de lançamento da 
dragagem do canal de acesso 
ao Porto de Quelimane, não 
compreender, por que razão 
não foram feitos investimen-
tos de vulto para torná-lo 
operacional todo o tempo, 
uma vez reconhecido o seu 
papel na economia provincial, 
nacional e capacidade de ex-
plorar o potencial de negócios 

com os países do Hinterland.
Segundo ainda Pio Matos, 

não é plausível a ideia de que 
o Porto de Quelimane foi des-
cartado, porque há um plano 
de se construir um Porto de 
Águas Profundas em Macuse. 
“ Num cenário mais optimista, 
esse porto só poderá ser cons-
truído daqui a

seis anos; então algo tem 
que ser feito e o Porto de Que-
limane deve ser uma priorida-
de”, disse Pio Matos.

A dragagem, que desta vez 
será completa pelo facto de 

Porto de Quelimane que vai relançar a exportação de produtos estratégicos

abranger a bacia de manobras, 
o cais, bem como o canal de
acesso, está avaliada em 2.750
mil dólares norte-americanos. 

Pio Matos afirmou a pro-
pósito que pode não ser grande 
investimento quando o porto 
estiver em funcionamento. 
Conforme considerou, com 
aquela infra-estrutura portuá-
ria acessível, navegável e segu-
ra, há um grande potencial em 
termos de recuperação.

O governador da Zambézia 
recordou que a carestia de vida 
que sufoca muitas famílias, 
decorrente do preço final ao 
consumidor, resulta do facto 
de os operadores económicos 
se abastecerem a partir dos 
portos da Beira e Nacala. 

Convidou os empresários 
locais para a utilização do por-
to de Quelimane,  com vista a 
reduzir os custos de transporte 
e facilitar a vida da população.

O Porto de Quelimane 
tem potencial para alavancar 
a economia das províncias da 
Zambézia e Tete, bem como 
captar as oportunidades exis-
tentes nos países da sub-re-
gião da SADC, nomeadamente 
Malawi, Zâmbia e República 
Democrática do Congo. O Go-
verno pretende ainda, no pre-
sente quinquénio, revitalizar 
o porto terciário de Pebane,
paralisado há vinte e oito anos. 
Em Pebane, quer operar uma
empresa mineira de origem
russa que explora areias pesa-
das, precisará da infra-estru-
tura para exportar a sua pro-
dução.

Covid-19 dita 
encerramento
de 200 empresas

AZARA CHIMBWA

MAIS de 200 empresas de di-
versos ramos de actividade 
encerraram as portas no pri-
meiro semestre deste ano, na 
província da Zambézia, devi-
do à crise sanitária provocada 
pela pandemia da  Covid-19. 

O Secretariado Executivo 
provincial da Organização dos 
Trabalhadores de Moçambi-
que (OTM-CS), Caetano Ga-
lhardo, disse, quarta-feira úl-
tima, em Quelimane, durante 
um seminário subordinado ao 
tema “Higiene e Segurança 
no Trabalho”,  que em con-
sequência do encerramento 
dessas unidades de produção, 
mais de 300 trabalhadores 
perderam os seus postos de 
emprego, não se vislumbran-
do, pelo menos a curto prazo, o 
relançamento das actividades 
económicas dessas empresas. 
Caetano Galhardo descreveu 

a situação do trabalhador, 
no contexto da pandemia da 
Covid-19, como sendo preo-
cupante, o que obriga a uma 
reflexão mais profunda para 
as consequências sociais, psi-
cológicas e financeiras para o 
trabalhador e seus dependen-
tes.  Segundo o sindicalista, 
o Governo tem de repensar
no modelo de estímulos a
empresas para voltar a ope-
rar num ambiente de novas
formas de financiamento.
Entretanto, seis trabalhadores
perderam a vida no primeiro
semestre deste ano na pro-
víncia vítimas de acidentes de 
viação.

O representante da direc-
tora provincial da Justiça e 
Trabalho, Alberto Mussáma, 
referiu que, ao nível da pro-
víncia da Zambézia, foram 
reportados seis acidentes de 
trabalho, incluindo um de que  
resultou na incapacidade per-

manente e dois parciais das 
vítimas. Pediu às empresas 
para a necessidade de adop-
ção de medidas de prevenção 
de acidentes de trabalho e eli-
minação de riscos de doenças. 
De acordo ainda com Alberto 
Mussáma, as empresas de-
vem privilegiar a cultura de 
comunicação sobre acidentes 
de trabalho aos órgãos com-
petentes, bem como manter 
um seguro de acidente de 
trabalho e doenças profissio-
nais para seus trabalhadores. 
Alberto Mussáma explicou 
ainda que as normas de se-
gurança no trabalho podem 
ser eficazes quando apoia-
das no diálogo social tri-
partido e na negociação co-
lectiva entre os sindicatos e 
trabalhadores, alicerçadas, 
naturalmente, por uma le-
gislação eficaz sobre segu-
rança e saúde no trabalho 
e cumprimento rigoroso. 

Ilha de Idugo terá 
primeira maternidade

NEYD AMOSSE

UMA maternidade, com a capacidade de seis ca-
mas e outros serviços sanitários, está em cons-
trução na Ilha de Idugo, no distrito de Quelima-
ne, na Zambézia. 

Trata-se da primeira infra-estrutura sani-
tária a ser construída na história daquela ilha 
e a mesma vai beneficiar mais de dez mil pes-
soas que percorriam mais dez quilómetros 
para ter cuidados de saúde básicos. 
A infra-estrutura sanitária está a ser construída 
com fundos desembolsados pela embaixada do 
Japão e visa dar dignidade à população da ilha 
que estava desprovida de qualquer tipo de assis-
tência sanitária mais próxima. 

José Manuel da Conceição, patrono do 
projecto, diz que perante as dificuldades que 
a população de Idugo enfrenta, a associa-
ção que dirige desenhou um projecto que 
mereceu atenção da embaixada japonesa. Afir-
mou, durante a cerimónia de lançamento da 
primeira pedra, que a população de Idugo vai 
respirar de alívio, principalmente as mulheres 
em serviço de parto que eram transportadas em 
bicicletas, depois em canoas para chegar à uni-
dade sanitária mais próxima. 

“Isso retirava a dignidade das mulhe-
res e de todos os doentes. Por isso, pedi-
mos ao empreiteiro a cumprir os oito me-
ses do prazo para a construção”, disse José 
Manuel da Conceição, para quem a unidade sa-
nitária representa a concretização de um sonho. 

A Ilha Idugo é uma região do distrito de Queli-
mane, localizada na localidade Supinho, 35 qui-
lómetros da capital provincial da Zambézia.

A população, maioritariamente viven-
do de pesca e produção agrícola, cujos ren-
dimentos são fracos, tem todo o tipo de ca-
rências, desde escolas, centro de Saúde, 
água potável, o que tem reflexo na sua vida. 
Maria Filomena Garfo, uma das tantas mulheres 
que vivem em Idugo, não conseguiu conter as 
lágrimas de emoção ao ver o lançamento da pri-
meira pedra para a construção da maternidade. 
Entrevistada pela nossa Reportagem, a propósi-
to, pediu mais respeito às mulheres geradoras de 
vidas e acredita que a unidade sanitária vai  dar-
-lhes mais dignidade. 

Segundo Garfo, neste momento, as mu-
lheres têm apenas duas escolhas, ou fazer
parto pelo caminho a caminho do centro de
Saúde, localizado a dez quilómetros, ou ter
um parto de risco assistido por matronas.
Entretanto, o administrador distrital de Que-
limane, Mário Vida, que fez o lançamento da
primeira pedra, acredita que o sofrimento das
mulheres parturientes vai chegar ao fim den-
tro de oito meses quando a maternidade es-
tiver concluída. Segundo ele, a maternida-
de é bem-vinda, mas o desafio do Governo
é construir uma unidade sanitária completa.
Vida adiantou que o plano já foi feito e os cálculos 
indicam para um investimento de 25 milhões de
meticais e, neste momento, o governo distrital
está a mobilizar recursos públicos e de parceiros.

Pandemia afecta negócio
do  livro físico na capital provincial

A PANDEMIA da Covid-19 e o 
maior acesso a conteúdos ele-
trónicos são dos factores que 
estão a afectar o negócio do 
livro físico na cidade de Que-
limane. 

A crise sanitária provo-
cada pelo coronavírus veio 
afastar ainda mais os leitores 
das principais livrarias da ca-
pital provincial da Zambézia, 
por temerem que a venda e 
troca de livros seja um vector 
para a transmissão da doença. 
Proprietários de livrarias, 
vendedores de rua e ambu-
lantes, entrevistados há dias 
pela nossa Reportagem, por 
ocasião do Dia Mundial do 
Livro e Direitos do Autor, na 
cidade de Quelimane, dizem 
que o negócio está a enfrentar 
dificuldades em face da fal-
ta de clientes para compra-
rem as obras literárias, quer 
de literatura em geral, quer de 
especialidade.

Para Tomásia Viera, funcio-

nária de uma livraria, na cida-
de de Quelimane, afirmou que 
antes da crise sanitária eram 
poucas as pessoas que procura-
vam comprar o livro e a situa-
ção agravou desde que foram 
anunciadas as primeiras medi-
das de prevenção da pandemia 
pelo governo. 

Ademais, segundo ainda a 
nossa entrevistada, o facto de 
não haver respeito pelos di-
reitos do autor acentua ainda 
a crise de venda do livro, uma 
vez que as reprografias espa-
lhadas pela cidade de repro-
duzem cópias sem autorização, 
o que configura um crime por
violação dos direitos autorais. 
Tomásia Viera disse que ape-
sar deste constrangimento, o 
negócio vai andando com todo 
tipo de dificuldades. Justificou 
que o preço do livro é avaliado 
em função do preço da compra 
nas editoras e o transporte, va-
lores que devem ser deduzidos 
no preço final. 

Um dos maiores problemas 
que afectou a venda do livro 
nos últimos dois anos tem a ver 
com a suspensão temporária 
dos estabelecimentos de ensi-
no, o que levou os pais, estu-
dantes e docentes a deixarem 
de frequentar as livrarias. Mui-
tos leitores recorrem, actual-
mente, ao livro electrónico, 
onde baixam e reproduzem. 
Sérgio Miguel, vendedor 
ambulante de livros, diz 
que nos últimos tempos só 
soma prejuízos porque, para 
além da Covid-19, há tam-
bém a reprodução de obras 
não autorizadas. Para ele, as 
instituições de Justiça e da 
Cultura deveriam trabalhar 
para eliminar a violação da lei. 
Estudantes abordados pela 
nossa Reportagem consideram 
que, para além da pandemia, o 
livro físico está a perder espaço 
por causa dos conteúdos ele-
trónicos depositados nas pla-
taformas digitais. 

Kalife Assuba, estudante de 
Direito, afirma que tem estado 
a utilizar mais os livros digitais 
em detrimento do físico por 
considerá-los onerosos a sua 
aquisição nas livrarias. Segun-
do ainda o nosso entrevistado, 
com a inauguração de praças 
digitais na província da Zam-
bézia o livro electrónico ga-
nhou força total. 

Para ele, o facto de o país e 
o mundo estar a viver um con-
texto atípico devido ao corona-
vírus, há toda  necessidade de
vários segmentos  olharem para 
o livro electrónico, a fim de

procurarem o que mais preci-
sam para as suas necessidades. 
Por seu turno, Letícia Garfo, 
outra estudante universitária, 
afirmou que para atrair os lei-
tores às livrarias e bibliotecas 
estas devem diversificar mais 
os títulos das obras. Por exem-
plo, a nossa fonte diz que há 

poucas obras sobre a literatura 
das ciências jurídicas na cida-
de de Quelimane. Contudo, 
afirmou que os jovens, actual-
mente, preferem os livros di-
gitais dos físicos, por ser fácil 
acedê-los, mas também por 
causa do momento que o país e 
o mundo estão a viver.

Tomásia Viera
Letícia Garfo

Kalife Assuba
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A COMPANHIA multinacional francesa Total, que nestes 
últimos anos vem realizando a prospecção de gás natu-
ral na Bacia do Rovuma, especificamente, na península 
de Afungi, distrito de Palma, província de Cabo Delgado, 
vem anunciando a sua decisão de se retirar desta zona, em 
consequência da insegurança provocada por ataques ter-
roristas da organização extremista Al-Shabab, encabeçada 
por Abú Yasir Hassan, desestabilizando Cabo Delgado, 
desde 17 de Outubro de 2017.

Como é do domínio público, o gás natural na Bacia 
do Rovuma, existe em quantidades industriais, que tor-
nam Moçambique no segundo maior país detentor deste 
recurso natural a nível mundial, por sinal caçado pelas 
grandes potências económicas e militares e as potências 
económicas emergentes, para alimentarem as suas indús-
trias pesadas que, por um lado, incrementam o seu desen-
volvimento económico, social, cultural, científico, técnico 
e tecnológico, e, por outro, destinam-nas para o fabrico 
de armas, parte significativa delas vendidas para os países 
em vias de desenvolvimento e, por coincidência, grande 
parte deles, detentores de recursos naturais estratégicos, 
maioritariamente energéticos, a fim de alimentarem guer-
ras internas nesses países, os respectivos povos matando-
-se impiedosamente entre si, tornando-se cada vez mais
pobres e, por consequência, elas, as grandes potências, a 
explorarem esses recursos a preço de miséria.

Feita esta nota introdutória, coloca-se agora uma 
questão de suma importância, a saber: será esta decisão 
irreversível, de retirada da Total de Afungi, onde vem 
efectuando a prospecção de gás natural, na sua fase con-

clusiva?
Sobre esta pergunta consideremos que o tempo e o 

retorno às condições de segurança na península, Afungi, 
bem como em Palma na sua globalidade, são determinan-
tes para concluirmos, efectivamente, se estamos perante 
uma retirada definitiva, irreversível, ou, simplesmente, 
uma retirada táctica, temporária, aguardando pela melho-
ria considerável das condições de segurança nesta zona. 

Relativamente a este melindroso assunto, de natureza 
predominantemente militar, é de prever que se a situação 
de insegurança continuar por muito tempo, de forma tal 
que afecte directa e substancialmente o projecto de pros-
pecção do gás natural em Afungi, assim como os próprios 
técnicos que nele trabalham, com destaque para os estran-
geiros, mais concretamente da Total, a probabilidade de 
retirada definitiva seja maior.

Pelo contrário, no intuito de reverter esta constrange-
dora situação, se o Estado moçambicano, no curto espaço 
de tempo possível, criar condições de reposição da segu-
rança, prioritariamente em Afungi e Palma, é muito pro-
vável que a retirada seja reconsiderada pela Total, ou seja, 
que esta volte a retomar os trabalhos de prospecção do gás 
natural que vinha fazendo, circunstância esta que pode vir 
a ser reforçada por uma diplomacia económica do nosso 
país, na pessoa do Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, como amiúde tem feito, quando as situações nacio-
nais e internacionais assim o exigem.

Considerando esta última hipótese, de a Total voltar 
a retomar a prospecção do gás natural em Afungi, o que 
seria condicionado pela existência de condições de segu-
rança na zona, duas perguntas de extrema relevância se 
colocam, a saber:

O que fazer para que a Total volte?
Como fazer?
Em relação ao que fazer para que a Total volte.
Diga-se, peremptoriamente, que o Estado moçambi-

cano, possui uma rica experiência na matéria a que nos 
referimos neste trecho, acumulada durante os 16 anos de 
guerra de desestabilização travada pela Renamo, então 
apoiada pelo regime da Rodésia do Sul (hoje Zimbabwe), 
de Ian Smith, e, posteriormente, pelo abolido regime se-
gregacionista do “apartheid”, da África do Sul, de Pieter 
W.Botha, contra o Governo moçambicano, instituído, que, 
nas actuais condições de guerra de agressão dos terroris-
tas de Abú Yasir Hassan contra Cabo Delgado, no caso 
concretamente em análise, ataque contra Palma (que cul-
minou coma paralisação de Afungi), sem excluir a guerra 
de desestabilização levada a cabo pela chamada “Junta 
Militar” da Renamo, de Mariano Nhongo, na região cen-
tro, especificamente nas províncias de Manica e Sofala 
– referimo-nos, logicamente, à experiência de formação
de tropas especiais outrora feita exclusivamente para a
guarnição militar de projectos económicos estratégicos, 
garantindo simultaneamente a segurança das populações
nos arredores dos mesmos projectos – o que, sem perda 
de tempo, hoje, pode o Estado moçambicano chamar de 
volta essa importante experiência que foi extremamente
proveitosa durante o período de guerra em referência, por 
ter evitado o colapso da economia nacional.

Tais forças especiais não teriam a missão de proteger 
os projectos económicos somente em tempo de guerra, 
como a cumpririam, também, em tempo de paz, pois a sa-
botagem de projectos económicos desta natureza ocorre, 
igualmente, no período de paz e, como tal, deveriam que 

ter existência, treinamento e formação permanentes, pro-
cesso este a implementar-se a curto, médio e longo prazo.

No caso, o gás natural na Bacia do Rovuma, priorita-
riamente aquele que se encontra em interrompida prospec-
ção, em Afungi, pelo menos de momento, seria o primeiro 
a beneficiar desse sistema pela já referida força de pro-
tecção de projectos económicos estratégicos, identifican-
do-se posteriormente outros com idêntica necessidade de 
protecção.

Por outro lado, a guerra nas duas frentes de combate 
que as FADM hoje lhes são impostas – a frente de Cabo 
Delgado, contra os terroristas islâmicos, que desestabili-
zam a província, e a frente de Manica e Sofala, contra a 
chamada “Junta Militar” da Renamo, de Mariano Nhon-
go, que cria instabilidade militar, económica, social e cul-
tural nesta região –, acrescida do cumprimento de outras 
missões normais inadiáveis, designadamente de prontidão 
combativa, com vista à garantia permanente da nossa in-
dependência, soberania e integridade territorial de todo o 
nosso país, a actual composição das FADM por Batalhões, 
contra a anterior organização por 8 Brigadas de Infantaria 
Motorizada, então distribuídas quase por todo o país, não 
chega a ser suficiente para cobri-lo na sua totalidade, se 
considerarmos a vastidão do território nacional e o núme-
ro de 28 milhões de habitantes que defendem.

*Coronel de Infantaria Motorizada pela Academia
Militar General José Maceo y Grajales, Santiago de Cuba, 
Doutorado e Mestrado em Direito e Segurança pela Uni-
versidade Nova de Lisboa, Mestrado em Administração 
Pública pela Universidade Politécnica – A POLITÉCNI-
CA, Licenciado em Direito pela UEM; é docente univer-
sitário

BERNARDO JOÃO

TRABALHAR a terra não é tarefa fácil, exige determinação, perseverança, 
a busca constante por métodos que incrementam a produção. Todavia, a in-
tervenção de outros sectores é fundamental para dar valor ao investimento 
dos produtores.

Uma das preocupações apresentadas pelos agricultores tem a ver com o 
escoamento da produção. Mais uma vez, foi-nos dado a ver e saber que os 
agricultores de Chókwè, província de Gaza, investiram bastante e colheram 
bons resultados na cultura do arroz. Porém enfrentam dificuldades para es-
coamento da produção, não obstante o governo ter tranquilizado no sentido 
de que têm mercado garantido. Pois, ainda têm o desafio de armazenamento.

Recordo-me de alguma vez ter acompanhado das autoridades que era 
fundamental a cadeia de valor para não se perder a produção e todos os in-
tervenientes ficarem satisfeitos e, consequentemente combater-se a fome e 
pobreza.

Assim sendo, enquanto uns cultivam a terra e colhem os frutos, outros 
procederiam à sua aquisição junto destes e estes, por sua vez, levariam a 
outros locais até chegar ao consumidor final.

Desta forma, todos os intervenientes (desde produtores, comerciantes até 
ao consumidor) sairiam a ganhar. Seria o produto nacional a ser valorizado.

Infelizmente, estes agricultores não têm como fazer chegar os seus pro-
dutos directamente ao consumidor e enfrentam dificuldades de acesso aos 
campos de produção devido à precariedade das vias de acesso. 

Sendo assim, as autoridades devem investir um pouco nas vias de acesso 
bem como nas condições de armazenamento pois, não é pela primeira vez 
que situações destas acontecem. Os agricultores trabalham a terra e mesmo 
assim não conseguem reverter o cenário de pobreza. É como se estivessem a 
produzir somente para contemplar os produtos nos seus campos a atingirem 
a maturação e posteriormente apodrecerem.

A cultura do arroz é sensível e exigente. Não é fácil desenvolver esta 
cultura num local húmido, etc. Por isso, as autoridades são chamadas a rever 
esta situação que coloca os produtores em desânimo, apesar de saber que o 
que entrava o seu desenvolvimento são as vias de acesso.

MANUEL GUILHERME JÚNIOR

b. 2 Questões fora do âmbito do Código Comercial? 
Nesta parte trazemos matérias contidas na lei em

estudo, mas que demonstram que de facto a reforma é 
não só do Código Comercial, mas de toda o sistemá-
tica relacionada, tal como dispõe o próprio preâmbulo 
da lei quanto à sua inclusão neste processo de “revi-
são” nomeadamente:

I. A revisão dos encargos legais aplicáveis no
processo de constituição do empresário individual e da 
sociedade comercial, no contexto nacional, regional e 
internacional dos compromissos assumidos pelo país 
no âmbito da integração regional (alínea d) do art. 1). 
A matéria dos encargos não são reguladas no Ccom;

II. instituir regras sobre concorrência desleal da 
actividade do empresário comercial (viii do art. 3). 
Será que isto não cabe na Lei da Concorrência?

III. Regular as acções interpostas por sócios ou
accionitas. O que é que isto equivale? Não será maté-
ria de direito adjectivo? É verdade que no Ccom pode 
caber dizer quem pode intentar acção contra os admi-
nistradores ou terceiros em defesa da sociedade. Será 
isto que se pretende aqui?; 

IV. A formação, a conclusão, a eficácia e os vícios.
Haverá vícios de vontade no Direito Comercial quanto 
à formação de contratos que estejam fora dos previstos 
na lei civil quer quanto a sua forma de manifestação e/
ou as suas consequências jurídicas? Na verdade, nos 
parece que a resposta é negativa até porque nada indi-
ca e nem seria técnica e juridicamente aceitável que a 
tentativa de reger a matéria da contratação comercial, 

fugisse das nuances da contratação quanto aos aspec-
tos gerais, aplicáveis por isso, à luz do art. 7 do Ccom 
vigente. A autonomia do Direito Comercial nunca 
deve equivaler à possibilidade de regulamentação pró-
pria de matérias comuns ao Direito Civil que é Direito 
Privado Comum e Geral. Dito de outra forma, para 
obedecer a este comando legislativo irá fazer-se a revi-
são do CC e ajustar os vícios em função dos problemas 
típicos, se é que existem, do Direito Comercial?

IV. Regulamentar a escolha da lei aplicável aos
contratos internacionais. Aqui está uma grande dúvida 
e presumo que se quis referir a contratação comercial 
internacional. Se tal for verdade, os contratos comer-
ciais internacionais regem-se por princípios muito 
específicos, como o hardship, e não se encontra expe-
riência em que os mesmos se apresentem no Código 
Comercial de um determinado Estado, a menos que, 
como se ajuntam aqui aspectos correlacionais ao Códi-
go Comercial, se pretenda adoptar uma norma interna 
ajustada aos princípios da UNCITRAL e outras insti-
tuições internacionais que têm relevância nesta maté-
ria e o mesmo se diga relativamente à norma contida 
na Lei que refere à adopção de normas internacionais 
sobre a compra e venda de mercadorias, que tal como 
anteriormente referido quanto à escolha da lei aplicá-
vel aos contratos internacionais é matéria do Direito 
do Comércio Internacional. Não pretendo entrar em 
detalhes aqui porque há muitos aspectos que deverão 
ser abordados.

De qualquer modo, todo este processo deve ser 
harmonioso para evitar a fragmentação do Direito 
Comercial e/ou contradição entre as várias normas do 

mesmo sistema. Uma característica tendenciosa da 
disciplina que tem estado a ser esgotada pela autono-
mização dos vários “ramos” que se crê poderem ser 
estudados sem mesmo consubstanciarem esta disci-
plina. É o que parece estar a acontecer quando a Lei nº 
1/2021, de 15 de Abril sugere na sua alínea e) do art. 
3 que pretende autonomizar a disciplina dos contratos 
comerciais elencando uma série de matérias típicas do 
Direito Civil. O que significa esta autonomização nes-
te caso? Ao estar no Livro III do Ccom em vigor, não 
estará autonomizada? Há uma autonomização mais 
do que esta? Pretenderá criar-se o Direito dos Contra-
tos Comerciais? Até parece, quando se procura reger a 
matéria dos vícios, penalidades e execução contratual 
comercial, de forma  “diferente” da da Lei Civil.

Portanto, por tudo quanto disse, eu acho que 
estamos perante uma verdadeira REFORMA do Di-
reito Comercial Moçambicano e não uma mera revi-
são porque se tudo o que consta da Lei de Revisão 
Legislativa que temos estado a citar for feito, não se 
reconhecerá de nenhum modo, o sistema que esteve 
vigente anteriormente, antes pelo contrário, teremos 
uma nova estrutura fundada em bases diferentes. Isto 
é evidente no próprio preâmbulo da lei que estabelece 
que para além da “revisão” do Ccom, será “revista” 
toda a legislação correlacionada e que alguma já fo-
mos indicando acima, embora não de forma exausti-
va. Não discuto o mérito da decisão do processo em si, 
mas a viabilidade de um processo intenso quanto este, 
que como insisto, é uma reforma, num prazo de 180 
dias tendo em conta todos os parâmetros da disciplina 
de técnica legislativa que inclui auscultação e recolha 

de opiniões com maior enfoque para o sector privado. 
Uma última questão não menos importante, 

consiste em saber se esta for verdadeiramente uma 
reforma com as “transformações” que acabam afec-
tando a essência do ramo em causa, poderá esta ser 
feita por uma Lei de Autorização Legislativa ou deve 
mesmo caber nos estritos termos da competência da 
Assembleia da República uma vez ser o orgão legis-
lativo, por excelência? Até porque neste caso, a AR 
teria mais tempo fora dos condicionalismos rigorosos 
impostos pela Constituição da República de Moçam-
bique (CRM), no âmbito desta matéria quer quanto 
ao tempo de duração da autorização, quer quanto à 
possível necessidade de ratificação pela AR, se esta 
for solicitada nos termos aplicáveis por um mínimo 
de quinze deputados.

Não menos importante ainda, é que quando a 
CRM estabelece no nº 1 do art. 179, que “as Leis de 
Autorização Legislativa devem ter objecto, sentido, 
a extensão… da autorização” não pretenderá limitar 
rigorosamente o que “rever”e quando se parece que 
com a indicação no preâmbulo de toda e demais legis-
lação correlacionada, e tal como citamos anteriormen-
te, não se estará a violar a “extensão” imposta pela 
CRM? Ou seja, qual é o limite desta revisão?

Mais não disse!
Nota: Este é um artigo de opinião de um Jurista 

e Académico que estuda e ensina Direito Comercial 
desde 2005. Qualquer outra leitura fora deste parâ-
metro académico deve se entender como não se en-
quadrando no contexto e intenção deste texto e muito 
menos do autor do mesmo.

Revisão do Código Comercial
ou Reforma do Direito Comercial? (Concl.)

Retirada definitiva da Total após o ataque a Palma? (1)

Valorizar 
o investimento 
dos produtores

PERCEPÇ ÕES
Salomão Muiambo

smuiambo064@gmail.com

A ISTO chamaria de desleixo grave, intolerável. Desrespeito 
por completo, a vida de outrem.

Desde que se anunciou, digamos, o desconfinamento de certas 
restrições, anteriormente tomadas para conter a pandemia de Co-
vid-19, a vida parece ter voltado à normalidade. 

Nas cidades de Maputo e Matola não se respeita o recolher 
obrigatório. Vivo na Matola e trabalho em Maputo e testemunho 
isso, diariamente. Há barracas de venda de bebidas alcoólicas a 
funcionar em pleno. De novo, está-se a sair dos quintas para os 
quais as pessoas se tinham “refugiado” quando foram anunciadas 
as medidas restritivas, para as barracas, tidas como locais de propa-
gação do novo coronavírus. Por onde andam as autoridades? Aliás, 
não devemos esperar pelas autoridades para o cumprimento escru-
puloso das medidas restritivas. Todos os segmentos da sociedade, 
ou seja, desde o líder religioso ou de partido político, passando pe-
los empresários, desportistas, professores, estudantes, operários e 
camponeses, artistas, desempregados, até ao mais simples cidadão, 
somos todos chamados a fiscalizar o cumprimento das medidas de 
prevenção da Covid-19.

Há exemplos em África, na Ásia, Europa e América de países 
que registam actualmente, a terceira vaga de pandemia, como re-
sultado da propagação da doença e também da rápida dissemina-
ção de variantes mais transmissíveis do novo coronavírus. E esta 
vaga é terrível. Altamente transmissível. As suas consequências, é 
só imaginar. Até porque já se fala da circulação em Moçambique 
de uma dessas variantes. A persistência de focos de incumprimento 
das medidas preventivas da Covid-19 em nada nos ajudará a com-
bater a doença. Quem não se lembra do que aconteceu nos meses 
de Janeiro e Fevereiro, cá entre nós?

Temos que ser prudentes. A Covid-19 não dá tréguas.
A nossa Inspecção Nacional das Actividades Económicas 

(INAE) está a fazer uma boa “ofensiva organizacional” na sua área 
de competência. Precisa é do apoio de cada um de nós, na denúncia 
de casos de desleixo.

Cada um que faça a sua parte.!
Até para a semana!

Prudência!

ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode partilhar as suas refle-
xões sobre temas da actualidade política, económica e social. Os origi-
nais das cartas de opinião não devem ter mais de 150 palavras, poden-
do ir até 500 quando sejam de análise. A Redacção reserva-se o direito 
de as condensar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a partilharem as 
suas reflexões sobre o dia-a-dia das suas comunidades, do país e do 
mundo, bastando enviar as cartas para o endereço cartas@snoticias.
co.mz, indicando o nome completo, número do documento de identi-
ficação e contacto telefónico. O “Notícias” reserva-se o direito de não 
publicar opiniões ou análises que choquem com a sua linha editorial.

CARTAS
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DOTAR as mulheres de conhe-
cimentos que lhes permitam 
ser agentes de serviços de tec-
nologias financeiras móveis é 
o mote do estabelecimento de
uma parceria recentemente 
firmada entre a Livaningo e a 
Movitel.

Trata-se de um projecto in-
tegrado na iniciativa Spotlight e 
que visa acelerar a prevenção e 
resposta à violência sexual ba-
seada no género e casamentos 
prematuros no país. 

Numa primeira fase, o pro-
grama, que conta também com 
a colaboração da ONU Mulher, 
vai beneficiar 150 agentes dos 
distritos de Mogovolas e An-
goche, província de Nampu-

la, que já foram identificadas 
e cadastradas, estando neste 
momento a ser formadas em 
matéria de uso de tecnologias 
financeiras móveis. 

“A Livaningo desembol-
sou mais de 1.500 mil meti-
cais, sendo que cada agente 
irá receber um saldo de 10 mil 
meticais, para além de telemó-
veis, materiais de comunica-
ção e marketing como cami-
setas, banners e panfletos que 
as identifiquem como agentes 
E-mola”, explicou a coordena-
dora do projecto da Livaningo, 
Berta Membawaze. Para a Liva-
ningo, o acordo com a Movitel é 
um marco importante uma vez 
que vai de encontro com uma 

das missões da organização que 
é abrir espaço para despertar as 
mulheres para a possibilida-
de de abraçarem outras áreas e 
buscarem o seu auto-sustento.

“Esperamos também sen-
sibilizar e despertar as empresas 
para a necessidade de criarem 
mais incentivos, comunicação 
inclusiva e sensível ao género, 
para que mais mulheres pos-
sam buscar oportunidades de 
auto-desenvolvimento”, su-
blinhou Membawaze. 

Por sua vez, a vice-directo-
ra do departamento de negó-
cios da Movitel em Nampula, 
Alice Menete, congratulou a 
Livaningo pela iniciativa e ga-
rantiu que irá providenciar o 

suporte necessário para que 
dentro de cerca de seis meses as 
beneficiárias deixem de depen-
der exclusivamente dos seus 
parceiros.  

O projecto tem como meta 
abranger perto de 1200 mulhe-
res nos distritos de Angoche e 
Mogovolas, sendo que poderá 
também integrá-las em cursos 
profissionalizantes como car-
pintaria, canalização, electrici-
dade, culinária, corte e costura 
e mecânica de motociclos. No 
fim da formação cada benefi-
ciaria irá receber um kit de ini-
ciação de negócios, de acordo 
com a sua área de actuação, a 
ser disponibilizado pela Liva-
ningo. 

UMA equipa criou uma plata-
forma de inteligência artificial 
que identifica as proteínas es-
pecíficas que permitem que as 
bactérias infectem os intesti-
nos. O método abre caminho 
para a criação de drogas inte-
ligentes que irão neutralizar 
as proteínas e prevenir doen-
ças, sem o recurso a antibió-
ticos.

As doenças intestinais são 
causadas por bactérias pato-
génicas que se fixam nas célu-
las. Uma vez fixada, a bactéria 
usa uma espécie de seringa 
molecular para injectar pro-
teínas, chamadas “efecto-
res”, nas células intestinais.

Os efectores trabalham 
em conjunto para controlar as 
células saudáveis. No entan-
to, os cientistas não sabiam 
que combinação de proteínas 
é que quebra os mecanismos 

de defesa da célula, escreve o 
Medical Xpress.

Agora, a plataforma de 
inteligência artificial dos in-
vestigadores da Universidade 
de Tel Aviv identificou novos 
efectores nas bactérias, que 
foram testados e validados 
experimentalmente.

“Neste estudo, tivemos o 
foco numa bactéria que causa 
doenças intestinais em ratos, 
para não actuar directamen-
te com o patógeno humano”, 
explica Naama Wagner, autor 
do estudo. 

“A inteligência artificial 
que criámos sabe como pre-
ver efectores numa varieda-
de de bactérias patogénicas, 
incluindo bactérias que ata-
cam plantas de importância 
económica. Os nossos cálcu-
los foram possíveis devido a 
ferramentas avançadas que 

usam as informações genó-
micas de um grande número 
de bactérias”, referiu o espe-
cialista.

Tal Pupko, autor do estu-
do, explica que “as bactérias 
patogénicas são tratadas com 
antibióticos”, no entanto, 
“os antibióticos matam um 
grande número de espécies 
de bactérias, na esperança de 
que as bactérias patogénicas 
também sejam destruídas”.

Acrescenta ainda que “o 
uso excessivo de antibióticos 
leva ao desenvolvimento de 
bactérias resistentes aos mes-
mos, um problema mundial 
que se está a agravar. Enten-
der a base molecular da doen-
ça é uma etapa necessária no 
desenvolvimento de medi-
camentos mais inteligentes, 
que não farão mal à população 
bacteriana do intestino”.

A
S ciências veterinárias 
e agro-florestais, com 
151 trabalhos, lideram 
o número de projec-
tos de investigação

desenvolvidos na Universida-
de Eduardo Mondlane (UEM), 
seguidas das fundamentais/
puras e médicas, com 86 e 83, 
respectivamente. 

Os dados constam do in-
forme do reitor da UEM, Or-
lando Quilambo, apresentado 
quarta-feira, na reunião anual 
desta instituição do Ensino Su-

perior, que visava apresentar as 
suas principais realizações em 
2019 e 2020. 

Quilambo avançou tam-
bém que o número de publica-
ções registado em 2019 supera 
significativamente o de 2018, 
equiparando-se ao conseguido 
em 2017, altura em que foram 
publicados 301 trabalhos. 

O reitor da UEM reconhe-
ceu, no entanto, haver ainda 
desafios na recolha de infor-
mação sobre a produção cien-
tífica da instituição que dirige, 

pelo que reiterou o seu apelo 
aos gestores das unidades e 
órgãos centrais relevantes para 
estabelecerem mecanismos 
eficazes e fidedignos para o 
processo. 

Paralelamente à recolha de 
dados, Orlando Quilambo afir-
mou que a UEM deverá conti-
nuar a estimular a publicação 
científica através de pacotes 
de incentivo à investigação e 
ampliar as estruturas de divul-
gação e apoio aos docentes e 
pesquisadores para acederem a 

fundos competitivos.  
Sobre o número de gra-

duados, referiu que, em 2019, 
a UEM colocou à disposição do 
mercado de trabalho um to-
tal de 1845 estudantes, contra 
1668, em 2018, o que corres-
pondente a um crescimento na 
ordem de 10,6 por cento.  

Do universo de graduados, 
1706 foram do nível de licen-
ciatura, 138 de mestrado e um 
de doutoramento.  

“Reconhecemos que os 
números de estudantes gra-

Ciências veterinárias e 
agro-florestais lideram 
investigação na UEM

duados nos três diferentes 
níveis de ensino ainda estão 
aquém das nossas expectativas. 
Contudo, os pequenos avanços 
conseguidos podem ser já o co-
rolário das medidas que temos 
estado a implementar visando 
a melhoria da qualidade dos 
processos de ensino e aprendi-
zagem”, anotou.

As referidas medidas, 
avançou Quilambo, incluem a 
monitoria e controlo de pro-
cessos pedagógicos, sobretu-
do através da implementação 
do Manual de Procedimentos 
de Gestão do Processo Peda-
gógico, formação académica e 
psicopedagógica dos docentes, 
incluindo em matéria de su-
pervisão de trabalhos de fim de 
curso, assim como a revisão e 
acreditação dos cursos de gra-
duação e pós-graduação.

A reunião anual da UEM 
serviu igualmente para reco-
nhecer o apoio que tem sido 
prestado à UEM, em todos os 
domínios, pelos colaboradores 
e parceiros de cooperação.   

Participam do evento, 
que decorreu no formato hí-
brido (presencial e virtual), 
docentes, estudantes, corpo 
técnico-administrativo, anti-
gos reitores e vice-reitores da 
instituição, reitores de institui-
ções do Ensino Superior nacio-
nais, doutores “honoris causa” 
e professores eméritos da UEM, 
entre outros.

Identificadas proteínas
que causam doenças 
intestinais

TECNOLOGIAS FINANCEIRAS MÓVEIS

Projecto promove 
inclusão da mulher
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“A esperança é uma arma poderosa e nen-
hum poder no mundo pode privar-te dela”.

- Nelson Mandela (1918-2013), antigo
Presidente da África do Sul. 

QUARTO MINGUANTE – Será na segunda-feira, às 22:00horas

00:20 - FLASH CULTURAL

01:05- DEBATE POLÍTICO

03:10- CONSULTÓRIO MÉDICO

04:55 – HINO NACIONAL

05:10 – CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05:30 – EDUCAÇÃO FINANCEI-
RA  

05:45 – UMA DATA NA 
HISTÓRIA 

06:00 – JORNAL DA MANHÃ

08:15-O NOSSO PORTUGUÊS 

09:10 - TRIBUNA PARLAMENTAR

11:30 - PARABÉNS A VOCÊ

12:00 – SINAL HORÁRIO/ TÓPI-
COS DO JORNAL DA 
TARDE

12:02 – MAGAZINE DESPORT-
IVO

12:20 – BOLETIM  METEO-
ROLÓGICO

12:30 – JORNAL DA TARDE

13.00-  INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

13:30 - ECONOMIA E DESEN-

VOLVIMENTO  

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15:30- RITMOS E VIDA

16:10- SEGURANÇA RO-

DOVIÁRIA

18:10-  UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55 – UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00 – SINAL HORÁRIO/ TÓPI-

COS DO JORNAL DA 

NOITE

19:02 - MAGAZINE DESPORTIVO

19:20 - BOLETIM METEO-

ROLÓGICO

19:30 - JORNAL DA NOITE

20:00 - INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

21:10 - ÚLTIMO TEMPO 

22:05 - GENTE DA NOSSA TERRA

NOTICIÁRIOS:01,03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21, 
22:00 E 23:00HORAS.

PREIA-MAR – Às 06.22 e às 18.37 
horas, com 3.49 e 3.40, respectiva-
mente

BAIXA-MAR – Às 06.16 e às 12.35 
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mente
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05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA: LOCALIZADA 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00  QUINTA À NOITE: SITUAÇÃO 
CARCERAL EM MOÇAMBIQUE  
REPETIÇÃO

09:00  NOTÍCIAS 

09:05  DESENHOS ANIMADOS: NARU-
TO SHIPPUDEN  DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 
DA BRUXA” EPISÓDIO 
56/2ª TEMPORADA

09:30  A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVIMEN-
TO” DIRECTO/XAI-XAI

10:00  NOTÍCIAS .

10:05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 1ª PARTE

11:00  NOTÍCIAS 

11:05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 2ª PARTE

12:00  NOTÍCIAS 

12:10  TELENOVELA: “A DAMA E O 
OPERÁRIO”  
REPETIÇÃO - CAPÍTULO 100

13:00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00  TOP FRESH 
REPETIÇÃO

15:00  NOTÍCIAS 

15:05  TELESCOLA: ENSINO SE-
CUNDÁRIO - QUÍMICA 
DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS 

16:05  ENCONTROS DA MALTA 
DIRECTO

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-
BICANAS 
DIRECTO

17:45  GINÁSTICA: LOCALIZADA 

18:00  PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19:00  GRAND SLAM 
DIRECTO

19:50  PUB 

20:00  TELEJORNAL 
DIRECTO

21:15  JOVENS EM ACÇÃO  
DIRECTO/PROGRAMA Nº 4

22:30  TELENOVELA: “A DAMA E O 
OPERÁRIO”  
CAPÍTULO 101/115 

23:30  CANAL ZERO 
REPETIÇÃO

00:00  PRIMEIRA PÁGINA 
REPETIÇÃO

01:00  ENCONTROS DA MALTA 
REPETIÇÃO

02:00  TELESCOLA: ENSINO SE-
CUNDÁRIO - QUÍMICA 
REPETIÇÃO

03:00  TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

04:45  JOVENS EM ACÇÃO  
REPETIÇÃO

06:00  HINO NACIONAL  

06:05  TELENOVELA: “A DAMA E O 
OPERÁRIO” (COMPACTO) 
EPISÓDIOS: 97, 98 E 99

A EDITORA francesa Hot Mule 
lançou recentemente uma com-
pilação da obra de José Carlos 
Schwarz, para dar a conhecer a 
música do activista e figura cen-
tral da cultura da Guiné-Bissau, 
que morreu em 1977.

A compilação “Lua Ki Di 
Nos” junta canções dos dois ál-
buns que José Carlos Schwarz 
lançou com os Cobiana Djazz 
nos anos 1970, através da edito-
ra francesa Sonafric, onde estão 
também presentes composi-
ções de outros de grande vulto 
da música guineense, Aliu Bari, 
membro-fundador do grupo, 
com Mamadu Bá e Samakê.

Zé Carlos foi aclamado por 
gigantes africanos como a Or-
chestra Baobab (Senegal), Letta 
Mbulu  ou Miriam Makeba (Áfri-
ca do Sul), sendo que com a últi-
ma cantora gravou o seu primei-
ro e único álbum a solo.

O artista e a sua poesia con-
quistaram uma posição impor-
tante nos anais da Guiné-Bis-
sau, apesar de esta colecção de 
músicas continuar injustifica-
damente desconhecida fora do 
país e da diáspora. No contexto 
da luta de libertação, o conjunto 
assumiu um papel fundamental 
no resgate identitário da cultura 
guineense, revivificando géne-
ros musicais tradicionais como 
o gumbé e cantando em crioulo
guineense. Face ao seu envol-

O CAMÕES – Centro Cultural 
Português em Maputo reabre 
ao público sua galeria com a 
1ª Bienal Internacional de Ma-
puto – “Habitantes do Dese-
nho”, uma mostra colectiva 
internacional que reúne 13 
artistas plásticos de Moçambi-
que, Portugal e Brasil, que es-
teve aberta ao público durante 
alguns dias em Dezembro.

Este acto resulta do último 
pronunciamento à nação do 
Presidente da República Fili-
pe Nyusi, que permite, dentre 
outras medidas a reabertura 
de galerias.

Ao nível nacional já se rea-

lizaram anteriormente duas 
edições da exposição “Ha-
bitantes do Desenho”, entre 
2013 e 2016, mas pela primeira 
vez a iniciativa toma o formato 
de bienal.

Nesta modalidade, a mos-
tra abre as portas para os pro-
fissionais internacionais e 
apresenta 30 obras inéditas de 
desenho da autoria de artistas 
como Carmen, Engrácia Car-
doso (Portugal) e Famós, Ídas-
se e Luciana Hess (Brasil).

Também fazem parte os 
moçambicanos Luís Cardoso, 
Luís Santos, Mendonça, Mu-
daulane, Neto, Samuel Djive, 

Silva Dunduro e Walter Zan.
Numa nota enviada à nos-

sa Redacção, o “Camões” 
refere que o objectivo des-
te encontro é homenagear 
o desenho enquanto prática
artística de representação e
conhecimento do mundo,
revelando-se como a base de
trabalho comum de artista
seleccionado.

“A reabertura do espaço 
expositivo e do atendimento 
ao público respeitará todas as 
medidas adequadas de higie-
ne e segurança definidas pelas 
autoridades competentes”, 
acrescenta o “Camões”.

C
ELEBRA-SE hoje, 
30 de Abril, Dia in-
ternacional do jazz, 
data declarada em 
2011 pela Organiza-

ção das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), para destacar o 
jazz e seu papel diplomáti-
co de unir pessoas de todo o 
mundo.

Em Moçambique, como 
em vários países do mundo, 
a efeméride é comemorada 
com pouca euforia, devido 
às restrições impostas pelas 
medidas anunciadas pelo 
Governo de modo a preve-
nir o alastramento da pan-
demia de Covid-19.

Neste sentido, assiste-
-se um movimento atípico
e tímido nas casas culturais,
podendo o público aman-
te do jazz acompanhar um
e outro evento alusivos à
data.

“Em condições normais 
seria uma grande celebra-
ção, mas por causa do de-
creto presidencial não po-
demos celebrar com ênfase, 

“MOTUS Corporis” é o título 
do filme de dança, de Lulu 
Sala (bailarino) e Ivan Barros 
(videógrafo), que será esta 
noite apresentado no Centro 
Cultural Franco-Moçambi-
cano (CCFM), na cidade de 
Maputo.

Com esta proposta, que 
conta com a interpretação 
de Inês Duarte, Sala e Barros 
dão continuidade às celebra-
ções alusivas ao Dia mundial 
da dança, comemorado on-
tem, 29 de Abril, desde a 
sua instituição, em 1982, 
pela Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciên-
cia e Cultura (UNESCO). 

O filme será transmitido 
às 18.30 horas nas redes so-
ciais (Facebook e YouTube) 

do CCFM, e no domingo às 
16.30 horas, na Televisão de 
Moçambique (TVM).

A obra foi gravada no 
“Franco” e na Galeria do 
Porto de Maputo e é uma 
espécie de viagem no so-
nho através do corpo, que 
com os seus movimentos se 
torna capaz de expressar di-
versos sentimentos, explorar 
horizontes e partilhar o que 
dificilmente as palavras al-
cançam.

Segundo Lulu Sala, a 
peça, de 20 minutos, cujas 
filmagens duraram três se-
manas, apresenta variados 
estilos, como os tradicionais 
moçambicanos, funk, ballet, 
hip-hop dance, pop dance e 
breakdance.

O bailarino explica ainda 
que, com a eclosão da pan-
demia do novo coronavírus 
no país, os filmes de dan-
ça podem ser uma resposta 
às medidas impostas pela 
doença e acrescenta que eles 
têm a vantagem de poderem 
ser posteriormente exibidos 
nas salas de cinemas.

O filme conta igualmente 
com a participação dos bai-
larinos Osvaldo Macha aka 
Deyssane, Alexandra Matos, 
Francisca Mirine, Mai-Ju-
li Machado Nhapulo, Eddie 
Amadeu de Sousa aka Dollas 
e Carlota Teixeira.

Lulu Sala é um bailarino 
multifacetado, coreógrafo, 
professor, activista cultural 
e promotor de eventos, com 

Dia do jazz sem grande festa

Covid-19 obrigou contenção nas comemorações do dia do jazz

pelo menos, de forma físi-
ca”, comentou o saxofonis-
ta Moreira Chonguiça.

O saxofonista, que é um 
dos maiores promotores 
da música jazz no país, ex-
plicou ao “Notícias” que a 

efeméride não passará em 
branco e explicou que hoje 
haverá uma cerimónia res-
trita na cidade de Maputo, 
visto que não se pode reali-
zar grandes “shows”.

Este evento poderá ser 

posteriormente visualizado 
através dos meios de comu-
nicação social.

Através de iniciativas 
como “Sounds of Dialo-
gue” e “Sounds of Peace”, 
o músico está ainda a usar

o jazz como ferramenta de
promoção do diálogo e sen-
timento de esperança face
às adversidades que o país
atravessa, com destaque
para os ataques terroristas
na nortenha província de
Cabo Delgado, que já causou 
milhares de deslocados.

Diante do limitado mo-
vimento das casas culturais 
imposto pela Covid-19, a 
Fundação Fernando Lei-
te Couto (FFLC) recor-
re às plataformas virtuais 
para marcar presença no 
10º aniversário do jazz, ao 
tornar-se num dos poucos 
espaços a dedicar um con-
certo. 

Neste sentido, na noite 
de hoje, a banda “M’Laio”, 
criada em 2015 e lidera-
da pela vocalista Lectícia 
Deiozina, sobe ao palco 
da FFLC para apresentar 
o espectáculo “M’tsanga-
no”, uma homilia no sen-
tido metafórico da palavra
para significar “comunhão
com os outros”. “É uma
proposta que une a música

com a poesia cantada”, es-
creve a Fundação.

Já o Centro Cultural 
Municipal Ntsindya será 
esta tarde palco de um 
concerto que juntará, en-
tre outros, os grupos Ma-
lhangalene Jazz Quartet, 
Os Indisciplinados e Rahi-
ma. O evento é organizado 
pelo pelouro de Turismo do 
Município de Maputo.

Apesar de o Dia inter-
nacional do jazz ter sido 
declarado pela UNESCO há 
10 anos, este estilo musical 
terá nascido  na região de 
Nova Orleans, nos Estados 
Unidos, no final XIX e início 
do século XX, sendo que o 
seu surgimento estará es-
tritamente ligado à cultura 
africana, quando os escra-
vos usavam a música para se 
expressar.

Com a abolição da escra-
vatura nos EUA, em 1863, 
ocorreu uma mescla de cul-
turas, melodias e ritmos 
que, na década de 1890, de-
ram origem ao jazz em Nova 
Orleans.

Lulu Sala e Ivan Barros dão 
luz ao filme “Motus Corporis”

Cena do filme “Motus Corporis” 

mais de 20 anos de carrei-
ra. Actualmente foca-se na 
fusão entre as artes e edu-

cação.
Já Ivan Barros é um fotó-

grafo e videógrafo que tem 

trabalhado com bailarinos 
de dança contemporânea 
para promover a arte no país. 

Camões reabre a exposição 
com “Habitantes do Desenho”

GUINÉ-BISSAU

Reeditada a obra 
de José Carlos Schwarz

Zé Carlos Schwarz

vimento na luta de libertação 
nacional, Schwarz foi torturado 
pelo regime colonial português 
e esteve preso entre 1972 e 1974.  
Com uma postura crítica em re-
lação ao regime depois da inde-
pendência, o músico e político 
acabou por ser nomeado para a 
embaixada guineense em Cuba 
onde morreu em Maio de 1977, 
vítima de acidente de aviação.

As músicas presentes no ál-
bum reeditado reflectem tam-
bém o momento em que estas 
foram escritas e muitas abordam 
a luta de libertação e o colonia-

lismo.
Na compilação estão pre-

sentes temas como “Lua ka ta 
kema” (“A Lua Não Queima”) e 
“Pó ka ta bida lagartu” (“Tronco 
de Árvore Não Vira Crocodilo”), 
em que Schwarz recorre a metá-
foras para mobilizar a população 
para a luta independentista, ou 
“Mindjeris di panu pretu”, um 
tributo às mães dos soldados 
guineenses que morreram na 
guerra e uma das músicas mais 
relevantes e conhecidas do seu 
repertório. - (LUSA)
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ISABEL DA COSTA 

RIBEIRO

(1927-2021)

FALECEU

Mãe, o teu amor foi grande e inesquecível. 
Ficaremos com a tua memória eternamente 
lembrando-nos do teu carinho e demais rea-
lizações que nos deixam com saudades. Que 
Deus te receba com todas as glórias. Tua filha 
Olga Paulo, genro Teófilo Malene, netos Stélio, 
Samia, Vânia e Edson, bisnetos Maysa, Mal-
colm, Ayana e demais familiares comunicam 
o falecimento do seu ente querido ISABEL DA
COSTA RIBEIRO, ocorrido no dia 27/4/2021,
vítima de doença, cujo funeral se realiza no
dia 3/5/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério
de Lhanguene, antecedido de velório na Igreja
Santo António da Polana, pelas 9.00 horas. Paz
à sua alma.

4335

ISABEL DA COSTA 

RIBEIRO

(1927-2021)

FALECEU

Querida mãe, o teu amor foi incomensurável, as 
tuas realizações de uma magnitude inquestioná-
vel. Com a tua partida física, embora já sintamos 
as tuas saudades, consolam-nos as lembranças 
de uma vida partilhada cheia de alegria e con-
tentamento. Sua filha Felicidade Banze, genro 
Anastácio Banze, netos Nico e Jusceline, Neiva, 
Felicidade, Jéssica, bisnetos Nielsen, Yumi e 
demais familiares, consternados comunicam o 
falecimento do seu ente querido ISABEL DA COS-
TA RIBEIRO, ocorrido no dia 27/4/2021, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza no dia 3/5/2021, 
pelas 11.00horas, no Cemitério de Lhanguene, 
antecedido de missa de corpo presente na Igreja 
da Polana, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

4335

ARLINDO LÚCIO 

ANTÓNIO

FALECEU

O Ministro, Secretário Permanen-
te, membros do Conselho Con-
sultivo e funcionários em geral do Ministério dos 
Combatentes comunicam com profunda mágoa 
e consternação o falecimento do Sr. ARLINDO 
LÚCIO ANTÓNIO, funcionário deste Ministério, 
ocorrido no dia 28/4/2021, no HCM, vítima de do-
ença, cujo funeral se realiza hoje, dia 30/4/2021. 
À família enlutada, sentidas condolências.

4307

EDUARDO MANUEL 

MARTINS PEQUENO

(Sr. Pequeno)

FALECEU

É com imensa dor e consternação 
que sua esposa, filhos, irmãos, cunhados, genros, 
noras e netos comunicam o falecimento de EDUAR-
DO MANUEL MARTINS PEQUENO, ocorrido no dia 
20/4/2021, em Lisboa, cuja cerimónia de cremação se 
realizou no dia 23/4/2021. Dizemos adeus a uma pes-
soa maravilhosa, que encheu nossas vidas de magia 
e alegria. Passe o tempo que passar, a saudade fará 
sempre parte das nossas vidas. Vá com Deus e des-
canse em paz.

4928

AUGUSTO JORDÃO 

MACICAME

FALECEU

É com profundo pesar que a DVV 
Internacional comunica o desaparecimento físico do 
Sr. AUGUSTO JORDÃO MACICAME, antigo Director 
Nacional desta Instituição, ocorrido no dia 28/4/2021, 
vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se rea-
lizam amanhã, sábado, dia 1/5/2021, no Cemitério da 
Texlom, às 10.00 horas. À família enlutada, apresentam 
as mais sentidas condolências e solidariedade neste 
momento de imensa dor. Paz à sua alma.

4923

SÉRGIO JOSÉ 

MATEUS NGOCA

FALECEU

Sua esposa Vanessa, filhos Dércio e 
Aline, mãe Joaquina, irmãos Nino, Jacinto, Tozé e Nil-
ton, netos, sobrinhos e demais familiares comunicam 
com profunda mágoa o desaparecimento físico do seu 
ente querido SÉRGIO JOSÉ MATEUS NGOCA, ocorrido 
no dia 28/4/2021, na Clinicare, cujo funeral se realiza 
amanhã, dia 1/5/2021, às 10.00 horas, no Cemitério 
da cidade de Xai-Xai, antecedido de velório, hoje, dia 
30/4/2021, na capela do HCM. Que Deus lhe conceda 
eterno descanso. Paz à sua alma.

4910

ISABEL DA 
COSTA RIBEIRO

FALECEU

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Secretária, 
Conselho de Administração, Conselho Fiscal e trabalha-
dores da KUHANHA, SA-Sociedade Gestora do Fundo 
de Pensões do Banco de Moçambique comunicam com 
profundo pesar e consternação o desaparecimento físico 
da Sr.ª ISABEL DA COSTA RIBEIRO, mãe da sua Adminis-
tradora Delegada Srª Felicidade Banze, ocorrido no dia 
27/4/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza na 
segunda-feira, dia 3/5/2021, no Cemitério de Lhanguene, 
às 11.00 horas, antecedido de velório na Igreja Santo 
António da Polana, às 9.00 horas. À família enlutada, en-
dereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

4930

ARSÉNIO 
SÉRGIO SITOE

FALECEU

A Direcção, corpos sociais e associados da LMB-
-Liga Moçambicana de Basquetebol comunicam
com profunda consternação o falecimento do Sr.
ARSÉNIO SÉRGIO SITOE, ocorrido no dia 27/4/2021,
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia
30/4/2021, às 11.00 horas, no Cemitério Wachitsena,
nas Mahotas, antecedido de velório na capela do
HCM, pelas 9.00 horas. À família enlutada, endere-
çam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

4917

OLDEMIRO JÚLIO MARQUES 
BALOI

(Agradecimento)
Sua esposa Judite Baloi, filhos Edgar e Vanda, irmãs, netos e demais 
familiares, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente vêm por este 
meio agradecer a todas as entidades e indivíduos singulares pelas 
inúmeras manifestações de generosidade, afecto e pelo inexcedível apoio multifacetado 
prestado durante a doença e após a notícia do desaparecimento físico do seu ente querido 
OLDEMIRO JÚLIO MARQUES BALOI. A vossa solidariedade e humanismo calaram bem 
fundo nas nossas almas. A todos bem hajam.

4924

ISABEL DA COSTA RIBEIRO

FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos os 
trabalhadores comunicam com profunda dor e consternação o faleci-
mento da Srª  ISABEL DA COSTA RIBEIRO, mãe da Sr.ª FELICIDADE 
FERREIRA PAULO BANZE, trabalhadora reformada deste Banco, ocor-
rido no dia 27/4/2021, cujas cerimónias fúnebres se realizam no dia 3/5/2021, em Maputo, 
no Cemitério de Lhanguene, às 11.00 horas, antecedidas de velório às 9.00 horas, na Igreja 
Santo António da Polana. À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

4322

ISABEL DA 
COSTA RIBEIRO

(1927-2021)

FALECEU

Seus filhos Fernando Songane, 
Francisco Songane, Joaquim Songane (em memó-
ria), José Songane, Felicidade Banze, Olga Paulo e 
Isabel Tajú, noras e genros, irmãos Helena, Cacilda 
e António, netos, bisnetos e demais familiares co-
municam que as cerimónias fúnebres do seu ente 
querido ISABEL DA COSTA RIBEIRO, se realizam no 
dia 3/5/2021, antecedidas de velório às 9.00 horas, na 
Igreja Santo António da Polana e o funeral às 11.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene.

4929

FERNANDO 
SALOMÃO 

MUNAMBO

FALECEU

A Direcção Geral, Comité Sindical e trabalhadores 
em geral da MEX-Moçambique Expresso, SA comu-
nicam com profundo pesar o falecimento do seu 
colaborador, Sr. FERNANDO SALOMÃO MUNAMBO, 
ocorrido no dia 28/4/2021, em Maputo. À família 
enlutada, apresentam os mais sentidos pêsames.

4894

CUPERTINO CASTRO 

LUÍS MAIELA
FALECEU

É com muita dor e consternação que as 
famílias Maiela e Mucavele comunicam o 
desaparecimento físico de CUPERTINO CASTRO LUÍS 
MAIELA, ocorrido no dia 27/4/2021, vítima de doença, 
cujas cerimonias fúnebres terão lugar amanhã, dia 
1/5/2021, pelas 10.00 horas, no Cemitério da Texlom, 
antecedidas de velório em Campoane, pelas 8.00 horas. 
Paz à sua alma.

4926

CHIDELU LINA MAZULA

Brazão Mazula e Lina de Brito informam aos demais fami-
liares e amigos que recordam o falecimento de sua filha 
CHIDELU LINA MAZULA, de três anos de idade, vítima de 
leucemia, ocorrido há dezoito meses, em Dar-es-Salaam, 
Tanzania e agradecem a todos os médicos que tudo fize-
ram para salvar a sua vida.

4891

Sexta-feira, 30 de Abril de 202172
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ISABEL DA COSTA 

RIBEIRO

(1927-2021)

FALECEU

É em estado de profunda melancolia que informa-
mos o falecimento de ISABEL DA COSTA RIBEIRO, 
mãe de Isabel Tajú, sogra de Abdul Tajú, avó de 
Ilídio, Walter e Danilo, bisavó de Numara e demais 
familiares comunicam o funeral que se realiza às 
11.00 horas, do dia 3/5/2021, no Cemitério de Lhan-
guene, antecedido de velório às 9.00 horas, na Igreja 
Santo António da Polana. Paz à sua alma.

4335

YAZIDE AMADE 

MIQUIDADE

FALECEU

Seu pai Miquidade, irmãos José Manuel, Amade, 
Fahira, Djamilo, Jadir, Leila, Dalila, Daniela e Sulema-
ne comunicam com profunda mágoa o falecimento 
do seu ente querido YAZIDE AMADE MIQUIDADE, 
ocorrido no dia 29 de Abril corrente, na cidade de 
Inhambane, vítima de doenca. O funeral realiza-se 
hoje, dia 30 de Abril, na cidade de Inhambane. Que 
Allah lhe conceda Janat.

LINDA JOSÉ 
BENZANE

FALECEU

Seus filhos Cláudia, Carla, Carlitos, Balsimão, 
Valdemiro e Maria, irmãs, netos e bisnetos co-
municam o desaparecimento físico de LINDA 
JOSÉ BENZANE, ocorrido no dia 28/4/2021, cujo 
funeral se realiza amanhã, sábado, dia 1/5/2021, 
às 9.00 horas, no Cemitério de Michafutene, an-
tecedido de velório na capela do HCM, às 8.00 
horas. Paz à sua alma.

4901

YAZIDE AMADE 

MIQUIDADE

FALECEU

Seus filhos Nachira, Nucho e Munirat comu-
nicam com profunda mágoa o falecimento do 
seu querido pai YAZIDE AMADE MIQUIDADE, 
ocorrido no dia 29 de Abril corrente, na cidade 
de Inhambane, vítima de doenca. O funeral 
realiza-se hoje, dia 30 de Abril, na cidade de 
Inhambane.  Que Allah lhe conceda Janat.

SÉRGIO JOSÉ 
MATEUS
NGOCA

FALECEU

Foi com profunda dor e mágoa que os membros 
da Associação Acácia tomaram conhecimento  do 
desaparecimento físico do seu PCA SÉRGIO JOSÉ 
MATEUS NGOCA, ocorrido no dia 28/4/2021. À família 
enlutada, endereçam sentidos pêsames. Que o Gadu 
lhe conceda eterno descanso. Paz à sua alma.

4921

AUGUSTO 
JORDÃO 

MACICAME
FALECEU

É com muita dor e consternação que sua 
esposa Feliciana David Patrício, filhos Edmilson Macicame, 
Augusto Macicame Jr, Michel Macicame e a família Macicame 
em geral comunicam o desaparecimento físico do seu querido 
esposo,pai, irmão e amigo AUGUSTO JORDÃO MACICAME, 
ocorrido no dia 28/4/2021, no Hospital Central da Beira, vítima 
de doença, cujo funeral se realiza amanhã, sábado, dia 1/5/2021, 
no Cemitério da Texlom, às 10.00 horas, antecedido de velório 
na Paroquia São Gabriel da Matola, às 8.30 horas. Foste mas 
continuas vivo nos nossos corações pois todos somos tu. 
Paz à sua alma.

4337

SÉRGIO JOSÉ 

MATEUS 

NGOCA

FALECEU

A V. SEGUR Moçambique comunica com profunda 
mágoa e consternação o desaparecimento físico do 
seu sócio e administrador SÉRGIO JOSÉ MATEUS 
NGOCA, ocorrido no dia 28/4/2021, na Clinicare. 
À família enlutada, apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

4913

SÉRGIO JOSÉ 

MATEUS NGOCA

FALECEU

Aida Siba-Siba, Joaquim Nhamona, Dércio Mateus e 
Paulo Alexandre comunicam o falecimento do seu ente 
querido SÉRGIO JOSÉ MATEUS NGOCA, ocorrido no dia 
28/4/2021, cujo funeral se realiza no dia 1/5/2021, às 9.00 
horas, em Xai-Xai, antecedido de velório na capela do 
HCM, às 11.00 horas, de hoje, dia 30/4/2021.

4333

Sexta-feira, 30 de Abril de 2021 73

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORETermos e condições aplicavéis



DESPORTO Sexta-feira, 30 de Abril de 202174

N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL NN LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUSN LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUSN

G
ANHOU força a pos-
sibilidade de a final 
da Liga dos Campeões 
Europeus ser dispu-
tado por equipas in-

glesas com o triunfo do Man-
chester City, quarta-feira, no 
campo do PSG (1-2) em partida 
da primeira “mão” das meias-
-finais. Na terça-feira, o Chel-
sea foi a Madrid arrancar um
empate a um golo com o Real,
o que lhe coloca em vantagem
para o segundo encontro.

Em relação ao jogo em 
Paris, os “citizens” até esti-
veram a perder a partir dos 15 
minutos. Canto de Di María 
e Marquinhos a antecipar-se 
a Rúben Dias e Rodri no pri-
meiro poste para um desvio de 
cabeça que Ederson não con-

seguiu travar. Mas se a primeira 
parte foi totalmente dominada 
pela equipa da casa, na etapa 
complementar só deu City, 
que esteve bem melhor no úl-
timo terço, com Phill Foden 
a aparecer na zona central do 
ataque. Mas quem teve no pé 
o empate foi Kevin De Bruyne,
num pontapé fantástico à meia
volta na área que surgiu ligeira-
mente por cima. O médio belga 
não fez o golo aos 61 minutos,
mas fê-lo aos 64 com um cru-
zamento-remate. Keylor Navas 
ficou à espera do corte que não
surgiu e a bola acabou dentro
da baliza. 

O crescimento do Man-
chester City era visível e tudo 
mudou pelas novas dinâmi-
cas introduzidas ao intervalo: 

uma equipa mais junta, mais 
paciente, com Kevin de Bruy-
ne a desequilibrar na esquerda, 
Gundogan e Rodri mais vezes 
no último terço e Foden mais 
no papel de “falso 9”’.

A reviravolta apareceu aos 
71 minutos, num livre direc-
to batido por Mahrez, jogador 
nascido nos arredores de Pa-
ris. A barreira abriu entre Pa-
redes e Kimpembe, “buraco” 
onde o argelino colocou a bola 
para bater Navas pela segunda 
vez.

O PSG via a superioridade 
do adversário e sentia-se inca-
paz de dar a volta ao texto. Sem 
bola, era visível a frustração 
dos jogadores do PSG, como 
Neymar, que viu amarelo após 
entrada dura sobre Rúben Dias 

aos 74 minutos. Aos 77 é Gana 
Geye com uma entrada muito 
feia sobre o tornozelo de Gun-
dogan. O árbitro alemão Felix 
Brych não teve dúvidas e mos-
trou-lhe vermelho directo.

O PSG terá de fazer muito 
melhor no Ethiad para afastar 
este City e voltar a marcar pre-
sença na final da Champions, 
perdida na época passada para 
o Bayern Munique. Já a equi-
pa de Pep Guardiola continua
invencível nesta edição da
Liga dos Campeões (apenas
um empate, com o FC Porto) e
caminha a passos largos para a
final.

No dia 4 de Maio, as duas 
equipas voltam a encontrar-se 
em Manchester, Inglaterra, na 
partida da segunda “mão”.

O FC PORTO defronta esta noi-
te, a partir das 22.15 horas, o Fa-
malicão em jogo da 30.ª jornada 
da I Liga Portuguesa de Futebol. 
Trata-se de um encontro em 
que os “dragões” só podem 
pensar em vencer, tarefa que 
não será fácil, pois o 12.º classi-
ficado tem apenas uma derrota 
em sete jogos na “era” Ivo Viei-
ra. De resto empatou três jogos 
e venceu outros tantos. 

Em reduto alheio, os últi-
mos números do Famalicão são 
ainda melhores, com duas vi-
tórias expressivas (4-0 ao Marí-
timo e 3-0 ao Gil Vicente) e um 
empate em Alvalade pelo meio.

Ainda assim, o FC Porto 
sabe que está obrigado a ga-
nhar, não só para manter acesa 
a “chama” do “bis”, mas tam-
bém porque atrás de si está o 
Benfica, terceiro classificado, a 
apenas quatro pontos, e a pró-
xima deslocação dos “azuis e 
brancos” é precisamente à Luz.

Os “encarnados”, vence-
dores de oito dos últimos nove 
encontros, jogam horas antes 
dos “azuis e brancos”, deslo-
cando-se ao reduto do Tondela 
(20.00 horas), que está em alta, 
com apenas uma derrota – na 
recepção ao FC Porto (0-2) – 
nas últimas seis rondas, registo 
que valeu a subida ao nono lu-
gar.

Para este embate, Jorge 
Jesus já pode contar com Ga-
briel, que cumpriu castigo face 
ao Santa Clara (2-1), mas tem 
Taarabt em dúvida e não terá 
Otamendi e Weigl, que, estra-
tegicamente, vão “limpar” os 
castigos para estarem prontos 
para o FC Porto.

O Sporting entrará em ac-
ção amanhã, portanto já sa-
bendo do resultado de Porto e 
Benfica. Os “leões” defrontam, 
em casa, o Nacional da Madeira 
de Witi, tendo a possibilidade 
de dar novo passo de “gigan-
te”’ rumo ao 19.º título de cam-
peão português de futebol.

Com três encontros ainda 
por realizar em Alvalade – os 
outros são com Boavista (32.ª 
ronda) e Marítimo (34.ª e úl-
tima) –, os “leões” sabem que 
não falhando em casa só pre-
cisam de somar mais um ponto 
fora – em Vila do Conde (31.ª) 
ou na Luz (33.ª) – para não de-
penderem de outros para che-
gar ao título.

Para o jogo com o último, 
que acabou na 29.ª jornada com 
uma série de dez derrotas con-
secutivas, mas continua com 
cinco fora sem pontuar, o Spor-
ting apresenta-se “escoltado” 
pela “capa” da invencibilidade, 
inédita à ronda 29 em edições 
com 18 equipas.

Em campeonatos a 34 jor-
nadas – 1989/90, 1991/92 a 

TRÊS nomes sonantes são 
avançados como prováveis su-
cessores de Pirlo no comando 
técnico da Juventus, sendo que 
Massimiliano Allegri aparece 
à frente de Zinedine Zidane e 
Gennaro Gattuso.

“PIRLO vai ser o nosso trei-
nador na próxima temporada, 
se alcançar um lugar na Liga 
dos Campeões. É sobre esse 
plano que estamos a trabalhar, 
porque pensar numa alterna-
tiva era pensar que não íamos 
estar na Liga dos Campeões”, 
referiu o director-desportivo 
bianconero, Fabio Paratici, no 
último fim-de-semana.

Porém, a Juventus ruma 
noutro sentido, com ou sem a 
Liga dos Campeões na próxima 
temporada. A imprensa italia-
na é clara e sublinha que Pirlo 
não vai continuar em Turim e, 

ESTÁ oficializada a mudança 
de Julian Nagelsmann do Lei-
pzig para o Bayern. O treinador 
vai assinar contrato válido por 
cinco anos com o clube bávaro, 
onde vai suceder a partir da pró-
xima época a Hansi Flick.

“Julian Nagelsmann re-
presenta uma nova geração 
de treinadores. Apesar da sua 

juventude, já tem uma carrei-
ra impressionante. Estamos 
convencidos que com Julian 
Nagelsmann vamos continuar 
a construir sobre os grandes 
sucessos dos últimos anos”, 
explicou o presidente do em-
blema bávaro, Herbert Hai-
ner, salientando: “Gostaria de 
expressar os meus agradeci-

mentos a Hansi Flick em nome 
do Bayern. Assumiu a nossa 
equipa em 2019 num momen-
to difícil e ganhou seis títulos, 
o sétimo espero que em breve.
Terá sempre um lugar na his-
tória do Bayern. Desejamos-lhe
tudo de bom para o seu futuro.”
Da parte do RB Leipzig também
surgiu a confirmação da saída

SÉRGIO Conceição foi puni-
do com 21 dias de suspensão 
na sequência da sua expulsão 

no jogo com o Moreirense. 
A decisão do Conselho 

de Disciplina da FPF retira o 

técnico do banco nas parti-
das com Famalicão, Benfica, 
Farense e Rio Ave. A suspen-

Final inglesa à vista
Golo da vitória do City foi apontado pelo argelino Mahrez

Porto procura 
pressionar Sporting

Porto recebe Famalicão numa partida em que está obrigado a vencer

2005/06 e desde 2014/15 –, o 
melhor registo era do FC Porto, 
que, em 2003/04, não perdeu 
nos primeiros 27 jogos (22 vi-
tórias e cinco empates), antes 
de cair por 2-0 no reduto do Gil 
Vicente, em encontro da 29.ª 
ronda – tinha um em atraso da 
27.ª.

Com 22 vitórias e sete der-
rotas, os “leões” também já 
igualaram o seu recorde de 
jogos seguidos sem perder, 
repetindo o que fizeram en-
tre 1969/70 e 70/71, e podem, 
agora, replicar o dos outros 
“grandes” na mesma época, os 
30, em outros tantos jogos, do 
Benfica em 1972/73 e 77/78 e do 
FC Porto em 2010/11 e 2012/13.

Face ao Nacional, Rúben 
Amorim, de regresso ao ban-
co após 15 dias (três jogos) de 
castigo, não terá os suspensos 
Gonçalo Inácio, expulso em 
Braga, e Tiago Tomás e Adán, 
que não poderiam ter encon-
trado melhor jogo para “lim-
par” os cinco amarelos, a não 
ser não cumprir em nenhum, 
como Palhinha.

TRIO PRESTES 
A FAZER A FESTA
Manchester City, Inter de 

Milão e Bayern de Munique po-
dem fazer a festa de campeão já 
este fim-de-semana. 

Na “Premier League” ha-
verá novo campeão, visto que 
o Liverpool já está matemati-
camente fora da luta. No topo
da tabela, o Manchester City
lidera destacado e está perto de 
recuperar o título perdido na
temporada passada. 

Para tal, necessitarão de 
triunfar no terreno do Crystal 
Palace e esperar que o Man-
chester United, mais direc-
to perseguidor, a dez pontos, 
perca na recepção ao Liverpool. 
Sem depender de terceiros, ou 
seja, se o United vencer todos 

os jogos até ao fim da prova, o 
City precisa de fazer mais seis 
pontos nas cinco jornadas ain-
da por disputar. A concretizar-
-se, será o quinto título do City
como campeão inglês.

Na Alemanha tudo indica 
que o Bayern será novamente 
campeão e pela nona vez con-
secutiva. Se a certa altura da 
temporada o Leipzig ainda li-
derou e chegou a colocar-se a 
possibilidade de o reinado dos 
bávaros chegar ao fim, o início 
de 2021 acabou com quaisquer 
ilusões.

Neste momento, são sete os 
pontos de vantagem do Bayern 
sobre o Leipzig, a três jornadas 
do fim da Bundesliga. Quer isto 
dizer que uma vitória do em-
blema de Munique na próxima 
jornada, já neste fim-de-se-
mana de 7 e 8 de Maio, frente 
ao B.Monchenglach (ou um 
resultado que não a vitória do 
Leipzig frente ao B.Dortmund) 
sela em definitivo a conquista 
do título pelo crónico campeão 
germânico. Será o 31.º (30.º na 
era Bundesliga) da sua história.

Se, na Alemanha, o cam-
peão vai ser o do costume, em 
Itália tudo indica que não será 
bem assim, com o Inter prestes 
a colocar fim à hegemonia da 
Juventus. Depois de nove títu-
los consecutivos do emblema 
de Turim na Serie A, os “nera-
zzurri” lideram a classificação 
com 11 pontos de vantagem 
sobre a Atalanta, segunda clas-
sificada, e com 15 em disputa.

O conjunto de Milão até 
pode fazer a festa já este fim-
-de-semana, se vencer na visi-
ta ao Crotone e a Atalanta não
levar a melhor na deslocação ao 
terreno do Sassuolo. E mesmo
que não seja já, dificilmente o
título fugirá aos “nerazzurri”,
que precisam de somar quatro
pontos nas cinco jornadas ain-
da por disputar para selarem –

sem depender de terceiros – a 
conquista do 19.º scudetto da 
sua história, o primeiro desde 
2010.

CONTAS APERTADAS 
NA ESPANHA E FRANÇA
Na Espanha há quatro equi-

pas separadas por três pontos a 
cinco jornadas do fim. O Atlé-
tico de Madrid – que muitos 
apontavam já como campeão 
– foi, aos poucos, vendo a van-
tagem no topo decrescer. Nes-
te momento soma 73 pontos,
mais dois do que Real Madrid
e Barcelona (sendo que os ca-
talães têm um jogo em atraso
e passarão para a liderança se
o vencerem) e mais três do que
um surpreendente Sevilha, que 
teima em não desarmar.

Para 8 e 9 de Maio – ou seja, 
dentro de duas jornadas – estão 
agendados escaldantes emba-
tes entre o quarteto da frente: 
Barcelona-Atlético de Madrid 
e Real Madrid-Sevilha. A 38.ª 
e última jornada está marcada 
para o fim-de-semana de 23 de 
Maio e é natural que, até lá, não 
haja campeão.

As coisas não são muito 
diferentes em França. Faltam 
disputar quatro jornadas e dois 
pontos separam os três primei-
ros, sendo que o Lyon, a seis 
pontos do topo, também ainda 
sonha, apesar de se ter deixado 
atrasar ao perder com o líder, 
o Lille de Reinildo, na anterior
jornada.

O Lille soma 73 pontos, 
mas o crónico campeão, PSG, 
vem logo atrás com 72. No 
terceiro lugar surge o Mónaco 
com 71 pontos e uma série de 
cinco vitórias consecutivas. O 
equilíbrio tem, pois, sido a nota 
dominante, mas a verdade é 
que o Lille é o único a depender 
apenas de si, podendo acabar 
assim com o reinado de três tí-
tulos consecutivos do PSG.

Sérgio Conceição suspenso por 21 dias

Sérgio Conceição não estará no banco no jogo com o Benfica

são, que começou a contar no 
dia em que viu o cartão ver-
melho, termina a 16 de Maio, 
possibilitando ao treinador 
estar no banco na derradeira 
jornada do campeonato, com 
o Belenenses SAD. Além do
castigo, Conceição terá ainda
de pagar uma multa no valor
de 10.200 euros.

O relatório de Hugo Mi-
guel confirma ainda as pa-
lavras proferidas por Sérgio 
Conceição, que Record já ha-
via revelado. De acordo com 
o relatório do árbitro, o trei-
nador portista “após o final
do jogo entrou no terreno de
jogo para contestar a equipa
de arbitragem e disse: “És
uma vergonha, roubaste-
-nos o campeonato”. Após a
exibição do cartão vermelho
começou a bater palmas na
direcção do árbitro e conti-
nuou a dizer: “És fraco e má
pessoa, roubaste-nos dois
campeonatos”.

Três favoritos para suceder 
técnico Pirlo na Juventus

Massimiliano Allegri aparece à frente de Zinedine Zidane e Gennaro Gattuso

neste momento, a dúvida só 
recai no nome do sucessor.

Na edição desta quinta-fei-
ra, o diário Tuttosport aponta o 

nome dos três grandes favori-
tos, com Massimiliano Allegri 
a recolher maior preferência 
(50% das possibilidades), apa-

recendo de seguida o vigente 
técnico do Real Madrid, Zine-
dine Zidane (30%), e, por fim, 
Gennaro Gattuso (20%).

Nagelsmann será treinador
do Bayern na próxima época

Bayern chegou a acordo com Nagelsmann, actual treinador do Leipzig 

de Nagelsmann no final da pre-
sente época, com o CEO do clu-
be, Oliver Mintzlaff, a explicar: 
“Nagelsmann expressou-nos 
em conversas abertas que era 
um sonho da sua vida tornar-se 
treinador do Bayern e que gosta-
ria de se mudar para Munique se 
a oportunidade surgisse após o 
final desta temporada.”

“Tínhamos um contrato de 
longo prazo, que originalmente 
não incluía um cenário de saída. 
No entanto, o forte desejo de 
Julian levou-nos à decisão de 
abrir-lhe a porta desde que fos-
sem cumpridos alguns pré-re-
quisitos. Nas negociações com 
os representantes do Bayern, 
tivemos sucesso em alcançar os 
nossos objectivos financeiros.” 
Os valores envolvidos não fo-
ram divulgados, mas fala-se 
em verbas recorde no futebol 
mundial, que podem atingir os 
25 milhões de euros, incluindo 
objectivos.
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SÉRGIO MACUÁCUA

A ACADEMIA Mário Esteves 
Coluna, situada na vila fron-
teiriça da Namaacha, província 
de Maputo, passou desde on-
tem para a gestão da Secretaria 
de Estado do Desporto (SED), 
depois de 19 anos nas mãos da 
Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF).

O trespasse da imponente 
infra-estrutura desportiva de 
cinco hectares, construída em 
2002 pela FIFA, na Namaacha, 
no âmbito do Projecto Vilas do 
Milénio, foi formalizado ontem 
pelo presidente da FMF, Feizal 
Sidat, e pelo secretário de Es-
tado do Desporto, Carlos Gil-
berto Mendes. 

Em contrapartida, a FMF 
recebeu um terreno de iguais 
dimensões (5ha) junto do re-
cinto do Estádio Nacional do 
Zimpeto, onde irá implantar 
um Complexo Desportivo e 
Centro Técnico, num projecto 
que será financiado pela FIFA, 
conforme garantiu Feizal Sidat.

Falando na cerimónia ofi-
cial de entrega das instalações, 
o presidente da FMF disse que
o organismo que dirige consta-
tou que seria importante e um
ganho para o país alocar uma
infra-estrutura com aquelas
dimensões a todas as modali-
dades, pois reúne as condições
necessárias para uma melhor
formação e preparação dos
atletas. Acrescentou que a lo-
calização geográfica da mesma
é muito vantajosa, pois está
situada numa zona de altitude
e tranquila, o que proporciona
uma melhor concentração.

“Fizemos várias acções be-
néficas para o futebol nacional 
neste espaço. Formação de 
treinadores, árbitros, instru-

tores, entre outros. Estagia-
ram aqui não só selecções de 
futebol, mas também de ou-
tras modalidades. Esta é uma 
academia por excelência e que 
formou vários futebolistas”, 
vincou Sidat.

Ajuntou que “reabilitá-
mos e ampliámos a academia 
e penso que estamos a entregar 
uma infra-estrutura adequada 
para as modalidades. Estamos 
felizes por entregar a infra-es-
trutura à SED, uma entidade 
idónea e hierarquicamente su-
perior. 95 por cento do recheio 
da academia também passam 
para a SED, incluindo os 18 
funcionários. Esta é uma par-
ceria inteligente, pois vamos 
ter um espaço igual no Zim-
peto para transformarmos em 
casa do futebol”, sublinhou.

É UM GANHO PARA 
DESPORTO NACIONAL

Intervindo no acto, o se-
cretário de Estado do Desporto 
disse que a passagem da Aca-
demia para a gestão da SED 
não é uma perda para o fute-
bol. Pelo contrário, é um gan-
ho para o desporto nacional.

“Futebol vai ao Zimpeto, 
onde já é a catedral desde a 
construção do Estádio Nacio-
nal. Este acto vai contribuir 
de forma nobre para que o país 
passe a ter um centro de alto-
-rendimento. Esse é um sonho 
antigo, mas não tínhamos por
onde começar. Tínhamos de
começar do zero, mas a partir
de agora não. A FMF encur-
tou-nos o caminho. Aqui os
atletas terão as condições ne-
cessárias para melhoramento
do seu rendimento, até porque
este é o início da solução do
nosso problema crónico: os re-
sultados desportivos”, salien-

tou Gilberto Mendes.
Adiantou que a SED vai 

passar o recinto para o Comi-
té Olímpico de Moçambique 
(COM), por forma que aquele 
se torne num centro de prepa-
ração olímpica.

“Mas não iremos entregar 
ao COM de forma empírica. 
Iremos participar em todo o 
processo da sua gestão, através 
do Fundo de Promoção Des-
portiva, e procuraremos firmar 
parcerias para o melhoramen-
to de um e doutro aspecto”, 
explicou, adiantando que a 
entrega formal dos espaços 
anexos ao Estádio Nacional à 
FMF irá acontecer dentro de 
dias.

A Academia Mário Esteves 
Coluna foi instituída em 2002, 
no recinto desportivo que ou-
trora pertencia ao Clube da 
Namaacha. Tem cinco hecta-
res, ocupados por dois campos 
de futebol, dois balneários com 
sauna, duas piscinas (uma de 
25 e outra de 12 metros), sete 
casas tipo-2 com capacidade 
para quatro camas cada, dois 
dormitórios para 60 pessoas, 
centro de conferências, uma 
sala de formação, um campo 
de ténis, um de basquetebol 
e outro de futsal, para além 
de um centro social e ginásio. 
O campo principal de futebol 
tem bancadas para três mil 
pessoas.

Atletas como Osvaldo Sun-
de, Infren, Mapangane, Mutu-
tuque ou Raúl foram formados 
naquela academia, que não 
forma jogadores desde 2017.

Segundo Feizal Sidat, o 
custo mensal de funciona-
mento da Academia da Na-
maacha rondava os 500 mil 
meticais/mês, o que era fardo 
pesado para a FMF.

O
S “Mambas” deverão 
iniciar a campanha de 
qualificação ao Cam-
peonato do Mundo da 
FIFA do Qatar-2022 

sem terem feito nenhum jogo 
de controlo, contrariando uma 
ideia inicial que chegou a ga-
nhar forma dentro da Federa-
ção Moçambicana de Futebol 
(FMF), soube o nosso jornal de 
fontes internas no órgão reitor 
do futebol nacional.

O facto de o reinício do 
Moçambola estar agendado 
para 8 de Maio e o jogo contra 
a Costa do Marfim estar mar-
cado para 5 de Junho, no Es-
tádio Nacional do Zimpeto, fez 
com que a FMF abdicasse das 
negociações que já estavam 
em curso visando a realização 
de um jogo de controlo com 
um adversário da região antes 
do arranque da campanha da 
zona africana de qualificação 
ao Mundial da FIFA do Qa-
tar-2022.

Em uma breve conversa 
com o nosso jornal, o seleccio-

nador nacional, Horácio Gon-
çalves, admitiu que não have-
ria um jogo de controlo antes 
dos embates diante da Costa do 
Marfim e Malawi, agendados 
para o período da data-FIFA 
entre 31 de Maio e 15 de Junho.

“Não faz sentido agen-
darmos um jogo de controlo 
quando temos o Moçambola a 
decorrer. Essa hipótese foi le-
vantada quando não se sabia 
quando iria reiniciar o Moçam-
bola. Agora, com o campeona-
to a decorrer, não faz sentido 
parar para a selecção jogar”, 
disse Horácio Gonçalves.

O secretário-geral da FMF, 
Hilário Madeira, admitiu que 
o organismo já havia encetado
diligências com as congéneres
da região visando garantir no
mínimo um jogo de controlo
à Selecção Nacional antes do
arranque dos embates da fase
de grupos da zona africana de
qualificação ao Mundial do
Qatar-2022.

“Havíamos contactado os 
mais fortes da região, desde 

a Zâmbia até a África do Sul. 
Ainda não tínhamos respostas, 
mas acreditávamos que íamos 
acertar um jogo”, disse o di-
rigente federativo para quem, 
infelizmente, até o momento 
a FMF ainda não sabe se vai 
ou não contar com os joga-
dores que actuam no estran-
geiro para os embates diante 
da Costa do Marfim e Malawi, 
mau grado a essa altura os res-
pectivos campeonatos já terem 
terminado. É que, até lá, não 
se vislumbram relaxamen-
tos na prerrogativa que a FIFA 
concedeu aos clubes para não 
libertarem os seus jogadores às 
selecções nacionais enquanto 
prevalecer a situação da pan-
demia da Covid-19. A acrescer 
a este aspecto, alguns países 
não terão, ao que tudo indica, 
mudado as regras de quaren-
tena para quem viaja para fora 
dos respectivos territórios. As-
sim, os Mambas podem voltar a 
jogar sem contar com os atle-
tas que actuam, na sua maio-
ria, na Europa, com particular 

destaque para a França e Por-
tugal que não estiveram nos 
dois últimos embates diante de 
Ruanda e Cabo Verde, das der-
radeiras jornadas para a perdi-
da qualificação ao CAN-2021.

“Acreditámos que dentro 
de uma semana a FIFA decidirá 
se mantém ou não a ausência 
de obrigatoriedade dos clubes 
libertarem os jogadores para as 
selecções nacionais. Sabemos 
que à altura da data-FIFA os 
campeonatos já terão termi-
nado, mas achamos que, em 
alguns casos, os clubes podem 
pagar as férias dos seus atle-
tas só para não irem aos seus 
países e aí poderem jogar nas 
respectivas selecções”, disse 
Hilário Madeira que fala de um 
cenário difícil que se avizinha.

“Se não tivermos os nossos 
atletas que jogam na Europa, 
infelizmente teremos de, mais 
uma vez, recorrer aos que jo-
gam internamente e alguns 
que, mesmo estando fora, se-
rão autorizados. Contamos que 
até lá os que jogam cá tenham 

feito, no mínimo, três jornadas 
do Moçambola”, disse o diri-
gente. 

Refira-se que na corrida 
ao Mundial da FIFA do Qa-
tar-2022, os “Mambas” estão 
inseridos no Grupo “D”, ao 
lado da Costa do Marfim, Ca-
marões e Malawi. 

Os dois primeiros jogos 
estão previstos para 5 e 12 de 
Junho, diante da Costa do Mar-
fim e Malawi, respectivamen-
te. Entre os dias 1 e 7 de Se-
tembro defronta os Camarões, 
primeiro em Douala e depois 
em Maputo. As duas últimas 
jornadas serão diante da Cos-
ta do Marfim e Malawi, entre 
os dias 6 e 12 de Outubro, em 
Abidjan e Maputo, respectiva-
mente.

Nesta fase da competição, 
o vencedor de cada um dos 10
grupos constituídos na zona
africana de qualificação ao
Mundial do Qatar-2022 é que
se apura para o “play-off” que
dará, finalmente, o acesso à
competição.

PODEM NÃO CONTAR COM JOGADORES “EUROPEUS”

“Mambas” começam 
qualificação ao Mundial 
sem jogos de controlo

A SELECÇÃO Nacional de 
Futebol de Praia enfrenta o 
Egipto na sua estreia absoluta 
no Campeonato Africano das 
Nações (CAN), a decorrer de 
23 a 29 de Maio próximo, em 
Dakar, Senegal, segundo ditou 
o sorteio ontem realizado na
sede da Confederação Africana
de Futebol (CAF), em Cairo, no 
Egipto.

A equipa de Abneiro Us-
saca está integrada no Gru-
po “B”, onde fazem parte, 
para além dos actuais tercei-
ros classificados e medalha 
de bronze do último CAN, 
que acolheram em Dezem-
bro de 2018, na praia Sharm 
el-Sheikh, o Marrocos e Sey-
chelles.

Depois de enfrentar o 
Egipto, Moçambique terá pela 
frente Marrocos, quarto do úl-
timo CAN, e fecha a sua parti-

cipação na fase de grupos, me-
dindo forças com Seychelles.

“Trata-se do grupo que 
muitos olham como sendo de 
morte, mas enquanto trei-
nador vejo como um grupo 
composto por equipas que 
querem, cada uma, fazer o 
seu melhor para chegar à fase 
final. Jogam de forma mais 
aberta e isso dá-nos também 
espaço para fazermos o nosso 
melhor. Vamos demonstrar 
o que somos, o que valemos
e, acima de tudo, colocar as
nossas capacidades colectivas
e individuais para chegar lon-
ge”, disse Abneiro Ussaca ao
sítio da FMF na internet, rea-
gindo ao sorteio.

No Grupo “A” estão o Se-
negal, anfitrião e campeão 
africano em título, Tanzania, 
Uganda e a estreante Repúbli-
ca Democrática do Congo.

Os dois primeiros classifi-
cados da fase de grupos quali-
ficam-se às meias-finais, en-
quanto os dois últimos jogam 
eliminatórias cruzadas para a 
definição da classificação fi-
nal, entre o quinto e oitavo 
lugares. Em sentido oposto, 
os vencedores das eliminató-
rias das meias-finais garantem 
automaticamente a presença 
no Campeonato do Mundo da 
FIFA, a ser realizado na Rússia, 
no próximo mês de Agosto.

Entretanto, antes de seguir 
ao palco do CAN, a Selecção 
Nacional deverá cumprir um 
estágio pré-competitivo de 12 
dias na praia da Nazaré, na vila 
do mesmo nome, em Portugal. 
Aqui, para além de óptimas 
condições de treinamento, a 
equipa nacional deverá fazer 
alguns jogos de controlo com 
equipas daquele país europeu.

MARROCOS E SEYCHELLES OUTROS ADVERSÁRIOS

Moçambique enfrenta
Egipto na estreia no 
CAN de praia

O PRESIDENTE da Federa-
ção Moçambicana de Futebol 
(FMF), Feizal Sidat, diz que a 
nova logomarca dos “Mam-
bas”, apresentado na manhã 
de quarta-feira, não é um 
projecto totalmente acabado, 
ou seja, pode ainda ser alvo de 
melhorias.

Feizal Sidat reagia assim 
à onda de críticas (sobretudo 
dos internautas) da nova ima-
gem da Selecção Nacional de 

Futebol, idealizado e produ-
zido por um jovem de pouco 
mais de 20 anos de idade, um 
designer que responde por 
Mário Simão Mondlane Jr.

Mário Mondlane Jr. é acu-
sado de ter plagiado o projecto 
pertencente a uma outra pes-
soa, tendo apenas acrescen-
tado apenas a bola de futebol 
ao redor da cobra mamba.

Sidat marcou posição, 
afirmando primeiro que é 

sempre bom quando algo do 
género é alvo de debates e até 
de contestação. “Dissemos 
desde o dia da apresentação 
do logótipo que podia ser me-
lhorado em termos gráficos. 
Quanto à questão do plágio 
iremos averiguar. Quem fez 
aquilo é um jovem dos seus 20 
e poucos anos, por isso sou de 
opinião que merece o nosso 
apoio e carinho”, observou 
Sidat.

SEGUNDO FEIZAL SIDAT

Logótipo dos “Mambas”
não é projecto acabado

Álvaro Manso é o único reforço “locomotiva” que já trabalha em Maputo

O FERROVIÁRIO de Maputo 
estará enquadrado num novo 
grupo na I edição da Liga Afri-
cana de Basquetebol sénior 
masculina que irá disputar-se 
em Kigali, Ruanda, entre 16 e 
30 do mês em curso. Os “loco-
motivas” farão parte do Grupo 
“C” devendo medir forças com 
o Zamalek do Egipto, Doua-
nes do Senegal e GS Pétroliers
da Argélia. Sublinhe-se que a
princípio o único representante
moçambicano estava envolvido
no Grupo “B” juntamente com

o Zamalek do Egipto, FAP dos
Camarões, Rivers Hoopers da
Nigéria, Union Sportive Monas-
tir da Tunísia e Patriots Baske-
tball do Ruanda.

De acordo com a FIBA-Áfri-
ca, que trabalha nesta prova em 
coordenação com a Liga Norte 
Americana, NBA, houve neces-
sidade de se alterar a disposição 
dos grupos por forma a encurtar 
o tempo de duração da prova, já 
que a Basketball African League
(BAL) deveria ter acontecido
em Março de 2020 e teve de ser

adiado para Setembro, tendo 
sofrido novo adiamento devido 
à pandemia do novo coronaví-
rus. 

Ao contrário do anterior, 
em que tinham sido criados dois 
grupos com seis equipas cada, 
passando para a segunda fase os 
primeiros quatro classificados, 
no panorama actual a BAL será 
composta por quatro grupos 
com quatro formações cada, 
sendo que passam os primeiros 
dois classificados e dois melho-
res terceiros classificados. 

LIGA AFRICANA DE BASQUETEBOL

Ferroviário com novo grupo
NOVO MODELO 
NÃO É ANIMADOR

Para Isidro Amade, director 
desportivo do Ferroviário, este 
novo modelo não satisfaz do 
ponto de vista desportivo. 

“Este grupo é bem mais 
forte. Só temos equipas can-
didatas até ao título, como são 
os casos do Zamalek e Doua-
nes do Senegal. São adversários 
com objectivos bem mais am-
biciosos e a juntar a isso neste 
novo calendário só se apuram 
directamente os dois primeiros 
classificados, ao contrário do 
anterior em que se qualificavam 
os quatro primeiros. Mas seja 
como for, não vamos baixar os 
braços e iremos para o Ruanda 
com o objectivo de dignificar o 
clube e o país”, frisou. 

AFINAM-SE ÚLTIMOS 
DETALHES

Já com o reforço espanhol, 
Álvaro Manso, integrado no 
grupo, o Ferroviário afina sob o 
comando de Milagre Macome 
(Mila) os últimos detalhes antes 
da partida, segunda-feira, para 
Kigali. 

Os treinos têm decorrido 
duas vezes por dia no pavilhão 
do Desportivo com a presen-
ça de 13 dos 16 convocados, já 
que três dos quatro reforços, 
nomeadamente Adjehi Baru, 
Demarcus Holland e Uchechi 

Obgonna, juntam-se à equipa 
no local da competição, uma 
situação que não agrada ao téc-
nico Milagre Macome e ao ca-
pitão, Custódio Muchate, que 
abordaram a questão do entro-
samento como um dos aspec-
tos fundamentais para um bom 
rendimento, além da falta de 
jogos de controlo que norteou a 
preparação.

Eis os grupos: 
Grupo “A”: US Monastir 

da Tunísia, Rivers Hoopers da 
Nigéria, Patriots do Ruanda e 
GNBC do Ruanda.

Grupo “B”: Petro de Luan-
da, AS Salé do Marrocos, AS Po-
lice da Mali e FAP dos Camarões.

Grupo “C”: Zamalek do 
Egipto, AS Douanes do Senegal, 
Ferroviário de Maputo e GS Pé-
troliers da Argélia.

LISTA DOS 16 
CONVOCADOS

BASES - Mohambe Macua-
ni, Baggio Chimondzo e Ivan 
Cossa;  

EXTREMOS - Francisco 
Macaringue, Hugo Martins, 
Manuel Uamussi, Stélio Rodri-
gues e Uchechi Obgonna

EXTREMO-POSTE - Yuran 
Biosse, Custódio Muchate, Mil-
ton Caifaz e Demarcus Holland

POSTE - Inélcio Chire, Ed-
son Chavana, Álvaro Manso e 
Adjehi Baru 

Academia Mário Coluna 
passa à gestão da SED
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Supremo malawiano 
declara pena de morte 
inconstitucional
O SUPREMO Tribunal do Malawi declarou a pena de mor-
te inconstitucional e contrária ao direito à vida, tomando 
aquilo que é uma decisão histórica, disse ontem a Comis-
são de Direitos Humanos do país. “Com esta decisão his-
tórica, o Supremo Tribunal do Malawi reconheceu que a 
pena de morte é incompatível com os Direitos Humanos, 
à vida e à dignidade”, disse a Comissão, num comunicado 
enviado à agência EFE. O colectivo de sete juízes decla-
rou ilegal a pena capital, após três reclusos, que se encon-
travam no corredor da morte, apoiados por organizações 
da sociedade civil, terem metido um recurso a contestar 
tanto da sua condenação como a constitucionalidade da 
punição. 

Sindicato guineense 
avança com pré-aviso      
de greve
A UNIÃO Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau 
(UNTG) entregou ontem um novo pré-aviso de greve para 
o mês de Maio, disse à LUSA o secretário-geral da cen-
tral sindical, Júlio Mendonça. “O governo apresentou uma 
proposta na sexta-feira e na segunda apresentamos uma
contraproposta. E desde segunda-feira que não houve ne-
nhum contacto”, afirmou Júlio Mendonça. Desde Dezem-
bro que a UNTG tem convocado greves gerais na Função
Pública para exigir ao governo, entre outros, a exoneração 
de funcionários contratados sem concurso público, me-
lhoria de condições laborais e o aumento do salário míni-
mo dos actuais 50 mil francos CFA (cerca de 5244 Meticais) 
para o dobro.

Papa emite novas regras 
sobre corrupção
O PAPA Francisco emitiu ontem uma nova regulamentação 
anti-corrupção para assegurar que os seus próprios cardeais 
e gestores são transparentes e honestos. As novas regras 
implicam que os cardeais e gestores do Vaticano declarem 
periodicamente que investem apenas em fundos compatí-
veis com a doutrina católica e que não estão sob investiga-
ção criminal ou têm dinheiro em paraísos fiscais. Uma nova 
lei ontem publicada contém também uma proibição que, 
a ser amplamente aplicada, significará uma revolução na 
cultura da Curia: Proíbe qualquer empregado do Vaticano 
de receber presentes relacionados com o trabalho com va-
lor superior a 40 euros (2760 Meticais). Como “relacionado 
com o trabalho” poderia levar a interpretações ambíguas, 
a proibição visa claramente reduzir os presentes, por vezes 
de luxo, que costumam receber as autoridades do Vaticano 
de benfeitores ricos, amigos e membros do clero. 

Acidente rodoviário       
faz 21 mortos no Haiti
UMA colisão entre um “minibus” e um autocarro numa 
estrada do Haiti provocou pelo menos 21 mortos e mais de 
30 feridos, anunciaram ontem os serviços de proteção civil 
deste país das Caraíbas. A colisão ocorreu na quarta-feira 
na cidade de Arcahaie, a noroeste de Port-au-Prince, a ca-
pital do país, mas só ontem as autoridades locais, citadas 
pela agência norte-americana Associated Press (AP), estão 
a avançar com algumas informações sobre o acidente ro-
doviário. Os serviços de protecção civil haitianos referiram 
que testemunhas locais relataram que o “minibus” (auto-
carro de pequeno porte), que fazia a viagem entre Port-au-
-Prince e Saint-Marc, estava a tentar fazer uma ultrapas-
sagem quando embateu de frente com o autocarro que que
circulava em direcção a Port-au-Prince.

Ucrânia e separatistas  
pró-russos sem acordo      
de paz 
NEGOCIADORES ucranianos, russos e separatistas não che-
garam a um acordo sobre uma trégua no leste da Ucrânia 
antes da Páscoa ortodoxa, anunciaram ontem mediadores 
da OSCE. “Infelizmente, nenhum acordo foi alcançado”, 
disse a Organização para a Segurança e Cooperação na Eu-
ropa (OSCE), num comunicado. O porta-voz da delegação 
ucraniana Oleksii Arestovytch, citado pela Agência Inter-
fax-Ucrânia, sublinhou que as discussões foram “constru-
tivas” e que “as consultas vão continuar”. A Rússia – que é 
acusada de estar a apoiar o movimento separatista - culpou 
a Ucrânia por ter “bloqueado as propostas russas de meca-
nismos para evitar violações da trégua”. 

Registando a história de MoçambiqueRegistando a história de Moçambique

A EMME recomenda: Não abandone a 
sua viatura na faixa de rodagem porque 

vai ao ATM ou fazer qualquer outra coisa, 
por mais rápido que isso seja

O 
PRESIDENTE do 
Banco Africano de 
Desenvolvimento 
(BAD), Akinwumi 
Adesina, salientou 

ontem que o risco de morrer 
de fome em África é maior do 
que morrer da pandemia da 
Covid-19.

“A pandemia de Covid-19 
trouxe o caos para África, com 
um impacto enorme no conti-
nente, fazendo com que cerca 
de 250 milhões de pessoas vão 
para a cama com fome e o ris-
co de morrer de fome é muito 

maior que o risco de morrer 
de covid-19”, argumentou o 
presidente do banco na sessão 
inaugural do Diálogo de Alto 
Nível Sobre Como Alimentar 
África, que decorre hoje e sex-
ta-feira em formato virtual a 
partir de Abidjan.

“Temos de nos esforçar 
mais para aumentar a pro-
dução agrícola”, disse o ban-
queiro, lembrando que apesar 
de 60 por cento da terra arável 
do mundo estar em África, 
os países gastam cerca de 80 
mil milhões de dólares todos 

os anos a importar comida de 
fora do continente.

“A tecnologia existe, o 
que precisamos é de aumen-
tar a produção através de uma 
abordagem integrada que fa-
voreça o agro-negócio e fo-
mente a industrialização”, 
acrescentou Adesina.

Na reunião, coorganizada 
com o Fundo Internacional 
para o Desenvolvimento da 
Agricultura, o presidente do 
BAD disse ainda que “é tam-
bém necessário melhores po-
líticas públicas, mais acesso a 

financiamento e o desenvolvi-
mento de zonas agro-indus-
triais de processamento para 
conferir mais valor aos produ-
tores alimentares”.

O BAD vai investir 10,4 mil 
milhões de dólares nos próxi-
mos cinco anos para fomentar 
as cadeias de valor na produ-
ção agrícola e 1,6 mil milhões 
de dólares para apoiar as co-
lheitas estratégicas a fim de 
garantir a segurança alimentar 
no continente, salientou ainda 
o presidente do banco.

Entretanto, o director do

Centro de Controlo e Preven-
ção de Doenças da União Afri-
cana alertou ontem que o con-
tinente “tem de estar muito, 
muito bem preparado” para 
evitar a forte propagação da 
Covid-19 que tem acontecido 
na Índia.

“Temos de nos organizar 
urgentemente. Não temos 
profissionais de saúde sufi-
cientes e não temos oxigénio 
suficiente”, disse o responsá-
vel, em declarações a jornalis-
tas em Nairobi, comentando a 
evolução da situação pandé-

mica na Índia.
O país tem sensivelmen-

te a mesma população e as 
mesmas fragilidades a nível 
de sistemas de saúde de Afri-
ca, o que levou Nkengasong a 
alertar para a necessidade de 
precaver uma evolução se-
melhante, ao mesmo tempo 
que disse “assistir com total 
descrença” ao que se passa na 
Índia.

Desde o início da pande-
mia, a Índia acumulou 204.832 
óbitos e mais de 18,3 milhões 
de infecções. (LUSA)

O GOVERNO de coligação do Lesotho ga-
rantiu ontem ao seu povo e à comunidade 
internacional que ainda possui a maioria ne-
cessária para permanecer no poder, depois 
da cisão com alguns membros do partido do 
chefe do governo.

A declaração segue-se à divisão, sema-
na passada, do partido do primeiro-minis-
tro, Moeketsi Majoro, a Convenção de Todos 
Basotho (ABC), que comanda os destinos do 
país, através de uma coligação como Con-
gresso Democrático.

O seu principal parceiro, o Congresso 
Democrático, garantiu que ainda está com-
prometido com a aliança governamental e 
evitou assim a queda do governo.

Um governo ou coligação do Lesotho 
precisa de uma maioria de 50 por cento mais 
um dos 120 assentos na assembleia nacional, 

que normalmente chega a um total de 61 as-
sentos.

Mas Majoro disse que por causa de depu-
tados falecidos e dos que renunciaram, esse 
limite passou agora para 58 assentos.

“Temos um margem confortável de qua-
tro (assentos) e isso é antes de contarmos 
nossos parceiros. Penso que nossos números 
chegarão aos 70 (assentos) quando se conta-
rem os nossos parceiros”, disse Majoro.

O vice-primeiro-ministro, Mathibeli 
Mokhothu, disse que o seu partido, o Con-
gresso Democrático, não iria abandonar a 
coligação.

“Estamos convencidos de que esses dois 
partidos levarão o governo conforme neces-
sário”, afirmou.

O Lesotho tem as eleições legislativas 
marcadas para o próximo ano. (EWN)

O VICE-PRESIDENTE do Tri-
bunal Supremo sul-africano, 
Raymond Zondo, que presi-
de ao Inquérito sobre Captu-
ra do Estado, afirmou ontem 
que o ANC não pode ter um 
impacto significativo para 
mudar a corrupção no pais 
se não “confrontar questões 
dolorosas”.

A observação de Zondo 
ocorreu ontem, segundo dia 
de depoimento do Presi-
dente Cyril Ramaphosa, que 
compareceu perante a Co-
missão de Inquérito na qua-
lidade de Presidente do par-
tido no poder.

“O ANC tem um papel 
muito importante a desem-
penhar na direcção em que o 
país está caminhar. Se olhar-
mos para os tipos de questões 
que a comissão está a inves-
tigar, pode-se ver que, seja 
o que for que o ANC possa
dizer que fez, simplesmente

não funcionou”, disse Zondo 
a Ramaphosa.

“É por isso que a cor-
rupção atingiu os níveis que 
atingiu. É por isso que ouvi-
mos o tipo de provas que a 
comissão vem ouvindo. En-
tão, na medida em que o ANC 
deseja fazer parte ou mesmo 
ter um papel importante, 
porque deve, creio eu, mu-
dar a situação do país nes-
sas questões. Não pode fazer 
isso, parece-me, olhando 
para as coisas, que são con-
fortáveis para mudar”.

Zondo afirmou que o ANC 
não pode dar uma contribui-
ção significativa para mudar 
a questão da corrupção “a 
menos que confronte ques-
tões que são dolorosas de 
confrontar e dizer para mu-
dar as coisas temos de fazer 
certas coisas que não nos 
sentimos confortáveis de fa-
zer”.

Em resposta, Ramaphosa 
disse que o partido passou 
por um período de intros-
pecção.

“Em parte, a razão pela 
qual decidimos então que 
vamos defender seriamen-
te o estabelecimento dessa 
comissão, embora houvesse 
dúvidas e até mesmo se fa-
lasse que essa comissão po-
deria dividir o ANC, fomos 
corajosos o suficiente para 
dizer: este é um processo ne-
cessário pelo qual devemos 
passar como parte de nosso 
próprio processo de renova-
ção”, disse ele. 

Ramaphosa acrescentou 
que a comissão é um mo-
mento de aceleração da pur-
ga para o ANC. É um processo 
muito difícil que o ANC está 
a atravessar porque, quer as 
pessoas gostem ou não, o 
ANC é o partido do governo. 
- (NEWS24)

O PRESIDENTE da República 
Democrática do Congo (RD 
Congo), Felix Tshisekedi, as-
segurou ontem estar a prepa-
rar “medidas radicais” contra 
a violência dos grupos arma-
dos no leste do país, dois dias 
depois de ter pedido ajuda à 
França.

“Estou simplesmente a 
preparar soluções eficazes 
que nos permitam reduzir 
definitivamente esta crise no 
Leste”, acrescentou Tshi-
sekedi, sem dar mais porme-
nores numa conferência de 
imprensa com o presidente 
do Conselho Europeu, Char-
les Michel, que recebeu em 
Kinshasa.

O PR congolês pediu ter-
ça-feira em Paris o apoio da 
França para “erradicar” as 
Forças Democráticas Aliadas 
(ADF) na região do Beni (les-
te), um grupo armado “com 
tendências islamitas, discur-
so islamita e métodos islami-
tas”, segundo disse.

O seu novo Primeiro-Mi-
nistro, Jean-Michel Sama 
Lukonde, referiu-se “à pro-

clamação pelo chefe de Esta-
do de um estado de emergên-
cia de segurança” no Leste 
“incluindo a substituição da 
administração civil por mi-
litar” durante o seu discurso 
de tomada de posse, na se-
gunda-feira.

A Missão das Nações Uni-
das na RD Congo (MONUS-
CO) confirmou igualmente 
que uma unidade de soldados 
quenianos reforçaria as forças 
de manutenção de paz des-
tacadas no Leste, acusadas 
pela população de inação face 
à violência e ao massacre de 
civis.

FIM DA IMPUNIDADE

Entretanto, o Prémio No-
bel da Paz Denis Mukwege e 
dezenas de organizações ape-
laram ontem ao PR congolês 
para agir contra a impunida-
de dos perpetradores de cri-
mes cometidos durante con-
flitos que desestabilizaram o 
país durante décadas.

“O Presidente Felix Tshi-
sekedi deveria agora passar 

das palavras aos actos e adop-
tar uma estratégia para abor-
dar a chocante falta de justiça 
e as consequências da impu-
nidade”, disse o médico De-
nis Mukwege, no seu apelo.

Divulgado pela Human 
Right Watch (HRW), o tex-
to é assinado por dezenas de 
organizações não-governa-
mentais congolesas e inter-
nacionais, incluindo a Am-
nistia Internacional (AI).

Os signatários pedem 
ao Presidente e ao seu novo 
Primeiro-Ministro, Sama 
Lukonde, que “se compro-
metam publicamente a tor-
nar a luta contra a impunida-
de uma prioridade absoluta”.

Apelam a um “mecanis-
mo judicial internacional” 
para processar os autores de 
“crimes internacionais gra-
ves” cometidos na RDCongo, 
“incluindo os documentados 
no relatório de mapeamento 
da ONU”.

Mais de 120 grupos ar-
mados continuam activos no 
leste da RDCongo, de acordo 
com peritos. – (LUSA)
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