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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da tua 
família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19. 

Fica em casa.

O 
ESTABELECIMENTO 
Penitenciário de Má-
xima Segurança, vul-
garmente conhecido 
por BO, acolhe a partir 

de hoje as sessões de audição e 
julgamento do chamado caso 
das dívidas não declaradas, o 
maior escândalo financeiro no 
período pós-independência.

Com 19 arguidos, o proces-
so comporta 15.150 páginas, 
cerca de 90 pessoas a serem 
ouvidas, entre réus, testemu-
nhas e declarantes, numa mé-
dia de 12 horas por dia. O jul-
gamento deverá prolongar-se 
por de um mês e meio. 

Devido à pandemia da Co-
vid-19, e como forma de res-
peitar o distanciamento físico, 
o tribunal calendarizou as au-
dições, tanto para os réus como 
para as testemunhas e decla-
rantes. Assim, hoje serão ou-
vidos os réus Cipriano Mutota e 
Teófilo Nhangumele, devendo 
Armando Ndambi Guebuza e 
Bruno Langa sentar-se no ban-
co dos réus amanhã.  

Sob comando do juiz Efi-
gênio Baptista, os có-réus são 
julgados por terem recebido 
ilicitamente parte dos valores 
provenientes de empréstimos 
bancários obtidos de institui-
ções financeiras estrangeiras, 
designadamente Credit Suisse e 
VTB Capital, perfazendo cerca 

O GOVERNO moçambicano espera retomar nos próximos dias 
as discussões com a petrolífera francesa Total sobre o reinício 
das actividades de construção das instalações do projecto de 
Gás Natural Liquefeito (LNG) em Afungi, no distrito de Palma, 
em Cabo Delgado.

As actividades para a concretização do projecto foram sus-
pensas no final do primeiro trimestre deste ano devido aos 
ataques terroristas em Março à vila-sede do distrito de Palma, 
província de Cabo Delgado.

A informação foi avançada em Chimoio pelo ministro dos 
Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, no final de uma visita 
de trabalho que realizou à província de Manica.

A pretensão do Governo de reiniciar as discussões acon-
tece semanas depois de a força militar conjunta Moçambi-
que-Ruanda ter retomado o controlo da vila de Mocímboa da 
Praia, que tinha sido ocupada por terroristas, e consolidar a sua 
posição no troço Awasse/Diaca, bem como a situação na vila de 
Palma e arredores.

Segundo Max Tonela, há uma plataforma permanente de 
diálogo com a Total, onde já existe uma comissão de alto nível 
que envolve membros do Conselho de Administração da petro-
lífera e do Governo.

De acordo com a fonte, espera-se para a primeira semana 
do próximo mês de Setembro um encontro entre as duas partes 
para discutir assuntos relacionados com o projecto de Afungi.

“Com satisfação, notamos que a Total está também a par-
ticipar na assistência às comunidades locais na luta contra o 
terrorismo e na ajuda às pessoas directamente afectadas pela 
situação”, disse.

Acrescentou que o Executivo está a trabalhar igualmente 
com os operadores do sector de hidrocarbonetos da Área 1 e da 
Área 4, tendo afirmado que o progresso da plataforma flutuante 
continua e deverá prosseguir de acordo com o programa de-
senhado. Recorde-se que, quando a petrolífera francesa Total 
decidiu suspender as suas operações em Afungi, justificou que 
constitui prioridade absoluta da empresa garantir a segurança e 
protecção do pessoal que trabalha no projecto.

Segundo o plano inicialmente estabelecido, a Total deverá 
começar a produzir o gás natural em Cabo Delgado a partir de 
2024.

BM desmantela mais 
uma instituição de crédito

Movimento migratório
interrompido na fronteira
de Ressano Garcia

Acidentes preocupam
na província de Maputo

O BANCO de Moçambique (BM) acaba de desman-
telar mais uma instituição que operava ilegalmen-
te como agência de crédito na cidade de Nampula. 
Trata-se da Vision Service, Soluções Financeiras, 
representada por Danilo Xaramatane Ali. De acor-
do com a Rádio Moçambique, a instituição concedia 
crédito dentro de uma plataforma electrónica on-
-line denominada “livro de dívida” e aplicava uma 
taxa de juro de 35 por cento, mediante a apresenta-
ção de garantia.

O MOVIMENTO de entrada e saída de pessoas e bens através da 
fronteira de Ressano Garcia, na província de Maputo, encontra-se 
interrompido desde a tarde de ontem devido ao bloqueio da via, a 
cerca de dois quilómetros do posto de travessia de Lebombo, do 
lado sul-africano, por camionistas que se manifestam contra ale-
gado incumprimento da fila por colegas seus. Em comunicado, o 
Serviço Nacional de Migração (SENAMI) sugere aos viajantes que 
optem por postos de travessia alternativos até à normalização da 
situação, que será prontamente comunicada.

A POLÍCIA de Trânsito na província de Maputo 
está a sensibilizar os condutores de longo cur-
so para a observância das regras de condução, 
como forma de reduzir os acidentes de viação. 
No primeiro semestre deste ano, 67 pessoas 
morreram em 76 sinistros, contra 55 resultantes 
de 54 acidentes ocorridos em igual período de 
2020. A maioria dos casos são atropelamentos.

Caso das dívidas não declaradas
vai a julgamento a partir de hoje

de 2.1 biliões de dólares. 
O montante foi distribuído 

pelas empresas PROÍNDICUS 
(USD 622 milhões), EMATUM 
(USD 850 milhões) e MAM 
(USD 535 milhões). Estas en-
tidades foram criadas para 
garantir a segurança da costa 
moçambicana e dos grandes 
projectos ligados à exploração 
de gás e petróleo (no caso da 
primeira), para a pesca de atum 
(a segunda) e ainda para a ma-
nutenção das embarcações e 
outros equipamentos adquiri-
dos na França (a terceira). 

Porém, é desconhecido o 
paradeiro de pouco mais de 
um bilião dos 2.1 biliões de 
dólares norte-americanos. 
Parte deste valor resultou da 
sobrefacturação na prestação 
de serviços, sabendo-se, en-
tretanto, que há 200 milhões 
de dólares norte-americanos 
que foram para subornos e co-
missões que beneficiaram ci-
dadãos estrangeiros e os 19 co-
-réus moçambicanos a serem 
julgados a partir de hoje.

Desses 200 milhões de dó-
lares, 54 foram para as contas 
de estrangeiros e 146 para bol-
sos de moçambicanos, segun-
do apurou uma auditoria.  

No banco dos réus estão 
Teófilo Nhangumele, 50 anos 
de idade à data da instaura-
ção do processo; Bruno Lan-

abuso de cargo ou função e 
peculato.

Como agravantes da res-
ponsabilização criminal dos 
arguidos, a acusação do Mi-
nistério Público aponta as cir-
cunstâncias pacto, convoca-
ção de duas ou mais pessoas, 
fraude, resultando do crime 
outro mal, além do mal do 
crime e acumulação de infrac-
ções.

Governo e Total 
discutem reinício
do projecto de gás

ga (41); Cipriano Mutota (61), 
um oficial do SISE; Armando 
Ndambi Guebuza (42), filho 
do antigo Presidente da Re-
pública Armando Guebuza; 
Gregório Leão (60), antigo di-
rector-geral do SISE; António 
Carlos do Rosário (44), então 
director nacional de Inteli-
gência Económica do SISE e 
presidente do Conselho de 
Administração das Empre-

sas PROÍNDICUS, EMATUM 
E MAM; Ângela Buque Leão 
(41), esposa de Gregório Leão; 
Fabião Mabunda (40); Sidónio 
Sitoe (47); Crimildo Manjate 
(38); Mbanda Duque Henning 
(43); Inês Moiane (50); Renato 
Matusse (61), antigo Conse-
lheiro do Presidente Arman-
do Guebuza; Zulficar Ahmad 
(46); Khessaujee Pulchand 
(37); Simione Mahumane (46); 

Naimo Quimbine (39); Sérgio 
Namburete (58); e Elias Moia-
ne.

De entre os crimes de que 
são acusados, constam asso-
ciação para delinquir, abuso 
de confiança, branqueamento 
de capitais, falsificação de ou-
tros documentos, chantagem, 
uso de documento falso, cor-
rupção passiva para acto ilíci-
to, posse de armas proibidas, 

Dos 2.1 biliões USD, há 
200 milhões que foram 
para os bolsos de 
cidadãos estrangeiros 
e dos 19 co-réus 
moçambicanos.

Tudo a postos para o julgamento das “Dívidas não declaradas” no tribunal a funcionar numa tenda montada no recinto da BO

EMPREGADORES E SINDICADOS CHEGAM A CONSENSO MUNDIAL DE FUTEBOL DE PRAIA

Novos salários mínimos
conhecidos em breve

Moçambique decide hoje
acesso aos quartos-de-final

EMPREGADORES e sindicatos dos 
trabalhadores alcançaram consen-
sos sobre os novos salários mínimos 
por sector a praticar no país, no en-
cerramento, sábado, das discussões 
de diferentes propostas sobre a ma-
téria.

A ministra do Trabalho, Emprego 
e Segurança Social, Margarida Tala-
pa, anunciou o facto pouco depois 
do término da II Sessão Plenária Ex-
traordinária da Comissão Consultiva 
do Trabalho (CCT), evento que de-
correu à porta fechada.

Segundo a governante, a pro-
posta será submetida ao Conselho 
de Ministros para posterior fixação e 
anúncio das percentagens do reajus-
te por sectores de actividades.

O salário mínimo actualmente 
em vigor em Moçambique, de 4390 
meticais, foi estabelecido em 2019 e 
corresponde ao sector da agricultura, 
pecuária, caça e silvicultura. Desde 
então, não mais houve reajuste de-

vido ao impacto severo da pandemia 
da Covid-19 na economia nacional.

O salário mínimo mais alto, de 
12.760,18 meticais, coube, na altura, 
aos serviços financeiros, seguradoras 
e bancos.

Talapa afirmou que o salário mí-
nimo acordado foi estabelecido 
numa perspectiva de proteger o sec-
tor produtivo e a produtividade face 
à pandemia da Covid-19, das acções 
terroristas no norte do país e dos ata-
ques dos homens armados de Maria-
no Nhongo, na zona centro.

“Os valores percentuais que ire-
mos submeter à aprovação do Con-
selho de Ministros são os possíveis e 
não os desejados, pois eles assentam 
na base de um pressuposto muito 
importante que é a manutenção dos 
postos de trabalho, evitando assim 
as consequências que o desemprego 
cria, nomeadamente a fome, o índi-
ce elevado de pobreza, mendicidade, 
abandono das nossas crianças às es-

colas e outros males”, disse.
Instruiu a CCT a elaborar, com 

a maior celeridade possível, os di-
plomas ministeriais para logo que o 
Conselho de Ministros aprovar os in-
crementos salariais serem tornados 
públicos. 

O secretário-geral da Organi-
zação dos Trabalhadores Moçambi-
canos (OTM-CS), Alexandre Mun-
guambe, afirmou, por seu turno, que 
o consenso alcançado constitui um 
contributo face aos desafios actuais 
do país.

“Vamos continuar quase com as 
mesmas dificuldades porque se o sa-
lário que em situações normais ne-
gociamos e acordamos e é decretado 
aqui e no Conselho de Ministros não 
chega, este pior”, avançou Alexan-
dre Munguambe.

Lamentou o facto de alguns sec-
tores durante as negociações amea-
çarem reduzir a massa laboral se os 
aumentos forem altos.

A SELECÇÃO Nacional de Futebol 
de Praia defronta hoje, na Arena 
Luzhnik, às 14.00 horas, o Tahiti, 
num jogo em que, se vencer, qua-
lifica-se para os quartos-de-final 
do Mundial de Futebol de Praia 
que decorre em Moscovo, Rússia.

O conjunto nacional parte 
para esta partida da terceira e úl-
tima jornada do Grupo B super-
motivado, depois de no sábado 
ter ganho aos Emirados Árabes 
Unidos por 4-2, a primeira vitória 
na sua estreia em campeonatos 
do mundo. 

Porém, os futebolistas mo-
çambicanos poderão fazer histó-
ria se levarem de vencida esta tar-
de a sua congénere do Tahiti, que 
chega à derradeira ronda também 
com os índices de confiança em 
alta, após vitória sobre a Espanha, 
apontada como equipa mais forte 
do grupo, por 12-8. 

À semelhança da Espanha, 
Moçambique e Tahiti entrarão na 
Arena de Luzhnik empatados em 
pontos (três) e sabem, por isso, 

que quem vencer assegurará o 
bilhete para a segunda fase do 
maior e mais importante evento 
de futebol de praia.

A nível individual, importa 
reter, do lado da equipa nacional, 
o nome de Figo, um jogador que 
tem vindo a fazer as delícias do 
público com golos de se lhe tirar 
chapéu. Lidera a lista dos melho-
res marcadores com sete golos e 
será uma peça fundamental no 
xadrez montado por Abineiro 
Ussaca para o encontro decisivo 
desta tarde.

Refira-se que Moçambique 
é o único país presente pela pri-
meira vez no Mundial de Futebol 
de Praia. No seu grupo, a Espanha 
é o que mais vezes já marcou pre-
sença, nove ao todo, seguindo-se 
os Emirados Árabes Unidos, com 
sete participações, e Tahiti, com 
seis.     

Portugal é o actual detentor 
do título, enquanto Brasil é o que 
mais ergueu o troféu, em 14 oca-
siões.Figo, com a bola bem dominada, tem sido a estrela do Mundial
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HÉLIO FILIMONE

M
AIS do que julgar 
os 19 co-réus do 
processo das dívi-
das não declara-
das, cujas sessões 

de audiência de discussão e 
julgamento começam hoje 
na tenda gigante montada 
especialmente para o efeito 
no recinto da Penitenciária 
de Máxima Segurança da 
Machava, vulgo BO, o im-
portante, de facto, é que a 
justiça prevaleça. 

Esta posição é defendi-
da por Laila Garcês, chefe 
do Departamento de Assis-
tência Jurídica na Delega-
ção do Instituto de Patro-
cínio e Assistência Jurídica 
(IPAJ) da cidade de Mapu-
to, em entrevista ao nos-
so Jornal, em que faz uma 
abordagem sobre o início 
do julgamento.

Conforme explica, de-
vido à magnitude e com-
plexidade do processo, en-
volvendo, para além dos 19 
co-réus, 70 testemunhas, a 
sentença do caso só pode-
rá ser conhecida provavel-
mente no próximo ano. 

A seguir transcrevemos 
os extractos mais significa-
tivos da referida entrevista.

NOTÍCIAS (Not.) - Como 
é que podemos olhar para o 
processo relativo às dívidas 
não declaradas, cujo jul-

LAILA GARCÊS E O CASO DAS DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

O importante é fazer justiça 

gamento começa hoje na 
tenda gigante instalada a 
propósito na Cadeia de Má-
xima Segurança, vulgo BO?

LAILA GARCÊZ - (LG) 
- Sobre o processo em 
apreço, com o número 
18/2019/C, que corre os 
seus trâmites legais na 6.ª 

Secção do Tribunal Judi-
cial da Cidade de Maputo, 
podemos dizer que se trata 
de um dos mais polémicos 
que o país já teve, tendo 
em conta as consequên-
cias que o país registou. É 
um processo de natureza 
pública cujo julgamento se 

acredita que vai merecer 
grande atenção, sobretudo 
do público, que o seguirá 
com interesse particular 
para perceber o que é que 
efectivamente aconteceu. 
O importante é que a justi-
ça prevaleça. 

Not. - É possível ante-
ver o desfecho deste caso? 

LG - Neste momento 
não há como, ou ninguém 
pode, de certa forma, es-
pecular aquilo que pode-
rão ser os resultados ou o 
fim que o processo terá. 
Até porque cabe somente 
ao juiz decidir em função 
do que vai ser discutido. 
O julgamento visa aferir o 
que é que efectivamente 
aconteceu para dar espaço 
à ocorrência deste mesmo 
processo. No final do pro-
cesso, através de uma sen-
tença judicial transitada 
em julgado, iremos saber o 
que realmente aconteceu, 
quais foram os mecanismos 
usados e a materialização 
legal do crime. 

Not. - Pela dimensão e 
sua mediatização, tem ha-
vido especulações à volta 
do processo ou do possí-
vel desfecho, convergindo 
na condenação dos réus 
supostamente por serem 
culpados. Como lidar com 
esta situação?

LG - É normal numa 
sociedade fazerem-se es-

peculações, pois estamos 
perante uma informação 
largamente difundida e em 
acompanhamento há anos. 
Por essa razão, a sociedade 
no geral tem os seus pré-
-julgamentos e possíveis 
condenações. Para a so-
ciedade, já foi identificado 
o autor do crime e como 
é que ele se materializou. 
Mas apenas são especu-
lações e não há nada em 
concreto. A sociedade tem 
a liberdade de expressão e, 
de certa forma, é livre de 
achar e definir o seu posi-
cionamento. No entanto, 
não significa que o posi-
cionamento da sociedade 
é o que vai acontecer ou o 
que a sociedade diz irá de-
terminar a sentença do tri-
bunal. O que vai determi-
nar a sentença do tribunal 

são as provas apresentadas 
em sede do julgamento ou 
as provas colectadas no 
decurso da investigação 
processual. São esses me-
canismos que vão deter-
minar a sentença, e não a 
especulação da sociedade. 

Not. - E como é que os 
réus se podem defender 
destas especulações?

LG - Sobre a forma de 
defesa dos réus, o nos-
so ordenamento jurídico 
abre espaço para que estes 
se façam representar por 
mandatários devidamente 
constituídos, que vão de-
fender os seus interesses. 
Os réus não podem ir ao 
tribunal sem que estejam 
devidamente constituídos 
por mandatários judiciais. 
É de lei. Aos réus que não 
estiverem devidamen-

te constituídos, caberá ao 
tribunal a indicação de um 
defensor oficioso. Nin-
guém pode ser julgado sem 
a presença de um advogado 
ou de um defensor oficio-
so nomeado pelo tribunal. 
Quem não tiver condições 
de contratar um defensor, 
o tribunal atribui-lhe um 
proveniente do Instituto 
de Patrocínio e Assistência 
Jurídica (IPAJ), sem encar-
gos financeiros. Não pa-
gará ao advogado porque 
a assistência é prestada 
de forma gratuita, daí que 
quem não poder contratar 
um advogado o Estado no-
meia.

Not. - E de que forma a 
comunicação social deve 
posicionar-se na difusão 
de informação sobre este 
processo?

LG - Sobre a postu-
ra da comunicação social, 
há toda a necessidade que 
colabore na divulgação da 
informação da forma mais 
fácil possível e esclarece-
dora, de modo que não haja 
dificuldades de percepção. 
Veja que a sociedade tem 
muitos conceitos diferen-
tes sobre o mesmo assun-
to, daí que os meios de co-
municação social devem 
emitir informações fiáveis 
para esta estar ciente do 
que efectivamente está a 
acontecer no decurso do 
processo. A sociedade não 
tem outra forma de ter in-
formação a não ser através 
dos órgãos de comunica-
ção social, nosso ponto 
focal para difundir aquilo 
que é informação essen-
cialmente verdadeira.

NOT. - Há quem diga que as 
transmissões do julgamen-
to em directo podem criar 
condicionalismos nas res-
postas dos réus e declaran-
tes que, ao acompanharem 
as audiências dos primeiros 
intervenientes, podem for-
mular outro tipo de inter-
venções. Concorda?

LG - É um pouco difícil 
responder a esta questão 
porque, pelo que percebe-
mos, o julgamento será fei-
to em vários dias e temos lá 
os órgãos de comunicação 
social que vão transmitir 
as principais incidências 
que os cidadãos vão acom-
panhar em tempo real. De 
certa forma, todos os cida-
dãos terão acesso às decla-
rações dos intervenientes, 
ou seja, das pessoas que se-
rão ouvidas em julgamento. 
Mas não é fácil definir se a 
pessoa a ser ouvida a poste-
riori terá ou não ouvido as 
declarações dos outros, po-
dendo mudar do seu pen-
samento inicial. Fica difícil 
dizer porque essa é uma 
situação individual que ca-
berá à pessoa declarar em 
tribunal a sua defesa. 

Not. - Mas também 

pode não representar ne-
nhum risco, conforme se 
teme... 

LG - É verdade. Re-
gra geral, os julgamentos 
são públicos, a não ser que 
haja impedimento especí-
fico que impossibilite essa 
abertura. Reza o artigo 365 
do Código do Processo Pe-
nal que a audiência do jul-
gamento é pública, salvo 
nos casos em que o juiz da 
causa decida pela exclusão 
ou restrição da publicidade. 
No seu número 2, diz que é 
correspondente aplicável o 
disposto no artigo 97 e diz 
também que a decisão de 
exclusão ou de restrição 
da publicidade é, sempre 
que possível, precedida de 
audição contraditória do 
sujeito processual interes-
sado. O que significa que, 
em princípio, o julgamen-
to é público, a não ser que 
ocorra uma situação que 
impeça a publicidade. Para 
o caso em concreto, se não 
for declarada nenhuma 
impossibilidade da publi-
cidade, teremos todos nós 
acesso ao julgamento por 
intermédio dos órgãos de 
comunicação.

Transmissões em directo
não condicionam respostas 

Réu tem liberdade
de não responder 
NOT. - Os réus são obrigados a falar só a verdade, olhan-
do para a ansiedade que a sociedade tem de perceber o 
que efectivamente aconteceu?

LG - Para falar sobre as declarações dos arguidos, vamo-nos 
focar naquilo que reporta o Código do Processo Penal sobre as 
declarações dos arguidos, concretamente o artigo 338, onde 
se faz referência, no seu número 1, que o presidente informa o 
arguido que tem direito de prestar declarações a qualquer mo-
mento da audiência desde que elas se refiram ao objecto do pro-
cesso, sem que, no entanto, o seu silêncio lhe possa desfavo-
recer. O que significa que, se o arguido não quiser responder a 
uma questão, ele tem a liberdade de não o fazer. É o que a lei diz 
sobre isso. Se o arguido acha que uma pergunta lhe é descon-
fortável, então, ele pode, simplesmente, manter-se no silêncio 
e não responder à questão. O arguido tem a liberdade de prestar 
as suas declarações em benefício da sua defesa.

Not. - Olhando para a magnitude deste processo, 
acredita que a sentença poderá ser proferida ainda este 
ano?

LG - Não é fácil fazer estimativa da data em que a senten-
ça poderá ser conhecida. Vai depender da audição de todos os 
intervenientes processuais. Finda a audição de todos os inter-
venientes processuais, seguir-se-ão as alegações finais e de-
pois um tempo para o tribunal analisar toda a prova produzida. 
Então, fazer estimativa sobre o período em que vamos ficar a 
par da sentença é complicado. E é preciso recordar que estamos 
numa situação atípica devido à pandemia da Covid-19, em que, 
por algum motivo, pode não ser possível cumprir a grelha de 
horários e de datas estabelecidas para o desenrolar do processo. 
Não estamos a dizer que isso vai acontecer, mas sim a colocar 
uma possibilidade. Assim, não é fácil dizer se é possível ou não 
ter a sentença ainda este ano. 

NOS termos do número 1 do 
artigo 65 do Código de Pro-
cesso Penal, considera-se:

ARGUIDO - assume a 
qualidade de arguido aquele 
contra quem for deduzida a 
acusação. A pessoa é cons-
tituída em arguido quan-
do recaem sobre ela fortes 

indícios de ter cometido o 
crime.

SUSPEITO - aquele rela-
tivamente ao qual existem 
indícios de que cometeu ou 
se prepara para cometer um 
crime; quando haja indícios 
suficientes para se formali-
zar uma acusação, o suspei-

to é constituído em arguido.
TESTEMUNHA - nos ter-

mos do artigo 159 do CPP, é 
inquirida sobre factos de 
que possua conhecimento 
directo e que constituam 
objecto de prova. Não se 
pode confundir a testemu-
nha com o arguido, pois a 

testemunha apresenta-se 
como uma pessoa que não 
tem interesse directo com o 
processo, é chamada apenas 
em juízo para declarar sob 
juramento, sobre factos de 
que possua conhecimento, 
como forma de contribuir 
para produção de prova.

Alguns conceitos jurídicos

Laila Garcês, chefe do Departamento de Assistência Jurídica na Delegação do IPAJ 
da cidade de Maputo

Dezanove anos depois do “Caso Cardoso”, BO acolhe o julgamento do maior escândalo de corrupção que o país já viveu no período pós-independência

Interior da tenda onde o julgamento vai acontecer nos próximos 45 dias

Jovem, neste momento, o lado maningue nice da vida é usar máscara e 
proteger-se da Covid-19. Eu uso a máscara! E tu?

Acesse https://t.me/Novojornal
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Uso inadequado de valetas 
inquieta moradores 

MORADORES de Minkadjuíne, na ci-
dade de Maputo, queixam-se da ocor-
rência de inundações nas vias de acesso, 
sobretudo na época chuvosa, causadas 
pelo depósito de resíduos sólidos nas va-
las de drenagem.

Indicaram que a falta de observân-
cia de regras de saneamento do meio 
tem contribuído, de certa forma, para o 
registo de doenças como malária e diar-
reias. Wilson Aníbal, reside na zona há 
mais de dez anos, disse que o lixo de-
positado nas valas exala cheiro nausea-
bundo e quando chove é arrastado pelas 
águas pluviais para a rua e residências, 

situação que compromete a saúde dos 
citadinos. 

Indicou que as autoridades do bairro 
têm promovido campanhas de sensibi-
lização para o uso correcto das infra-es-
truturas, mesmo assim há renitentes.

“As jornadas de limpeza é que mini-
mizam a situação”, acrescentou. 

Felicidade Afonso, moradora há cer-
ca de oito anos, explicou que muitas fa-
mílias depositam restos de alimentos nas 
valetas, por isso o lixo exala mau cheiro. 

“As valas de drenagem devem fun-
cionar exclusivamente para o escoa-
mento das águas das chuvas e não depó-

sito de lixo”, apelou.   
Para além do deficiente saneamento 

do meio, os moradores de Minkadjuíne 
estão preocupados com roubos em re-
sidências, pelo que pedem intervenção 
da Polícia. Inácio Vilanculos, morador há 
mais de 40 anos, contou que os malfeito-
res invadem as residências na calada da 
noite e furtam os bens que encontram, 
facto que, na sua opinião, é agravado 
pelo deficiente patrulhamento policial. 

Sérgio Langa, também morador, 
afirmou que os furtos ocorrem também 
na via pública e as vítimas ficam sem os 
seus telemóveis, relógios e outros bens. 

Segunda-feira, 23 de Agosto de 2021

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

Jovem, neste momento, o lado maningue nice da vida é usar máscara e proteger-se 
da Covid-19. Eu uso a máscara! E tu?

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO

Boane aposta em infra-estruturas
a pensar no crescimento urbano

SAMUEL UAMUSSE

O 
MUNICÍPIO de Boa-
ne, província de Ma-
puto, está a investir 
na implantação de 
infra-estruturas e 

serviços, tendo em vista ga-
rantir um crescimento sus-
tentável.

Com efeito, desde Junho 
está em execução um plano 

de manutenção e ampliação 
de doze estradas e a cons-
trução do centro comercial 
municipal, para além do par-
celamento do que virá a ser a 
cidadela de Boane, tendo em 
vista presentear os munícipes 
e visitantes com um ambiente 
urbanístico cómodo e asseado.  

A intervenção nos 45 
quilómetros de estradas que 
permitem a ligação entre os 

trinta e três bairros das locali-
dades de Gueguegue e Eduar-
do Mondlane acontece em 
resposta ao clamor dos muní-
cipes.

Boane, cujos solos são 
lamacentos, apresenta difi-
culdades de transitabilidade, 
sobretudo na época chuvosa, 
em que as estradas ficam in-
transitáveis.

Jacinto Loureiro, presi-

dente do município, disse ao 
“Notícias” que, para fazer face 
aos problemas de mobilidade 
de pessoas e bens, a edilidade 
foi forçada a suspender outras 
frentes de intervenção pon-
tuais para atender, prioritaria-
mente, as estradas.

As obras são avaliadas em 
cerca de 32 milhões de me-
ticais, dos quais sete foram 
disponibilizados pelo Fundo 

Nacional de Estradas e 25 mi-
lhões pela autarquia.

Neste momento, de acor-
do com o presidente, já foram 
intervencionados cerca de 
quinze quilómetros de estra-
das. 

Matola, residente no bair-
ro de Gueguegue, disse que 
o gesto do município é lou-

vável, apesar de não ser uma 
intervenção com asfalto, mas 
minimiza o sofrimento da po-
pulação.

“Nos dias de chuva, as vias 
são quase intransitáveis por-
que ficam alagadas de água e 
lama”, lembrou.

Magaia, também morador 
da mesma zona, apontou que 

as estradas carecem de pavi-
mentação, e não apenas o uso 
de pedra e areia, como está a 
acontecer.

“Seria melhor gastar-se 
dinheiro investindo na pavi-
mentação de uma via, mas a 
garantir a durabilidade, no lu-
gar de mexer todas para pouca 
duração”, indicou.  

Centro comercial 
combate venda informal

AS obras  do Centro Comer-
cial de Umpala, iniciadas no 
ano passado, encontram-se 
numa fase avançada, segun-
do Rodrigues Macuácua, ve-
reador de Actividades Eco-
nómicas.

Com cerca de quatro hec-
tares, o Centro de Umpala vai 
acolher perto de mil vende-
dores, sendo 600 em peque-
nas lojas, 300 para a venda 
de legumes e frutas e outros 
num pavilhão destinado à 
comercialização de produtos 
de bijuteria, roupas e calça-
do.

No início da execução do 
projecto, o município previa 
investir 20 milhões de meti-
cais na instalação do sistema 
de água, rede eléctrica, blo-

cos administrativos, plantio 
de árvores, pavimentação do 
recinto, fixação do terminal 
rodoviário, com capacidade 
para 20 autocarros e 50 via-
turas ligeiras, sanitários para 
20 pessoas em simultâneo, 
parque de estacionamento 
para os utentes, parque in-
fantil e espaço para instala-
ção de bombas de combus-
tíveis.

Macuácua disse que o va-
lor poderá ser ultrapassado, 
em virtude dos altos custos 
do material e serviços. 

Referiu que o local vai 
oferecer condições favoráveis 
para que as pessoas possam 
realizar compras, passear e 
passar refeições tranquila-
mente.

Em contacto com o “No-
tícias”, Jacinto Loureiro 
disse que a infra-estrutura 
é instalada com o objecti-
vo de formalizar o negócio 
dos vendedores de rua, para 
garantir-lhes comodidade, 
para além do controlo das 
actividades comerciais ali 
desenvolvidas, permitindo a 
colecta de receitas. 

Rodrigues Macuácua afir-
mou que as obras estão na 
fase final, nomeadamente da  
cobertura, pintura e electri-
ficação de alguns estabele-
cimentos. Assegurou que o 
centro poderá entrar em fun-
cionamento ainda este ano.

Utentes abordados pelo 
“Notícias” afirmaram que a 
iniciativa é bem-vinda, na 

medida em que vai acolher 
maior parte dos vendedores 
informais.

Contaram que duran-
te muito tempo praticavam 
o comércio na estrada, em 
condições deploráveis, colo-
cando em causa a segurança 
rodoviária. 

“Guardo memória triste, 
vi uma vendedora atropelada 
mortalmente quando atra-
vessava a estrada ao encon-
tro de um cliente”, revelou 
A. Tembe, ex-vendedor in-
formal.

Fátima Catarina refe-
riu que neste momento não 
consegue vendas significati-
vas porque o mercado ainda 
está em obras e poucos clien-
tes por lá passam. 

“Tenho fé que nos pró-
ximos tempos a situação vai 
melhorar, o grande ganho é 
ter saído da estrada,” disse.

Para Isabel Mabote, co-
merciante de refeições, cujos 
clientes são os pedreiros e os 
proprietários dos estabeleci-
mentos em obras, disse estar 
feliz por trabalhar no local, 
com todas as condições cria-
das e segurança garantida.  

Um dos problemas en-
frentados pelos utentes é o 
modelo exigido para a edifi-
cação de estabelecimentos, 
definido pelo município para 
evitar construções desor-
denadas, visto como sendo 
barreira para os desfavoreci-
dos.

O município impõe que 
a construção seja conven-
cional e não precária. Por 
exemplo, o tecto da banca ou 
barraca tem que ser de betão.

Centro Comercial de Umpala

 Reabilitação e abertura de novas estradas

Fonte de receitas
PARA além da reabilitação de 
doze estradas, o município 
deu conta da construção de 
raiz de uma estrada que parte 
do bairro 25 de Setembro até 
Saldanha, onde será instalada 
a cidadela de Boane. 

Para Jacinto Loureiro, a 
opção pelo sistema de saibro, 
mistura de areia e pedra, é em 
função da disponibilidade de 
recursos financeiros. O mate-
rial em causa serve de alterna-
tiva enquanto não houver con-
dições para a asfaltagem. 

Apontou que a edilidade 
está a criar condições básicas 
para que o centro de negócios 
seja atractivo para os vende-
dores e clientes, com todos os 
serviços básicos disponíveis  

a vários níveis, beneficiando 
desde o pequeno e vendedor 
ao de grande dimensão, com  
segurança e comodidade ga-
rantidas.

A iniciativa vai, igualmen-
te, gerar receitas na ordem de 
20 milhões de meticais, se-
gundo as projecções do muni-
cípio. 

Relativamente à cidadela, 
afirmou que a iniciativa surge 
na sequência do crescimen-
to do município, no contexto 
social, económico e demo-
gráfico, que exige expansão 
urbana, acompanhada de in-
fra-estruturas públicas e habi-
tacionais.

A cidadela será construída 
de forma expansiva, abran-

gendo três bairros, nomeada-
mente 7 de Setembro, 25 de 
Junho e  Saldanha.

Estima-se que sejam par-
celados 10 mil talhões, com 
dimensões de 15x30, devendo 
ser instalados centros de saú-
de, escolas primárias e secun-
dárias, mercados, bombas de 
combustíveis, agências bancá-
rias, posto policial, complexo 
desportivo, oficinas, carpin-
tarias, padaria e pastelarias, 
restauração, biblioteca,  centro 
cultural, creches, parques de 
estacionamento, entre outros.

A primeira pedra para a 
concretização do projecto foi 
lançada no dia 4,  estando a ser 
desenvolvida sob o lema “To-
dos pelo progresso de Boane”.

Jacinto Loureiro, presidente do município, apresenta o mapa da cidadela de Boane

MINKADJUÍNE

Wilson Aníbal Felicidade Afonso Inácio Vilanculos Sérgio Langa

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  098/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 20 Agosto
   de 2021

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,06           64,32     63,69

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             4,11            4,20      4,16
  Botswana             Pula             5,55            5,66      5,61
  eSwatini             Lilangueni       4,11            4,20      4,16
  Mauricias            Rupia            1,49            1,52      1,51
  Zâmbia               Kwacha           3,72            3,79      3,76

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           574,26          585,74    580,00
  Malawi               Kwacha          78,49           80,06     79,28
  Tanzânia             Shilling        27,25           27,80     27,53
  Zimbabwe             Dólar          166,83          170,16    168,49

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            11,52           11,75     11,64
  Canada               Dolar           48,86           49,84     49,35
  China/Offshore       Renminbi         9,69            9,89      9,79
  China                Renminbi         9,70            9,90      9,80
  Dinamarca            Coroa            9,89           10,09      9,99
  Inglaterra           Libra           85,77           87,48     86,63
  Noruega              Coroa            6,94            7,08      7,01
  Suécia               Coroa            7,12            7,27      7,20
  Suíça                Franco          68,68           70,05     69,37
  União Europeia       Euro            73,55           75,02     74,29

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1546300  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.779,40000
Venda..............  1.780,60000

                              Maputo,  23.08.2021
(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

11-out-16
13,30%

51.563,52

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16
13,97%

11-out-16
17,00%

11-out-16
14,89%

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,37%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

124.438,0085.065,0034.628,00
13,35%
4.745,00

Valor Títulos Vendidos 51.563,527.038,3820.769,00

Taxa Média Ponderada - 13,43% 13,40% 13,42%
Data última colocação 

Total / Média

26-jul-21 26-jul-21 26-jul-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

14.236,78
Total / Média

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 0,00 304,00 239,00 543,00

31 - 63 dias
11.090,44

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

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.

-

5.225,14

13,25%

Taxa

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 119.212,86

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
20 de agosto de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 710,00 760,00 5.590,00 7.060,00

Taxa Média Ponderada
Data última colocação 18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21

13,36% 13,40% 13,40% 13,40%

12,03% 12,46%
13,40% 13,40%Taxa últimas 6 colocações 13,35% 13,42%

13,37%

13,29%
Data da última venda 16-ago-21 11-ago-21 11-ago-21 16-ago-21
Taxa Média Ponderada 13,29% 13,36%

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

0,00 13,77 0,00 13,77 Total / Média
92 - 182 dias

- - - -
- 12,40% - 12,40%

0,00
0,00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0,00 0,00 0,00 0,00

- -

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-08-2021 A 31-08-2021)

- - -

-

-

--

-
0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00
-

0,00

Prazo

FPC

16,25%4.143,25

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10,25% 0,00

Taxa

0,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 20 de Agosto de 2021. 

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

11-out-16
13,30%

51.563,52

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16
13,97%

11-out-16
17,00%

11-out-16
14,89%

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,37%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

124.438,0085.065,0034.628,00
13,35%
4.745,00

Valor Títulos Vendidos 51.563,527.038,3820.769,00

Taxa Média Ponderada - 13,43% 13,40% 13,42%
Data última colocação 

Total / Média

26-jul-21 26-jul-21 26-jul-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

14.236,78
Total / Média

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 0,00 304,00 239,00 543,00

31 - 63 dias
11.090,44

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

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.

-

5.225,14

13,25%

Taxa

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 119.212,86

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
20 de agosto de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 710,00 760,00 5.590,00 7.060,00

Taxa Média Ponderada
Data última colocação 18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21

13,36% 13,40% 13,40% 13,40%

12,03% 12,46%
13,40% 13,40%Taxa últimas 6 colocações 13,35% 13,42%

13,37%

13,29%
Data da última venda 16-ago-21 11-ago-21 11-ago-21 16-ago-21
Taxa Média Ponderada 13,29% 13,36%

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

0,00 13,77 0,00 13,77 Total / Média
92 - 182 dias

- - - -
- 12,40% - 12,40%

0,00
0,00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0,00 0,00 0,00 0,00

- -
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- - -

-

-

--

-
0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00
-

0,00

Prazo

FPC

16,25%4.143,25

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10,25% 0,00

Taxa

0,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 20 de Agosto de 2021. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
                                                DATA :20/08/2021

       09:30        12:30        15:30

                       BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  63,05  64,31   63,05   64,31  63,06  64,31 

 ABSA  63,05  64,31   63,05   64,31  63,08  64,34 

 BCI  63,06  64,32   63,06   64,32  63,06  64,32 

 BIM  63,06  64,32   63,06   64,32  63,06  64,32 

 BNI  63,03  64,26   63,03   64,29  63,03  64,29 

 ECOBANK  63,05  64,31   63,05   64,31  63,05  64,31 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  63,01  64,27   63,01   64,27  63,01  64,27 

 FNB  63,05  64,31   63,05   64,31  63,05  64,31 

 MZB  63,05  64,31   63,05   64,31  63,05  64,31 

 SGM  63,06  64,32   63,05   64,31  63,05  64,31 

 UBA  63,06  64,32   63,06   64,32  63,06  64,32 

 ÚNICO  63,06  64,32   63,06   64,31  63,06  64,31 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  63,05  64,31  63,05  64,31  63,06  64,32 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA       63,68       63,68       63,69

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  20.08.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO            63,06            64,32            63,69 

AS obras de construção de um 
porto de pequenas dimensões, 
na praia de Chongoene, em 
Gaza, arrancam em breve.

A infira-estrutura irá asse-
gurar o escoamento da produ-
ção mineira resultante da ex-
ploração das areias pesadas de 
Chibuto, na mesma província.

O vice-director da compa-
nhia chinesa Dingsheng Mine-

rals que explora as areias pesa-
das de Chibuto informou que 
numa primeira fase, o porto a 
ser construído terá a capacida-
de de atracar navios até 5 mil 
toneladas de carga.

Com vista a prossecução 
da iniciativa, aguarda-se nos 
próximos dias a concessão 
da licença pelo governo mo-
çambicano para o arranque 

do projecto de construção do 
mesmo.

A fonte anotou que neste 
projecto existe um plano ânco-
ra que a médio ou longo prazo 
vai construir cerca de 2 quiló-
metros de rampa no mar, com 
vista a facilitar a atracagem de 
navios de grande calado para o 
transporte de maiores volumes 
de minérios.

Outra solução para o es-
coamento das areias pesadas 
passa pela construção de uma 
linha férrea que liga os distri-
tos de Chibuto e Chókwè. No 
entanto, conforme fonte da 
Dingsheng Minerals, numa 
primeira fase este projecto não 
poderá avançar por se mostrar 
bastante oneroso.

O mineiro produzido em 

Chibuto, com grande valor co-
mercial, será exportado para 
os mercados chinês e euro-
peu. Ele compreende três ti-
pos, com particular destaque 
para o titânio, matéria-pri-
ma utilizada para a produção 
de tintas, plásticos, cosmé-
ticos e para a fabricação de 
componentes de aeronaves. 
(AIM)

O G OVERNADOR da província de 
Nampula, Manuel Rodrigues defende 
a necessidade do distrito da Ilha de 
Moçambique continuar a ser referên-
cia na promoção e desenvolvimento 
do turismo, não só a nível nacional, 
bem como internacional.

Para o efeito,  segundo ele, é im-
perioso que seja operacionalizado o 
aeródromo localizado no posto admi-

nistrativo de Lumbo estabelecendo, 
deste modo, uma infra-estrutura que 
facilite a atracão dos turistas nacionais 
e estrangeiros.

Ele lançou o desafio na sexta-fei-
ra, durante a cerimónia da tomada de 
posse de Momade Ali, como novo ad-
ministrador do distrito da Ilha de Mo-
çambique.

O dirigente aconselhou ao novo 

administrador a ter uma integração 
rápida na sua nova forma de ser e estar 
naquela região, bem como a apostar 
na implementação de projectos que 
possam manter essa referência.

“É importante que se  faça o apro-
veitamento do potencial pesqueiro 
existente em toda costa marítima da 
Ilha onde, para além da captura de di-
versos tipos de marisco, é produzido 

o sal que é consumido localmente e 
exportado para os países do Interland, 
como Malawi e Zâmbia”, disse.

O distrito turístico da Ilha de Mo-
çambique, tem mais de 61 estabele-
cimentos hoteleiros e de restauração, 
com uma capacidade de 258 quartos e 
503 camas para acomodar turistas en-
tre  nacionais e estrangeiros que pre-
tendam visitar esta região.

O
S investidores nacio-
nais e estrangeiros 
interessados em fi-
car com os negócios 
de carvão da Vale em 

Moçambique vão efectuar, no 
próximo mês de Setembro, 
uma visita para verificar as 
reais condições dos projectos 
em causa.

Depois da visita, os interes-
sados poderão apresentar, até 
finais do mês de Dezembro, as 
suas propostas.

 A conclusão de todo o pro-
cesso de desinvestimento da 
Vale em Moçambique, estará 
concluído no decurso do próxi-
mo ano, conforme o cronogra-
ma estabelecido.

A informação foi avançada 
recentemente pelo ministro 
dos Recursos Minerais e Ener-
gia, Max Tonela.

Segundo ele, depois da 
apresentação de propostas 
firmes, o Governo fará a sua 
intervenção no processo para 
avaliar o potencial de cada em-
presa e aquela que melhor res-
ponder aos requisitos exigidos 
de acordo com a lei.

De acordo com o gover-
nante, neste momento, ocorre 
a recepção por parte da Vale, 
das propostas dos potenciais 
investidores que vão substi-
tui-la como operadora, depois 

CARVÃO DE TETE

Investidores avaliam 
condições dos projectos

da multinacional brasileira ter 
consolidado a sua posição no 
negócio com a saída da Mitsui.

De recordar que, em Janei-
ro, a Vale anunciou que assinou 
um princípio de entendimento 
com a parceira japonesa Mitsui, 
“permitindo a ambas as partes 
estruturar a saída da Mitsui da 
mina de carvão de Moatize e do 
Corredor Logístico de Nacala 

(NLC, sigla inglesa), como pri-
meiro passo para o desinvesti-
mento da Vale no negócio de 
carvão”.

Após a saída da Mitsui e até 
à venda da exploração, a Vale 
procurou preservar a continui-
dade operacional da mina de 
Moatize e do NLC, bem como 
continuar com as acções do 
aumento da capacidade pro-

dutiva do projecto e manter 
todos os compromissos com a 
sociedade.

A transacção com a japo-
nesa Mitsui foi feita pelo pre-
ço simbólico de um dólar por 
acção, mas passam para a Vale 
todas as despesas e encargos 
associados, incluindo um saldo 
em aberto de 2,5 mil milhões 
de dólares.

A Vale aponta como ob-
jectivo, ser neutra ao nível das 
emissões de carbono até 2050 
e reduzir algumas das suas 
principais fontes de poluição 
daquele tipo até 2030. O car-
vão é actualmente, um dos 
principais produtos de expor-
tação de Moçambique, desti-
nado, sobretudo, ao mercado 
asiático.

Os novos investidores no projecto de carvão deverão apresentar propostas até Dezembro

Ilha de Moçambique deve
continuar referência no turismo

PRODUÇÃO DE COCO NA ZAMBÉZIA

Distribuição massiva de mudas
é condição para relançar palmar
O INVESTIGADOR moçambi-
cano Paulo Dias defende que 
o relançamento da cadeia de 
valor do coqueiro no interior 
da província da Zambézia pas-
sa pela distribuição massiva de 
mudas resistentes a doenças e 
pragas, não só aos produtores 
das zonas costeiras, como tam-
bém do interior. 

Ele, falava sexta-feira na 
vila de Pebane, no Fórum de 
Reflexão sobre a problemática 
do amarelecimento letal do co-
queiro, referiu igualmente que 
as zonas do interior da provín-
cia têm excelentes condições 

agro-ecológicas para a produ-
ção de coqueiros com maior 
produtividade. 

“Para que haja uma maior 
produtividade será, no en-
tanto,  necessário um grande  
aproveitamento das pesquisas 
feitas pelo Centro de Transfe-
rência de Tecnologia a ser im-
plantado em Pebane, conce-
bido para produzir e distribuir, 
de forma massiva, mudas em 
todas as regiões da província da 
Zambézia, nomeadamente, na 
costa e no interior” disse.

Segundo ele, deste modo, 
será possível massificar a pro-

dução, relançar a cadeira de 
valor bem como como, a mé-
dio e longo prazos, “devolver 
à província da Zambézia o es-
tatuto de detentor de um dos 
maiores palmares do mundo”. 

O investigador destaca 
ainda o facto de, no distrito de 
Pebane, existir uma espécie de 
coqueiro com mais de um sé-
culo que não foi afectado  pela 
doença do amarelecimento 
letal do coqueiro. “A semente 
desta espécie, que é também 
gigante, pode ser cruzada com 
as espécies ali existentes, no-
meadamente a anã e híbrida 

e produzir bons resultados”, 
disse. 

Por seu turno, o reitor da 
Universidade Licungo, Boa-
ventura Aleixo,  a instituição 
que dirige está interessada em 
promover a produção e restau-
ração, bem como o aproveita-
mento do palmar para a pro-
dução de madeira. 

Entretanto, a Secretária 
de Estado na Zambézia, Judith 
Mussacula afirmou, na ocasião, 
que o encontro “foi um ponto 
de partida com vista a alcan-
çar resultados tangíveis no que 
respeita a  restauração da ca-

deia de valor do coqueiro”.
Segundo ela, com o de-

saparecimento do coqueiro, 
a economia da Zambézia e do 
país sofreu um duro golpe e 
mais de 1.5 milhão de pessoas, 
pois tinham nele o meio de 
subsistência.

O encontro reuniu repre-
sentantes do governo pro-
vincial, instituições de ensino 
superior e de investigação, 
bem como académicos es-
trangeiros. No total, partici-
param 120 pessoas, das quais, 
50 presenciais e os restantes 
virtualmente. 

Porto de Chongoene começa
a ser construído em breve

Acesse https://t.me/Novojornal
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Viva com 
confiança.

É mais do que apenas um novo lema. Ou algumas palavras novas embaixo do nosso logotipo. É a nossa 
promessa a todos os homens. A cada mulher. E a cada criança neste continente. A promessa de fazer tudo 
ao nosso alcance para ajudá-lo a viver com o tipo de confiança que acreditamos que pode fazer uma 
diferença real na sua vida. Confiança financeira. Porque quando tem confiança financeira, está preparado 
para os desafios que a vida pode trazer. É um sentimento de segurança de que o que é importante para si 
está protegido. É saber que pode cuidar da sua família. E trabalhar para atingir os seus objectivos e um 
futuro melhor. É o tipo de confiança que abre portas para novas possibilidades e desbloqueia sonhos. É por 
isso que é uma promessa que nunca faremos de ânimo leve. Manteremos essa promessa em mente e nos 
nossos corações. Tudo o que fazemos, todas as decisões que tomamos serão guiadas por ela. Para que 
você possa viver sabendo que o presente é bom. E o futuro será ainda melhor.

V
ENDEDORES e con-
sumidores do mer-
cado da Manga-Lo-
forte, mais conhecido 
por Mercado de Peixe, 

Descida de Nhangau ou Casa 
Banana, nos arredores da cida-
de da Beira enfrentam riscos, 
em razão da exiguidade do es-
paço físico.

Consequentemente, todos 
ficam expostos ao intenso sol, 
ventos e chuvas, aglomeran-
do-se nas bermas da estrada 
que dá acesso ao posto admi-
nistrativo de Nhangau. O edi-
fício construído para os acolher 
já não suporta a demanda.

Dados apurados pelo nosso 
Jornal indicam que o referido 
mercado, inaugurado no dia 
17 de Outubro de 2007, possui 
mais de 500 bancas que, en-
tretanto, tornaram-se insu-
ficientes para atender a mais 
de três mil vendedores que ali 
exercem a sua actividade.

Produtos agrícolas, pes-
cado, mariscos, frutas, entre 
outros, são expostos ao relento 
e no chão, constituindo assim 
um atentado à saúde pública.

Fora disso, a concentração 
de vendedores no triângulo das 
bermas da estrada Beira-Ma-
chipanda e Beira-Nhangau 
para venda de vestuário e cal-
çado já resultou em acidentes 
de viação, com as consequên-
cias daí decorrentes. Há relatos 
de que tais acidentes resulta-
ram na perda de vidas huma-
nas e mutilações.

Antónia Morais que vive 
no bairro da Manga-Masca-
renhas, contou-nos que há 18 
anos vende limão, batata-doce 
e mandioca ao chão daquele 

MERCADO DA MANGA-LOFORTE

Falta de espaço periga vida dos utentes

mercado, por falta de espaço.
Acrescentou que mes-

mo neste período seco o local 
apresenta-se com poças de 
água, ficando completamente 
inundado durante as chuvas.

Mãe de seis filhos, contou-
-nos que criou as suas últimas 
três crianças com base nos ren-
dimentos que obtém da venda 
de produtos naquelas condi-
ções.

Foi daqui que também 
conseguiu construir uma casa 
de alvenaria e suportar as des-
pesas escolares dos seus de-
pendentes.

“Somos muitas pessoas 
a vender nestas condições. 
Quando chove, pior, nem o 
mínimo de espaço existe. Mas 

não temos outra opção. Prefe-
rimos mantermo-nos na lama 
com todos os riscos daí resul-
tantes, para conseguirmos o 
nosso pão”, disse.

Um outro problema, con-
forme apurámos, está directa-
mente relacionado com a falta 
de patrulhamento policial e de 
armazéns.

Por isso, a nossa fonte en-
tende que o mercado está des-
controlado e desorganizado, 
mesmo com os vendedores a 
pagarem diariamente as suas 
contribuições ao município.

Queixou-se da falta de se-
gurança aflige os vendedores, 
assim como os utentes daquele 
local.

Nos últimos tempos, trans-

formou-se num verdadeiro 
entreposto comercial com a 
venda de produtos provenien-
tes da zona costeira de Njha-
lane, Casa Partida e rio Ladrão 
e do posto administrativo de 
Nhangau que dista 30 quiló-
metros do centro da urbe.

Joaquina António é exem-
plo disso, vende ratazanas 
capturadas em Nharuchonga, 
no distrito de Nhamatanda, 
cerca de 130 quilómetros da 
cidade da Beira. O seu produto 
é igualmente exposto no chão.

Reconheceu, no entanto, 
que o facto de colocar o seu 
produto de consumo imediato 
naquelas condições constitui 
um sério atentado à saúde pú-
blica, mas justifica que a falta 

do espaço condiciona este pro-
cedimento.  

Por sua vez, Carlos Manuel, 
que vive naquele bairro e ven-
de batata-doce, limão, pimen-
to e pepino há 12 anos, alinhou 
pelo mesmo diapasão.

Lamentou, igualmente, a 
falta de segurança num local 
marcado por uma onda de as-
saltos todos os dias.

 
NEGLIGÊNCIA DOS 
VENDEDORES
Contra todos os argumentos, 
Aurinda Líbio foi a nossa única 
interlocutora que censurou tal 
procedimento, de se vender 
produtos expostos no chão, 
considerando como deliberada 
negligência.

Ela vende nas bancas da-
quele mercado produtos di-
versos como tomate, cebola, 
pimento, alho, limão, batata-
-doce e repolho.

Considerou que a venda 
justificada pela tentativa de-
senfreada de angariação de  
clientes.

Afirmou que os visados são, 
frequentemente, corridos pe-
las autoridades daquele mer-
cado, mas, infelizmente, volta 
e meia, reposicionam-se. 

“Todos estamos cansados 
desta atitude negativa que pe-
riga a vida, tanto de vendedo-
res, assim como de consumi-
dores. É um problema que dura 
há muito tempo e mostra-se 
de difícil solução”- lamentou, 
secundada por um cobrador 
municipal que, na altura, es-
tava em pleno exercício da sua 
actividade de cobrança de se-

nhas aos vendedores.
Contudo, o chefe do mer-

cado da Manga-Loforte, 
Noé João, defendeu em con-
tacto com o nosso repórter 
que, efectivamente, a falta de 
espaço dita a venda de produ-
tos no chão.

“Existem mais de 500 
bancas contra mais de três mil 
vendedores no interior do 
mercado, fora daqueles que 
estão nas bermas das estradas. 
Tudo isto resulta na prolifera-
ção de doenças e acidentes de 
viação do tipo atropelamento. 
Penso que há necessidade de 
expandir o mercado para aten-
der à crescente demanda”, ar-
gumentou.

Por outro lado, defendeu 
que o mercado clama por uma 
reabilitação sobretudo dos 
portões com vista a garantir a 
segurança dos utentes.

Assim é a venda no mercado da Manga-Loforte Clientes “inundam” o mercado

Vista da Manga-Loforte

Acesse https://t.me/Novojornal
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Nas cerimónias fúnebres, mantenha 2 metros de distância das outras pessoas e use sempre a 
máscara. Evite passar a noite e refeições onde decorrem velórios ou cerimónias fúnebres. Cuide-

-se porque o vírus está em qualquer lugar.

A COLHEITA da última cam-
panha de produção de ar-
roz animou os 72 integran-
tes da cooperativa agrícola 
“Ahikhomeni Vha Vhassati”, 
no distrito de Chókwè, pro-
víncia de Gaza.

Fundada inicialmente 
como associação, em 2016, 
viria a transformar-se em 
cooperativa em 2020, ano em 
que assinalou a primeira me-
lhor produção de arroz. Na 
presente campanha, que de-
correu de Novembro do ano 
passado a Junho deste ano, 
produziu mais de 230 tonela-
das de arroz numa área de 74 
hectares.

Segundo Lizete Mucasse, 
presidente da cooperativa, os 
resultados derivam do apoio 
do Governo, através do pro-
grama Sustenta, da Hidráu-
lica de Chókwè (HICEP) e da 
Associação Moçambicana 
para Promoção do Cooperati-
vismo Moderno (AMPCM).

O apoio incluiu as despe-
sas com a produção e comer-
cialização, o que permitiu co-
locar o produto a bom preço, 
relativamente ao praticado no 
mercado local, facto que en-
coraja ainda mais os coopera-
tivistas.

Edgar Langa, oficial de 
programas na cooperativa, 
disse que o Sustenta  partici-
pou na aquisição de semen-
tes, insecticidas e colocação 
do produto no mercado, en-
quanto a HICEP responsabi-

ADOLESCENTES e jovens dis-
põem de mais e melhores ser-
viços de saúde sexual e repro-
dutiva e prevenção do HIV/
Sida no país, com a cons-
trução e apetrechamento de 
cantos de aconselhamento.

Segundo Adelino Xerinda, 
gestor do programa Viva Mais 
na Fundação para o Desen-
volvimento da Comunidade 
(FDC), o Inquérito de Indica-
dores sobre a Malária e HIV/
Sida (IMASIDA 2015) mostra 
que os adolescentes começam 
a manter relações sexuais 
cedo, daí a necessidade de 
levar os serviços de educação 
sexual e prevenção de doen-
ças sexualmente transmissí-
veis às escolas.

Com efeito, dados do 
IMASIDA 2015 apontam para 
a elevada prevalência do HIV 
entre adolescentes e jovens, 
facto que exige o reforço da 
prevenção nas escolas.

Por outro lado, a avaliação 
de lacunas no sector da Edu-

cação, realizada no âmbito da 
iniciativa All In, mostra que 
não existem ferramentas de 
monitoria do ensino da se-
xualidade, com enfoque para 
a prevenção do HIV/Sida e 
infecções de transmissão se-
xual nas escolas.

Foi a pensar nestes fac-
tores que a FDC investiu, nos 
últimos três anos, cerca de 20 
milhões de meticais na cons-
trução de Serviços de Acon-
selhamento de Adolescentes e 
Jovens (SAAJ) em 28 unidades 
sanitárias e/ou escolas.

Para garantir maior adesão 
dos jovens, as infra-estrutu-
ras foram implantadas longe 
dos serviços de saúde mater-
no-infantil, que muitas vezes 
são frequentados pelos pais 
e encarregados de educação 
dos grupos-alvo.

Segundo Xerinda, as in-
tervenções incluíram a reac-
tivação dos cantinhos de 
aconselhamento nas escolas 
e a formação dos professores 

em saúde sexual e reproduti-
va, para que possam apoiar os 
alunos.

Acrescentou que nos pró-
ximos três anos serão entre-
gues às comunidades mais 54 
cantinhos de aconselhamen-
to, com impacto na melho-
ria do acesso aos cuidados de 
saúde e redução da incidência 
do HIV/Sida entre adolescen-
tes e jovens.

“Neste momento, recebe-
mos mais uma subvenção do 
Fundo Global e vamos investir 
mais de 35 milhões na cons-
trução, reabilitação e apetre-
chamento de mais serviços de 
aconselhamento”, acrescen-
tou.

Refira-se que o Ministério 
da Educação e Desenvolvi-
mento Humano (MINEDH), 
em parceria com a FDC, ca-
pacitou recentemente forma-
dores provinciais em saúde 
sexual e reprodutiva e pre-
venção do HIV.

A DIRECÇÃO Nacional de Identificação Civil (DNIC) está à pro-
cura de parceiros para custear a emissão de bilhetes de identida-
de (BI) para os deslocados vítimas do terrorismo na província de 
Cabo Delgado. O porta-voz da DNIC, Alberto Sumbane, indicou 
que alguns agentes económicos já responderam positivamente à 
solicitação. Entretanto, não há data para o arranque do processo, 
uma vez que as empresas ainda estão a organizar-se para o efeito. 
“Há pessoas que precisam de documentos nos cam-
pos de reassentamento, com destaque para Metuge, na 
cidade de Pemba, e Mocímboa da Praia”, comentou. 
Acrescentou que a campanha poderá abranger pessoas abriga-
das no centro de reassentamento em Corane, na província de 
Nampula, também deslocados de Cabo Delgado.

O MINISTÉRIO da Saúde garante que 
a aquisição e distribuição de medica-
mentos e outros artigos médicos, nas 
unidades sanitárias do país, decorre 
normalmente, apesar das adversidades 
impostas pela pandemia da Covid-19.

A garantia foi dada na cidade de 
Inhambane pela directora da Central 
de Medicamentos e Artigos Médicos 
(CMAM) no Mistério da Saúde, Leila 
Monteiro.

Referiu que a aquisição de medica-
mentos e outros artigos hospitalares é 
feita de forma antecipada para evitar a 
ruptura de reservas e garantir a assis-

tência dos pacientes que sofrem de vá-
rias doenças, como a malária e tubercu-
lose.

Segundo explicou, tanto a aquisição 
como a distribuição são feitas após soli-
citação das unidades sanitárias.

“O processo de aquisição e distri-
buição medicamentos nas unidades sa-
nitárias decorre normalmente apesar de 
as atenções estarem viradas para pre-
venção da Covid-19”, garantiu. Mon-
teiro disse que o MISAU está preparado 
para responder ao aumento de infecções 
de Covid-19 que se regista no país desde 
a eclosão da terceira vaga. 

Destacou a disponibilidade de tes-
tes rápidos, que estão a ser alocados às 
unidades sanitárias para responder à 
procura.

Questionada sobre os critérios usa-
dos para a utilização de testes rápidos e 
PCR, a directora da CMAM disse que o 
Instituto Nacional de Saúde orienta as 
unidades sanitárias a terem em conta 
os sinais e sintomas apresentados pelos 
pacientes.

“Os profissionais de saúde usam os 
testes rápidos nos casos em que os pa-
cientes apresentam sintomas graves e 
PCR quando são sintomas leves”, disse.

PERTO de 700 famílias que viviam nas zonas bai-
xas do distrito de Memba, na província de Nam-
pula, vítimas do ciclone Kenneth, em 2019, estão 
a receber casas, construídas atendendo à neces-
sidade de resiliência às mudanças climáticas. 

Nesta primeira fase, o projecto abrange as fa-
mílias que vivem nas zonas de reassentamento, 
concretamente em Muzuani, Chapane II e Ma-
chicane. 

A oficial nacional de abrigo na Organização 
Internacional das Migrações (OIM), Marla Dava, 
disse que a atribuição das casas está a ser feita em 
função do número de afectados em cada zona. 

“Até aqui temos concluídas 244 casas e outras 
165 estão quase em conclusão. Temos outras ain-
da em processo de mobilização tendo em vista a 
sua edificação”, explicou.  

Por outro lado, decorrem trabalhos de me-
lhoria do saneamento do meio nas zonas de reas-
sentamento, que consistem na capacitação das 

comunidades em matérias de limpeza, higiene 
individual e colectiva e construção massiva de 
latrinas melhoradas.

O  secretário de Estado na província de 
Nampula, Mety Gondola, que visitou o centro 
de reassentamento de Mazuani, aconselhou as 
estruturas do distrito de Memba a resolverem 
o problema da falta de ordenamento territorial 
nesta área, o que pode comprometer a constru-
ção de casas.

Gondola considera que estes erros derivam 
da falta de fiscalização das autoridades adminis-
trativas locais. No seu entender, se o processo ti-
vesse sido acompanhado desde o princípios, tais 
situações teriam sido resolvidas.

“Temos casos em que os beneficiários cons-
troem a vedação dos seus espaços como lhes 
apraz. Isso acontece porque ninguém está a cor-
rigir esta forma inadequada de construir numa 
zona de reassentamento”, acrescentou.

O CONSELHEIRO regional do gabinete da 
USAID para assistência humanitária, John 
Grabowski, disse ontem, em Pemba, que o 
povo americano está disponível a apoiar a re-
construção de infra-estruturas públicas de-
struídas pelos terroristas em Cabo Delgado.

Segundo Grabowski, a comunidade inter-
nacional aguarda o pronunciamento das auto-
ridades moçambicanas.

Grabowski entregou ontem à Organização 
Internacional das Migrações kits de abrigo, 
utensílios de cozinha e cobertores para minorar 
o sofrimento de 20 mil famílias afectadas pelos 
ataques terroristas na província de Cabo Del-
gado. Avaliados em 115 milhões de meticais, 
os bens fazem parte de um pacote de 2,7 mil 

milhões de meticais alocado pela USAID 
no âmbito da assistência humanitária às 
famílias afectadas pelos ataques terroristas.

Clara Gomes, coordenadora do programa 
de abrigo na OIM, anunciou que os apoios já 
começaram a ser enviados ao destino, tendo 
seguindo, ainda ontem, alguns camiões para 
os centros de acolhimento de refugiados de 
Metuge, Montepuez, Chiúre, entre outros.

O Governo criou 23 centros para acolher 
os deslocados internos em Cabo Delgado. Se-
gundo dados oficiais, os ataques terroristas, 
iniciados em 2017, já provocaram a morte de 
mais de duas mil pessoas, deslocação de out-
ras 800 mil, cerca de metade das quais cri-
anças.

NOVENTA e oito mil, oito-
centos e oitenta e nove pes-
soas foram vacinadas contra 
a Covid-19 em Sofala na cam-
panha de imunização massiva 
contra a doença iniciada a 4 
de Agosto em todo o país.

A informação foi avan-
çada pela secretária de Es-
tado em Sofala, Stella Zeca, 
que disse que este número 
corresponde a 95 por cento 
das 104.346 pessoas previs-
tas, nomeadamente cidadãos 

com idade igual ou superior 
aos 50 anos de idade, funcio-
nários do Estado, motoristas 
e cobradores de transportes 
de passageiros, motociclistas 
e ciclistas-táxi e professores 
não abrangidos nas fases an-

Dezassete óbitos 
e 2691 recuperados

Colheita de arroz anima
produtores de Chókwè

Produção de arroz na cooperativa “Ahikhomeni Vha Vhassati”

ÁREAS AFECTADAS PELO TERRORISMO

USAID disponível
a apoiar reconstrução

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA

Intervenções reforçam 
acesso aos cuidados

SOFALA

Vacinação alcança 95 por cento do previsto
teriores.

De acordo com Stella 
Zeca, em todos os grupos 
predefinidos pela Saúde se 
alcançou a meta nesta região, 
com exceção da população 
com idade igual ou superior 
aos 50 anos residente na zona 
urbana.

Revelou que está em cur-
so investigação para apurar o 
motivo que levou este grupo 
a não atingir a meta, assim 
como criar mecanismos para 
que os não vacinados sejam 
incluídos nas próximas fases.

Informou ainda que os 
distritos que não alcançaram 
a meta de 100 por cento fo-
ram Beira e Muanza, com 72 
por cento, e Nhamatanda, 
com 43.

A campanha de vacinação 
em Sofala envolveu 200 téc-
nicos de saúde e 80 equipas, 
nomeadamente vacinadores, 
mobilizadores e registadores. 

Já na cidade portuária de 
Nacala, em Nampula, foram 

imunizadas 14.509 pessoas, 
ultrapassando a meta de 
12.878. 

O sector da Saúde, Mulher 
e Acção Social mostra-se sa-
tisfeito com o número de pes-
soas imunizadas, tanto é que 
não acreditava que se ia su-
perar a meta, tendo em conta 
a ignorância dos cidadãos das 
medidas preventivas. 

Devido à grande adesão, 
as vacinas atribuídas pela Di-
recção Provincial esgotaram, 
tendo sido solicitado reforço.

A administradora do dis-
trito de Nacala, Etelvina Fe-
vereiro, mostrou-se satisfeita 
com a sensibilidade das pes-
soas sobre a necessidade de 
tomar a vacina contra a Co-
vid-19.

Alertou, no entanto, que 
vacinar não é sinónimo de 
ignorar as outras medidas de 
prevenção, como o uso cor-
recto da máscara, respeito 
pelo distanciamento físico, 
entre outras precauções. 

APESAR DA COVID-19

Distribuição de medicamentos
decorre de forma normal

Vítimas do ciclone Kenneth 
recebem casas em Memba

DNIC vai emitir 
BI para os
deslocados 

DURANTE O FIM-DE-SEMANA

A
S autoridades da 
Saúde anunciaram a 
morte de 17 pessoas 
vítimas da Covid-19 e 
a recuperação de 2691 

indivíduos da infecção pelo 
novo coronavírus durante o 
fim-de-semana.

De acordo com o comuni-
cado do Ministério da Saúde 
(MISAU) de actualização da 
informação sobre a evolução 
da Covid-19 no país, perderam 
a vida cidadãos dos 23 aos 68 

anos de idades, entre os dias 19 
e 22 de Agosto, dos quais sete 
na cidade de Maputo, três na 
província de Maputo, dois na 
Zambézia, igual número em 
Nampula e os restantes estão 
distribuídos pelas províncias 
de Inhambane, Sofala e Tete 
com um óbito cada. Entre os 
perecidos, 15 foram anuncia-
dos ontem e dois no sábado. 

No que se refere aos recu-
perados, 1360 foram declara-
dos ontem e 1331 no sábado. 

Com este universo, subiu para 
126.041 (88.3 por cento) o total 
de curados no país. 

Ainda durante o fim-de-
-semana, a Saúde comunicou 
a infecção pelo novo corona-
vírus de 771 pessoas, das quais 
510 no sábado e 261 ontem. 
Destes casos, a província de 
Nampula contribuiu com 125, 
Niassa e Gaza com 93 cada, 
cidade de Maputo com 70 e 
Inhambane com 52 episódios 
positivos. 

Estatísticas da Saúde mos-
tram ainda que 38 pessoas 
foram internadas por compli-
cações derivadas da Covid-19 
e 29 receberam alta durante 
o período em referência no 
país. Assim, permanecem a 
lutar pela vida 207 pacientes, a 
maioria na cidade de Maputo.

Deste modo, o país con-
ta com um cumulativo de 
142.784 casos positivos, 14.939 
casos activos e 1800 óbitos de-
vido à Covid-19.

lizou-se pelos trabalhos de 
preparação dos campos, que 
incluem lavoura, gradagem, 
lançamento mecânico da 
semente e fornecimento de 
água para a irrigação.

Já a AMPCM formou os 
cooperativistas, para além 
de ter destacado um exten-
sionista agrário e oferecido 
meios de trabalho como bo-
tas, pás, luvas, carrinhas de 
mão e pagamento do pessoal 

de apoio. Também disponi-
bilizou uma máquina de des-
casque de arroz e financiou a 
produção de hortícolas.

Lisete Mucasse disse ao 
“Notícias” que, graças à re-
ceita da venda de arroz, con-
seguiu mandar reparar a sua 
viatura que tinha uma avaria 
grave. Referiu que os ganhos 
se reflectem em todas as fa-
mílias dos integrantes da coo-
perativa.

“Algumas pessoas melho-
raram as suas habitações e re-
formaram o mobiliário, com-
praram electrodomésticos e 
desenvolvem outros projectos 
singulares com o dinheiro 
proveniente da venda do ar-
roz”, contou.

Apontou a falta de equi-
pamento adequado como 
tractores, máquinas de ceifa, 
como entrave para o trabalho 
da cooperativa.

Acesse https://t.me/Novojornal



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500
Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452
Piquete SERNIC – 970070547
Polícia Camarária – 846902640
1.ª Esquadra - 842261454
2.ª Esquadra - 847340320
3.ª Esquadra - 842931393
4.ª Esquadra - 843930708 
5.ª Esquadra - 846730641
6.ª Esquadra - 840237233
7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 
Av. Eduardo Mondlane 
(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Segunda-feira, 23 de Agosto de 2021

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

OBRAS PARA REABILITAÇÃO DE SALAS DE AULA NA
CIDADE DE MAPUTO

Nº: 11/W/PforR/DAQUI/21

1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial para o 
custeio do Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos 
fundos para o pagamento de contratos para empreitadas de obras de reabilitação da Escola Primária Vila 
da Marinha, no distrito da Katembe.

1. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas 
interessadas e elegíveis (com alvará minimo aceitável de 5ª classe) a apresentarem propostas seladas para  
empreitada de obras de reabilitação resiliente nas seguintes da Escola Primária Vila da Marinha. 

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

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado a partir do 
dia 20 de Agosto de 2021, durante as horas normais do expediente e levantar os Documentos de Concurso, 
mediante apresentação de um comprovativo de depósito da importância não reembolsável de 1.000,00MT 
(mil meticais) na seguinte conta:

 Titular: MINED
 Moeda: MZN
 Banco: Standard Bank, 
 Conta nº.: 108-202374-100-8
 NIB: 000301080202374100805

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 10 de Setembro 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. O período de validade das propostas é de 120 e devem ser 
acompanhadas por uma Garantia Bancária no valor de: 135.000,00MT.

5.      A visita ao local das obras será efectuada no dia 26 de Agosto de 2021, local de 
concentração Serviços Provinciais de Assuntos Sociais da Cidade de Maputo, pelas 8.00 horas.

6. Endereço

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

8124

8095

Sexta-feira, dia 20/08/2021 
Província de Nampula 
Das 05:00 às 06:00 horas, devendo afectar a Cidade Baixa, 
Cidade Alta, a Zona Industrial II (Petromoc, BP, Cicomo) e 
CFM. 
 
Sábado, dia 21/08/2021 
Cidade de Maputo 
Das 06:00 às 08:00 horas, devendo afectar os Bairros da 
Sommerschield, Polana Caniço A e B, Coop, Malhangale-
ne, Maxaquene C e D. 
 
Domingo, dia 22/08/2021 
Cidade de Maputo 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Bairros Polana 
Caniço A, Polana Cimento, de Urbanização e Mavalane. 
 
Província de Maputo 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar a Vila da Manhi-
ca, os Bairros Cambeve, Macandzene, Vundissa e o Posto 
Administrativo de Maluana. 
 
Província de Manica 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar a Vila de Catanti-
ca, as Localidades de Serra Shoa e Honde, e o povoado de 
Chuala, os Bairros 25 de Setembro, Machipanda, Chimoio, 
Manica, Nyunsi, Bandula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Militar e 7 de 
Abril na Vila de Messica. 
 
Província de Sofala 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Distritos de 
Gorongosa, Muanza e os Postos Administrativo de Púngue 
Sul e Savane, os Bairros Samora Machel, Massamba, Mu-
chatazina, Bambu, Chipangara, Inhamudima, Parte dos 
Bairros da Ponta Gea, Palmeiras I e II, Macharote, Esturrro 
e Matacuene. 
 

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Província de Zambézia 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os Distritos de 
Nicoadala, Namacurra, Maganja da Costa e Pebane. 
 
Província de Niassa 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os Distritos de 
Ngauma, Mandimba e Zona fronteiriça da República de 
Malawi. 
 
Província de Nampula 
Das 05:00 às 06:00 horas, devendo afectar Cidade Baixa, Ci-
dade Alta, a Zona Industrial II (Petromoc, BP, Cicomo) e 
CFM. 
 
Segunda-feira, dia 23/08/2021 
Província de Maputo 
Das 15:00 às 17:00 horas, devendo afectar a Vila da Manhi-
ca, os Povoados de Palmeira e Maragra, os Bairros Macand-
zene, Vundissa, Cambeve, Maciana, Ribagua, Chibututuine, 
Madzule, Tsatse, Chicunguluine e Balucuene, a Localidade 
de Munguine e o Posto Adminiostrativo de Maluana. 
 
Quarta-feira, dia 25/08/2021 
Cidade de Maputo 
Das 15:00 às 17:00 horas, devendo afectar os Bairros da 
Sommerchield, Polana Caniço A e B, Coop, Malhangalene e 
Maxaquene C e D. 
 
Para efeitos de precaução todas as instalações deverão ser 
consideradas como estando permanentemente em tensão. 
 
Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos consu-
midores das zonas acima indicadas, assim como para o pú-
blico em geral a EDM endereça sinceras desculpas. 

COMUNICADO 
A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em geral 
que, no âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá inter-
rupção no fornecimento de energia eléctrica nos próximos dias 20, 21, 22, 23 e 25 de Agosto do cor-
rente ano, nos seguintes horários e locais: 

Maputo, 19 de Agosto de 2021 

O PRESIDENTE do Con-
selho Municipal da cidade 
de Nampula, Paulo Vahan-
le reconheceu que apesar 
de alguns ganhos que a sua 
governação conseguiu, há 
ainda muitos desafios por 
ultrapassar, com destaque 
para a falta de água, sanea-
mento do meio, sobretudo 
nos bairros periféricos. 

Vahanle falava ontem 
a jornalistas, na praça dos 
heróis moçambicanos, por 
ocasião da celebração dos 65 
anos de elevação de Nampu-
la, à categoria de cidade que 
se assinalam a 22 de Agosto. 

Em relação ao abasteci-
mento de água, o edil refe-
riu que tratando-se de um 
grande desafio não resolvido, 
o município vai continuar a 
envidar esforços com vista à 
abertura de mais furos, par-
ticularmente na zona perifé-
rica, onde o problema se faz 
sentir com incidência.  

“Pensamos que traba-
lhando mais neste assun-

to, vamos aliviar, paulati-
namente, o sofrimento a 
que estão sujeitos os nos-
sos munícipes da cidade de 
Nampula, no que toca ao 
abastecimento de água, so-
bretudo no verão”, acredita.

Segundo Vahanle, outro 
desafio para o município de 
Nampula, prende-se com 
a melhoria do saneamento, 
especialmente nos bairros 
periféricos, onde a situação é 
deveras preocupante, com a 
sistemática eclosão de doen-
ças, como cólera, malária e 
diarreias.

O edil referiu que o me-
lhoramento do saneamento 
do meio poderá ser concre-
tizado nos próximos tempos, 
pois o Município já dispõe 
de equipamento necessário, 
recentemente adquirido, a 
saber: tractores, camiões, 
pá-niveladora e carregadora, 
uma bulldozer, entre outros.

O autarca destacou entre 
os avanços registados na sua 
governação, sobretudo na 

área de infra-estruturas, a 
construção da primeira pon-
te da “Rua da França”, que 
estabelece a comunicação 
rodoviária entre os bairros de 
Carrupeia e Namicopo. E ou-
tra no bairro Marien Ngouabi, 
que comunica com Namute-
queliua e terceira no rio Ni-
cutha, em Muarrapania. 

Ainda entre os avanços 
conta-se a pavimentação de 
várias estradas da cidade, 
que segundo o autarca, estão 
a conferir uma imagem bela à 
cidade de Nampula. 

“Neste momento estamos 
a construir a estrada que dá 
acesso ao Hospital Geral de 
Marrere e a segunda faixa da 
Avenida Eduardo Mondlane, 
estamos também pavimentar 
a via que dá acesso à Escola 
Secundária de Muatala e à rua 
que passa pelo Hospital Mili-
tar de Nampula, o que quer 
dizer que estamos num bom 
ritmo na implementação de 
projectos na nossa cidade” 
sublinhou Vahanle.

UniLúrio e ADIN
aliados em prol
do desenvolvimento

A 
U N I V E R S I D A D E 
Lúrio (UniLúrio) e a 
Agência do Desen-
volvimento Integra-
do do Norte (ADIN) 

assinaram recentemente, na 
cidade de Nampula, um me-
morando de entendimento 
ao abrigo do qual serão im-
plementados projectos de 
desenvolvimento.

Ainda no contexto do 
acordo, está prevista a dis-
ponibilização e capacitação 
técnico-científica, para a 
realização de pesquisas de 
estudos relevantes nas áreas 
de agricultura, indústria e 
comércio, para o bem-estar 
das comunidades daquela 
zona do país.

O acordo prevê também a 
geração de empregabilidade 
juvenil, realização de está-
gio de trabalho de investi-
gação nas áreas de interesse 
da ADIN, por parte dos es-
tudantes daquela universi-
dade, criando oportunidades 
de formação, capacitações 
técnicas e laboratoriais, in-
cluindo estudantes vulne-
ráveis vítimas dos ataques 
terroristas em Cabo Delgado.

“Criada em regiões onde 
a UniLúrio se encontra in-
serida, com instituições e 
quadros, é do nosso enten-
dimento que poderíamos ser 
um parceiro fundamental, 
é neste contexto que assi-
namos este memorando, 
onde o nosso papel como 
universidade é participar no 
desenvolvimento dos recur-

sos humanos, a integração 
tecnológica dos projectos de 
desenvolvimento e a recu-
peração do tecido humano 
com as nossas capacidades 
e sinergias”, explicou, Leda 
Hugo, reitora da UniLúrio

Segundo a académica, o 
acordo de parceria estabele-
cida, vai permitir que as duas 
instituições respondam aos 
condicionalismos gerados 
pela crise sócio-económica, 
assegurando a funcionalida-
de das instituições e uma rá-
pida resposta aos anseios das 
populações afectadas pelo 
terrorismo.

Por seu turno, o presi-

dente da Comissão Executiva 
da ADIN, Armindo Ngunga, 
disse que a assinatura do me-
morando constitui um gran-
de passo rumo ao desenvol-
vimento multissectorial da 
região norte do país, tendo 
em conta que o desenvol-
vimento do conhecimento 
técnico-científico. 

Ngunga deu a conhecer 
que a ADIN já identificou 
alguns dos problemas que 
afectam as populações da 
região, como por exemplo, 
a falta de infra-estruturas 
nas zonas rurais, que a partir 
desta questão pode-se co-
meçar a falar do desenvolvi-

mento regional.
“Queremos o vosso saber, 

como instituição de ensi-
no superior, que já foi posto 
à prova ao nível da região e 
do país, materializado atra-
vés dos vossos profissionais 
competentes. Nós sabemos 
que a UniILúrio tem um ma-
nancial de conhecimentos, 
por isso, queremos apro-
veitar”, sublinhou Armindo 
Ngunga.

O memorando rubricado 
é valido por um período de 
cinco anos renováveis, desde 
que nenhuma das partes sig-
natárias não manifeste von-
tade contrária.

Leda Hugo e Armindo Ngunga trocando pastas, após a assinatura do memorando

AFIRMA VAHANLE NA PASSAGEM DOS 65 ANOS DA URBE

Água e saneamento
continuam grandes desafios

Paulo Vahanle, falando à jornalistas

Acesse https://t.me/Novojornal
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
SECRETARIADO GERAL

Aviso
No Jornal “Notícias” do dia 12 de Agosto de 2021, foi publicado o Aviso da abertura do 
concurso de mobilidade para a Assembleia da República, e havendo necessidade da correção 
na indicação dos anos de serviço e de experiência profissional, exigidos para o efeito, onde 
se lê: possuir 15 anos de serviço no Estado e experiência profissional comprovada de 15 
anos de serviço PASSA A LER-SE: 5 anos de serviço no Estado e 5 anos de experiência 
profissional comprovada. O prazo de entrega de requerimento de pedido de admissão ao 
concurso é de 30 dias, contados a partir do dia 12 de Agosto de 2021.

Maputo, aos 18 de Agosto de 2020
O Secretário-Geral 

Alfredo Vasco Nogueira Nampete
8140

O ICM, IP serve-se deste meio para mais uma vez recordar e apelar às empresas nacionais de 
comércio externo de leguminosas de grão de que continuam levantadas, desde o dia 15 de 
Maio a 31 de Outubro de 2021, as restrições para a exportação de feijão bóer e feijões das 
espécies “Vigna Radiata” e “Vigna Mungo”, para a República da Índia.  
Por conseguinte, as empresas interessadas em exportar leguminosas de grão ao abrigo da referida 
autorização da República da Índia, aproveitando o facto de ainda estar em curso a comercialização 
do feijão bóer, deverão submeter a seguinte documentação de exportação à Direcção Geral do 
ICM, IP: Factura Comercial, Certificado Fitossanitário e a carta da empresa a solicitar a emissão do 
Certificado de Origem.
Agradece-se que as empresas cumpram escrupulosamente com o prazo estabelecido pelo Governo 
da República da Índia, de até ao dia 31 de Outubro de 2021, impreterivelmente. 
As empresas interessadas poderão, querendo, obter informação adicional no Instituto de Cereais 
de Moçambique, IP, Av. Zedequias Manganhela, nº 309 1º Andar, das 8:00 às 14:00 horas. 

O Director-Geral
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIQUE, IP

2º  AVISO

Autorização Temporária para Exportação de Leguminosas

Tel.: +258 82 0676687       Av. Zedequias Manganhela, No 309, 1o andar.
Email: info.incermoc@gmail.com      Maputo – Moçambique

9068

8192

ANÚNCIO DO CONCURSO 

REF: FWA/PEMBA/2021/001 
 

A Save the Children acredita que cada criança merece um futuro. Em Moçambique e em todo 

o mundo, damos às crianças um começo saudável na vida, a oportunidade de aprender e 

protecção contra danos. Fazemos o que for necessário para as crianças - todos os dias e em 

tempos de crise -
 
transformando as suas vidas e o futuro que partilhamos.

 

A Save the Children Internacional em
 

Moçambique
 

está a
 

convidar as empresas, singulares e 

demais interessados do Sector Privado a submeterem propostas
 

para fornecer
 

bens e ou 

serviços para efeitos de assinatura de contractos de prestação de serviços durante o ano de 

2021/2022: 

 

 
REFERENCIA BENS E SERVIÇOS 

FWA/PEMBA/2021/001 Fornecimento de kits de higiene 

FWA/PEMBA/2021/002 Fornecimento de papelaria e kits de Educação  

FWA/PEMBA/2021/003 Serviços de impressão e fotocopias 

FWA/PEMBA/2021/004 Fornecimento de material de construção (brita, areia e blocos de cimento) 

FWA/PEMBA/2021/005 Fornecimento de material de construção (ferragem) 

FWA/PEMBA/2021/006 Fornecimento de kits de primeiros socorros, material de proteção contra Covid-19  

FWA/PEMBA/2021/007 Fornecimento de consumíveis de escritório e material de limpeza 

FWA/PEMBA/2021/008 Serviços de serigrafia e gráfica 

FWA/PEMBA/2021/009 Serviços de abastecimento de agua portável 

FWA/PEMBA/2021/010 Serviços de Hotelaria e catering 

FWA/PEMBA/2021/011 Fornecimento de Sementes 

Aviso de Concurso da

 

SC-PR-12a

 

As especificações técnicas detalhadas estão incluídas nos documentos do concurso. Se 

estiver interessado em enviar uma proposta, levante os documentos do concurso a partir do 

dia 23 de Agosto, nos escritórios da Save the Children Internacional em Pemba, Bairro 

Eduardo Mondlane, ao lado do prédio de INSS, Cidade de Pemba. As p ropostas devem ser 

submetidas ate ao dia 13 de Setembro

 

de 2021, as 12.00 em cartas fechadas dirigidas ao 

Comité

 

de Procurement. O envelope devera indicar a referencia a concorrer.

 

Nota: So serão contactados os concorrentes aprovados para o contracto. “A Save the 

Children compromete- se a garantir que todos os seus funcionários e programas são obsolutamente 

seguros para as crianças. Aplicamos procedimentos rigorosos para garantir que somente os candidatos 

adequados para trabalhar com as crianças tenham permissão para se juntar com a nossa organização 

e todos os candidatos serão, portanto, sujeitos a este escrutínio.”

 

A 
ASSEMBLEIA Provin-
cial de Maputo (APM) 
já funciona nas novas 
instalações, no centro 
da cidade da Matola, 

um edifício de três andares 
construído de raiz e entregue 
provisoriamente no princípio 
deste mês.

Trata-se de um passo im-
portante para a melhoria das 
condições de trabalho deste 
órgão que, desde a criação, 
funcionava em instalações 
improvisadas e sem as devidas 
condições para acolher a di-
recção, bancadas e comissões 
de trabalho.

O presidente da Assem-
bleia Provincial de Maputo, 
António Pascoal, disse em 
entrevista ao “Notícias” que 
a ocupação do edifício veio 
imprimir maior dinâmica no 
funcionamento, embora re-
conheça prevalecerem difi-

culdades em termos de ape-
trechamento.

É que, devido às dificulda-
des orçamentais, ainda não foi 
adquirido o mobiliário neces-
sário para apetrechar os gabi-
netes de trabalho, tanto dos 
membros da mesa como das 
bancadas e comissões espe-
cializadas de trabalho.

Para garantir as mínimas 
condições de trabalho, foram 
transferidos os móveis que 
eram usados no edifício antigo 
mas, de acordo com a fonte, 
esforços estão a ser envidados 
para a aquisição de novos.

A este propósito, o go-
vernador de Maputo, Júlio 
Parruque, informou semana 
passada, durante a sexta ses-
são ordinária do órgão, que 
aprovou o Plano e Orçamento 
Provincial de 2022, que a ver-
ba para a aquisição do mobi-
liário estava inscrita naquele 

instrumento.
Para Pascoal, trata-se de 

uma situação transitória im-
posta pela conjuntura eco-
nómica global agravada pelo 
abalo causado pela pandemia 
da Covid-19, que afectou o 
país e a província de Maputo, 
em particular, onde os casos 
de contaminação continuam 
preocupantes.

Conforme disse, depois 
de receber a obra, havia a ne-
cessidade de utilizá-la, tendo 
em conta também que ain-
da se encontra no período de 
garantia e era preciso aferir 
todas as condições e detectar 
eventuais defeitos para serem 
corrigidos pelo empreiteiro 
dentro do prazo.

“Com a aprovação da 
verba contida no Plano e Or-
çamento Provincial 2022, 
acreditamos que será possível 
apetrechar o edifício. A nossa 

prioridade é a sala de sessões, 
para deixarmos de arrendar 
quando temos reuniões”, dis-
se o presidente da APM, para 
quem este passo vai contribuir 
também para a contenção de 
custos com o arrendamento 
de instalações.

Por outro lado, António 
Pascoal assegurou que a as-
sembleia não está somente à 
espera do Governo provincial 
para a solução deste problema 
e outros. Internamente, estão 
a ser dados alguns passos para 
a compra do mobiliário.

“Acreditamos que nos 
próximos dias poderemos ser 
recebidos pelo ministro da 
Economia e Finanças. Um dos 
pontos principais que nos in-
teressa é esta necessidade de 
termos o nosso edifício equi-
pado, para garantir melhores 
condições de trabalho”, refe-
riu.

O GOVERNO da província de 
Nampula manifesta preocu-
pação face ao que considera 
fraca adesão dos comba-
tentes da luta de libertação 
nacional à vacinação con-
tra a pandemia da Covid-19. 
Pela sua idade avançada, os 
antigos combatentes são um 
grupo de risco a desenvol-
ver doença grave, num con-
texto de circulação de uma 

variante considerada alta-
mente contagiosa mais letal. 
    No geral, o porta-voz do 
Conselho dos Serviços Pro-
vinciais de Representação do 
Estado, Jaime Chissico, in-
formou que há grande pro-
cura da vacina e a provín-
cia até precisa de reforço de 
doses. Contudo, os antigos 
combatentes são a excepção. 
“Precisamos de reforçar a 

campanha de sensibiliza-
ção aos antigos combaten-
tes porque verificamos fra-
ca adesão destes”, anotou. 
       Outra preocupação rela-
tada pelo Governo é o nível de 
recuperação dos doentes aco-
metidos pela Covid-19, que 
se situa em 89,7 por cento. 
“O nível de recuperação é de 
89,7 por cento, precisamos 
de melhorar. O que o sector 

AP de Maputo funciona
nas novas instalações

Novo edifício da Assembleia Provincial de Maputo entregue e em funcionamento

COVID-19

Nampula regista fraca adesão 
dos combatentes à vacinação 

Combatentes não estão a vacinar, o que preocupa o Governo de Nampula

explica é que muitos doen-
tes acorrem às unidades sa-
nitárias já em estado grave.  
Apela-se, por isso, que os 
doentes procurem cuidados 
médicos logo que manifes-
tem os primeiros sintomas”, 
apelou Chissico, que apon-
ta que essa foi uma consta-
tação da última sessão do 
órgão de que é porta-voz. 
     Dados disponíveis referem 
que Nampula conta actual-
mente com 237.532 pessoas 
vacinadas, das quais 60.045 
já com as duas doses com-
pletas. Nas últimas 24 ho-
ras foram vacinadas 7718 
pessoas e a província tem 
como meta vacinar, nes-
ta fase, 224 mil pessoas. 
Outros dados anunciados nas 
últimas 24 horas dão con-
ta de que Nampula tem um 
cumulativo de 4425 casos 
positivos, 3585 recupera-
dos, 810 activos, dos quais 
13 internados e 30 óbitos.  
     Ainda sobre o sector da 
Saúde, o Governo provincial 
refere que a malária continua 
a constituir preocupação, en-
quanto a cólera está sob controlo. 
“Vamos arrancar com o Pro-
grama de Pulverização Intra-
domiciliária. Antes trabalhá-
vamos em oito distritos, mas 
neste ano chegaremos aos 12. 
A cólera, que tem sido proble-
mática, está, neste momento, 
sob controlo”, assegurou.

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL
Projecto ID N.º P163989

D-6490-MZ

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Nº MZ-MAEFP-243034-CS-INDV

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL
REVISÃO DO QUADRO LEGAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO 

DE TAXAS DA PROPRIEDADE URBANA

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração Estatal 
e Função Pública (MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mundial, encontra-se na 
fase de implementação do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Descentralização 
(PDUL) que está a beneficiar 22 Municípios das Províncias de Niassa, Zambézia, So-
fala e Gaza. O Objectivo de Desenvolvimento do Projecto é “Fortalecer o desempenho 
institucional e prover melhores infra-estruturas e serviços às entidades locais partici-
pantes e dar uma resposta imediata e eficaz a uma crise ou emergência elegível”

2. O MAEFP - PDUL solicita a candidatura de consultores individuais interessados, 
qualificados e elegíveis para assistir o MEF – Ministério da Economia e Finanças no 
processo de Revisão do Quadro Legal de Política e Administração de Taxas da 
Propriedade Urbana.

3. O objectivo dos serviços de consultoria é apoiar o MEF no desenho de uma propos-
ta para revisão do quadro regulatório para avaliação de prédios urbanos para fins 
tributários nas autarquias em sede do imposto de propriedade urbana a nível au-
tárquico e fora, bem como reformas necessárias para as taxas sobre a propriedade 
urbana, a nível legal e administrativo, no contexto do novo figurino da descentrali-
zação.

4. Requisitos mínimos para a posição:

	Mestrado em uma das áreas de Tributação Imobiliária, Economia, Gestão, Direito 
Tributário, Fiscalidade, Engenharia Civil na área de Edificações e áreas afins 
(correlatas);

	No mínimo de 15 anos de experiência internacional sobre a tributação imobiliária 
e avaliação de imóveis para fins tributários a nível nacional e sub nacional;

	Experiência comprovada na elaboração de diagnósticos e recomendações de 
reformas regulatórias e de gestão do imposto de propriedade urbana, cadastro 
físico-fiscal, e, planta genérica de valor;

	Capacidade técnica em facilitação de processos de elaboração de instrumentos 
legais sobre a tributação, definição de regras e procedimentos de imóveis a nível 
de municípios;

	Domínio sobre boas práticas e novas tecnologias, metodologias e instrumentos 
actualmente usados no processo e procedimento de levantamento de dados e 
avaliação dos prédios urbanos existentes, assim como a gestão da informação 
dos cadastros físico-fiscal;

5. Atenção especial aos Consultores interessados   para a Seção III, parágrafos 3.14, 
3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mun-
dial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, estabele-
cendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

6. Os consultores serão seleccionados com base no método Selecção de Consul-
tores Individuais, de acordo com os procedimentos do quadro de Procure-
ment, Política, Regulamentos e Directrizes constantes do site do Banco Mundial                                                             
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-servi-
ces/brief/procurement-new-framework#framework, regime especial, conju-
gados o Decreto n.º 5/2016, 8 de Março que aprova o Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado.

7. Os Termos de Referência encontram disponíveis no site: 
https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos 

8. As manifestações de interesse em forma de CV deverão ser submetidos por email 
no endereço abaixo até ao dia 10 de Setembro de 2021.

Ministério da Administração Estatal e Função Publica
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local

Unidade de Gestão do Projecto
Cowork Lab 2 – Rua 1301, Porta n.º 61

Email: procurement@pdul.gov.mz 
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A 
PRESIDENTE do Con-
selho Constitucional 
(CC), Lúcia Ribeiro, 
instou os partidos po-
líticos, legisladores 

e sociedade em geral a terem 
pleno domínio dos procedi-
mentos que guiam os processos 
eleitorais, o que vai colmatar 
“mal-entendidos” em relação 
às decisões tomadas por este 
órgão.

Ribeiro, que falava esta 
sexta-feira (20), em Maputo, 
no lançamento do livro “Acór-
dãos do Conselho Constitucio-
nal na Jurisprudência Eleito-
ral”, sublinhou a necessidade 

de os actores compreenderem, 
através dos acórdãos do CC, os 
pontos negativos e positivos 
dos processos eleitorais, assim 
como a evolução do órgão em 
relação a estas matérias.

Ribeiro explicou que quem 
vota ou é votado deve ter co-
nhecimento, informação e 
consciência do porquê votar, 
concorrer, bem como as regras 
do respectivo processo, porque 
o acto de votar traduz a afirma-
ção da autonomia da vontade 
individual, liberdade de ex-
pressão e manifestação.

“É necessário que os ac-
tores dos processos eleitorais, 

o legislador e a sociedade no 
geral compreendam, através 
dos acórdãos do CC, os pontos 
positivos e os menos positivos 
destes processos. E é forçoso 
que os actores tenham domínio 
do processo”, defendeu.

Segundo Ribeiro, as leis 
devem ser conhecidas e as ins-
tituições de tomada de decisão 
devem ser acessíveis aos cida-
dãos quer em termos geográfi-
cos quer em termos de clareza e 
compreensão.

No encontro, a presiden-
te do Conselho Constitucional 
congratulou o especialista em 
Direito Eleitoral e autor do li-

O SECRETÁRIO do Comité 
Central para Área de Comuni-
cação e Imagem e porta-voz 
da Frelimo, Caifadine Manasse, 
apelou às organizações sociais 
e todos os órgãos do partido 
na província do Niassa para se 
manterem vigilantes e denun-
ciarem qualquer suspeita de 
actos de insurgência às autor-
idades. 

Caifadine Manasse falava 
sexta-feira, em Cuamba, no 
Niassa, durante o encontro que 
manteve com 16 secretários 
distritais de Organização, Mo-
bilização e Imagem, bem como 
das organizações sociais do 
partido da província. 

“As Forças de Defesa e Se-
gurança (FDS), apoiadas pelas 
tropas estrangeiras, do Ruanda 
e da SADC, estão a intensificar 
a perseguição aos terroristas 

em Cabo Delgado e estes estão 
a fugir em debandada. É por 
isso que temos de estar vigi-
lantes a estes malfeitores e de-
nunciar todos os indivíduos de 
postura duvidosa”, disse.

Para tal, segundo referiu, 
é preciso que os dirigentes e 
os membros do partido, a to-
dos os níveis, estejam cada vez 
mais unidos e próximos à pop-
ulação, transmitindo mensa-
gens sobre a necessidade de se 
promover a pacificação do país.

Sobre a importância da 
promoção da paz, o porta-voz 
da Frelimo exortou todos os 
membros e simpatizantes do 
partido a apoiarem os esforços 
do Presidente da República, 
Filipe Nyusi, reforçando a un-
ião e coesão entre os moçam-
bicanos.

“Devemo-nos manter 

unidos e coesos e vincar a ne-
cessidade de vigilância na pre-
venção e combate ao terror-
ismo, não permitindo que os 
insurgentes que fogem de Cabo 
Delgado se instalem na provín-
cia do Niassa”, apelou Manas-
se, esclarecendo que a sua vis-
ita de trabalho a esta província 
tinha em vista acompanhar 
e avaliar as actividades dos 
órgãos do partido nesta parcela 
do país.

Neste sentido, o porta-voz 
da Frelimo trabalhou nas ci-
dades de Lichinga e Cuamba, e 
distritos de Lago, Mandimba e 
Cuamba, onde avalia positiva-
mente o trabalho desempen-
hado pelos órgãos de base do 
partido.

“Constatámos que há si-
nais de desenvolvimento na 
província do Niassa, principal-

mente na área de infra-estru-
turas e estradas. Podemos dar 
como exemplo a asfaltagem 
da estrada Cuamba-Lichinga, 
com integração das vias que 
ligam os município de Cuamba 
e Mandimba”, afirmou.

Num outro contexto, Cai-
fadine Manasse exortou os 
quadros do partido, simpati-
zantes e a população em geral 
a cumprirem rigorosamente as 
medidas de prevenção e com-
bate à pandemia da Covid-19, 
de modo a evitar novas in-
fecções e mortes.

Ainda sobre a Covid-19, 
apelou à população para aderir 
à vacinação promovida pelas 
autoridades governamentais, 
com vista a prevenir a propa-
gação desta pandemia e a so-
brecarga do Sistema Nacional 
de Saúde.

DEFENDE LÚCIA RIBEIRO

Actores dos processos 
eleitorais devem
dominar procedimentos

vro sobre jurisprudência elei-
toral, Guilherme Mbilana, por 
ter apresentado uma obra que, 
de forma clara, ajudará todos os 
actores dos processos eleitorais 
e não só a entenderem como 
estes processos e os respectivos 
acórdãos do CC são realizados.

“Esta obra tem o mérito de 
trazer ao público, de forma di-
dática e de fácil compreensão, 
aquilo que tem sido o trabalho 
do CC sobre as matérias eleito-
rais no período de 2003 a 2019”, 
afirmou. Por sua vez, Albino 
Nhacassa, juiz-conselheiro do 
CC, disse que a obra revela a 
importância do contencioso 
eleitoral como um meio de re-
solução de diferendos relativa-
mente à interpretação ou apli-
cação das leis sobre a matéria.

Em relação à jurisprudên-
cia do CC, Nhacassa disse que 
o livro versa sobre os deveres e 
direitos dos actores políticos, 
ao mesmo tempo que clarifica 
o sentido e a interpretação das 
mais importantes disposições 
normativas do Direito Eleitoral 
moçambicano.

“Ao longo da obra, vamos 
notando que, do fruto da ju-
risprudência fixada pelo CC, os 
actores políticos apercebem-se 
quais são os seus deveres”, re-
feriu.

(AIM)

NO NIASSA

Frelimo mobiliza bases 
para prevenir terrorismo

Caifadine Manasse trabalhou em Cuamba na sexta-feira

Acesse https://t.me/Novojornal
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Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO COLECTIVO

De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto da contratação na 
tabela abaixo, foi adjudicado nos seguintes termos:
 

Nº da Contratação Modalidade Objecto do Concurso Valor Adjudicado 
c/IVA (MT) Empresa Adjudicada

27A001141AD00232021 Ajuste Directo
Contratação de serviços de recolha e transporte 
de resíduos sólidos (Contrato válido por 24 
meses)

175.620,00 CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

27A001141CL00222021 Concurso 
Limitado Fornecimento de consumíveis ( toner)  1.418.332, 50 CLICK TECNOLOGY LDA

27A001141CC00122021 Concurso por 
Cotação

Fornecimento de modems para serviço 
alternativo de internet 299.980,00 MOVITEL, SA

27A001141AD00432021 Ajuste Directo
Contratação de serviços de reserva de 8 espaços 
de estacionamento para viaturas de serviços do 
CEDSIF, IP (Contrato válido por 12 meses)

486.000,00 EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
E ESTACIONAMENTO, EP

Maputo, Agosto de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

8178
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Av. Guerra Popular nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, Fax. 21-309784, 84 3982706/7 ou 823042172/3042169 E-mail: direcçao.geral@cedsif.gov.mz ou cedsif@cedsif.gov.mz 

De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 
8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima, financiado pela União Europeia para 
a implementação 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, foi adjudicado nos seguintes termos:

Tabela 1 – Analista/Programador de Software

N/O Concorrente Classificação 
Final Qualificação Valor Anual em 

MT

1º Carlos Gazite Armando Jerónimo 
Matlule 92% Apurado 1.161.058,56

2º Felermino Mário António Ali 90% Apurado 1.161.058,56
3º Ayod El Modai Arune 88% Apurado 1.161.058,56
4º Hermenegilda Alberto Chiule 86% Apurado 1.161.058,56
5º Juvêncio Abílio Comé 86% Apurado 1.161.058,56
6º Severino Domingos Mateus Junior 86% Apurado 1.161.058,56
7º Celma da Conceição Cassimo 84% Apurado 1.161.058,56
8º Daniel José Chirinda 84% Apurado 1.161.058,56
9º Nelúcia Rafael Muianga 77% Apurado 1.161.058,56
10º António Bernardo Tchamo Júnior 76% Apurado 1.161.058,56
11º Osório Cassiano Malache 76% Apurado 1.161.058,56
12º Samuel Manuel Mahalambe 75% Apurado 1.161.058,56
13º Anarok France Francisco 73% Apurado 1.161.058,56
14º Belmiro Joaquim Romão Come 73% Apurado 1.161.058,56
15º Edmilson Reginaldo Chissico 73% Apurado 1.161.058,56
16º Miro Jorge Mathe 73% Apurado 1.161.058,56
17º Yuran Nacimo Chutumia 73% Apurado 1.336.086,00
18º Anilza Tibúrcio Paulino Fernando 71% Apurado 1.161.058,56
19º Sérgio Alberto Nhassengo 71% Apurado 1.161.058,56
20º Nélio Custódio Maurício dos Santos 69% Apurado 1.161.058,56
21º Adérito Silvestre Mafundza 64% Apurado 1.161.058,56
22º Williamo Da Glória Humbane 63% Apurado 1.161.058,56
23º Larisse Amelia Tauzene 61% Apurado 1.161.058,56
24º Hildebrando João Gani Jeque 60% Apurado 1.161.058,56
25º Tomás de Almeida Banze 58% Apurado 1.161.058,56

SUPLENTES

N/O Concorrente Classificação 
Final Qualificação Valor Anual em 

MT
1º Ildovanda Alumene 56% Apurado 1.161.058,56
2º Natércia Ricardina Tomás Langa Ceia 56% Apurado 1.161.058,56
3º Wilson Eduardo João Vida 56% Apurado 1.161.058,56

4º Refinado Bila Junior 55% Apurado 
condicional 1.336.086,00

5º Guilherme Fernando Pessoa 55% Apurado 
condicional 1.336.086,00

6º Hipólito Mário Xavier do Couto 55% Apurado 
condicional 1.336.086,00

7º Valdo Correia da Silva 55% Apurado 
condicional 1.336.086,00

8º Romário Alexandre Monjane 51% Apurado 1.161.058,56
9º Enoque Argentino Fumo 51% Apurado 1.161.058,56

Tabela 2 – Administradores de Redes 
N/O Concorrente Classificação Final Qualificação Valor Anual em MT

Rogério Bernardo Muhate 78% Apurado 1.341.058,56
Jordão Joaquim Carrilho 60% Apurado 1.161.058,56

SUPLENTES
Heitor Matusse 60% Apurado 1.161.058,56

Custódio Arlindo Bié 60% Apurado 
condicional 1.161.058,56

Tabela 3 – Administradores de Sistemas
N/O Concorrente Classificação Final Qualificação Valor Anual em MT

1º Marlene Nhantumbo 86% Apurada 1.161.058,56
2º Hélio Alberto Gongolo 71% Apurado 1.161.058,56

SUPLENTE

3º Custódio Arlindo Bié 63% Apurado 
condicional 1.161.058,56

Tabela 4 – Administradores de Base de Dados
N/O Concorrente Classificação Final Qualificação Valor Anual em MT

único Custódio Arlindo Bié 56% Apurado 
condicional 1.161.058,56

Maputo, Agosto de 2021 
A Autoridade Competente

(Ilegível)

Unidade Gestora Executora das Aquisições 

Anúncio de Adjudicação de Concurso por Consultoria N.º 27A001141SC42021 
Para Contratação de Consultores Individuais com o Perfil de Analista/programador de Software, Administradores de 

Sistemas, de Redes e de Base de Dados

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE RE-

PRESENTAÇÃO DO ESTADO 
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE JUSTI-

ÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR 
ÓBITO DE  ANTÓNIO LUÍS BRAMO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de quatro de Agosto 
de dois mil e vinte um, exarada de fol-
has quarenta e dois a folhas quarenta 
e três verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número cento e 
setenta e oito, traço “B”, deste Cartório 
Notarial, a cargo de ARNALDO JAMAL 
DE MAGALHÃES, Conservador e Notá-
rio Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de ANTÓNIO LUÍS BRAMO, de ses-
senta e um anos de idade, no estado 
civil que era casado com Isabel Pau-
lino Valente Muianga Bramo, sob o 
regime de comunhão de bens adquiri-
dos, natural de Maputo, filho de Luís 
Uachinguilane Bramo e de Júlia Samu-
el Ngovene, com última residência no 
Bairro da Liberdade, Matola.
Que o falecido não deixou testamento 
ou qualquer outra disposição de últi-
ma vontade.
Deixou como únicos e universais 
herdeiros de seus bens seus filhos: 
ARAGÃO ANTÓNIO BRAMO, casa-
do, natural da Matola e residente no 
Bairro da Liberdade, Matola, ZILHÃO 
ANTÓNIO BRAMO, solteiro, maior, 
natural de Maputo e residente no 
Bairro da Liberdade, Matola, e côn-
juge ISABEL PAULINO VALENTE 
MUIANGA BRAMO, natural da Ma-
chava e residente no Bairro da Liber-
dade, Matola.
Que segundo a lei não há pessoas que 
prefiram ou que possam concorrer a 
esta sucessão da herança aos indica-
dos herdeiros.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.
Está conforme

Matola, aos 10 de Agosto de 2021

A Notária
(Ilegível)

9100

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE 
MAPUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEI-
ROS POR ÓBITO DE ELIAS 

FILIPE MANJATE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura pública de nove de 
Agosto de dois mil e vinte e um, lavra-
da de folhas quinze a folhas dezas-
seis, do livro de notas para escrituras 
diversas número duzentos e oitenta e 
sete traço “C”, deste Cartório Notarial, 
perante mim, BATÇA BANÚ AMADE 
MUSSA, Conservadora e Notária Su-
perior em exercício no referido Car-
tório, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de 
ELIAS FILIPE MANJATE, natural de 
Manjacaze, de cinquenta e nove anos 
de idade, casado com Olga Anselmo 
Mazive, sob o regime de comunhão 
de bens adquiridos, de nacionalidade 
moçambicana, com a última residên-
cia no Bairro da Maxaquene “B”, nes-
ta cidade de Maputo, sem ter deixado 
testamento ou qualquer outra dispo-
sição da sua última vontade. 
Mais certifico que na operada escri-
tura pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros da quo-
ta disponível de todos seus bens sua 
esposa, OLGA ANSELMO MAZIVE, 
viúva, natural da Beira e residente em 
Maputo, também como meeira, e seus 
filhos: SHELLER DA FELICIDADE 
MANJATE, DEBORAH DA GRAÇA 
MANJATE e EDER EMMANUEL 
MANJATE, todos solteiros, naturais 
de Maputo, de nacionalidade moçam-
bicana e residentes em Maputo.
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram ou com eles 
concorram à sucessão, e da herança 
fazem parte bens móveis e imóveis.

Está conforme

Maputo, aos 19 de Agosto de 2021

A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)

9071

Acesse https://t.me/Novojornal
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0103/20218201

British Council
Hollard Building 
Ave. Sociedade de Geografia
269, Maputo

Telefone 21355000 | 840600830
info@britishcouncil.org.mz

WELCOME TO OUR WORLD OF ENGLISH

www.britishcouncil.org.mz
www.learnenglish.britishcouncil.org BritishCouncilMozambique

READY?

LEARN
ENGLISH

JÁ SE INSCREVEU?

Ainda há tempo! Registe-se HOJE e garanta a sua vaga nos nossos cursos 
online iniciados a 23 de Agosto.

Horário de consultas:

Segunda à Quinta das 8h às 17h

Sextas das 8h às 12h

Testes escritos - Online!

Não perca a sua oportunidade de maximizar o seu potencial,  
com os especialistas mundiais em Inglês.

Consulte-nos para saber mais sobre novos horários e preços.

IMPULSIONE AS SUAS HABILIDADES 
ATRAVÉS DE UM CURSO DE LÍNGUAS 
COM OS ESPECIALISTAS MUNDIAIS 
DE INGLÊS 

ANÚNCIO DO CONCURSO Nº03/2021 –                                
ADITAMENTO AO CONCURSO PARA REQUALIFICAÇÃO DA

 REDE COLECTORA DE ESGOTOS 
A Sociedade do Notícias, SA serve-se da presente para convidar empresas de 
Construção Civil, especializadas em Obras Hidráulicas e que reúnam requisitos de 
elegibilidade, a apresentarem propostas para elaboração e execução de um Projecto 
Hidráulico de escoamento de águas pluviais.

Os interessados poderão a partir do dia 23/8/2021 contactar o domicílio abaixo 
indicado, durante as horas normais de expediente, para a obtenção dos documentos 
do concurso.

O prazo para a entrega das propostas  é 10 de Setembro de 2021 

Sociedade do Notícias, SA
Direcção de Administração e Finanças
Rua Timor Leste, n.º 58, 1°Andar - Porta 27
Email: saneamento@snotícias.co.mz
Telephone: 21 429342

Maputo, aos 20 de Agosto de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)

Faz saber que, nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns 
Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa sob Forma 
de Processo Ordinário, registados sob o número 42/2019/H, em que é 
exequente o BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, com sede na 
Rua dos Desportistas, nº 873-879/8, cidade de Maputo, representado pelo seu 
bastante procurador o Exmo. Sr. Dr. Abílio Díole e executados CARLOS JOÃO 
MANJATE e MANJATE CONSTRUÇÕES, EI, com sede no Hanhane, Rua Rui Pina, 
Q. 15, casa nº 15, província de Maputo, para o pagamento da quantia de 1 149 
842,68MT (um milhão, cento quarenta e nove mil, oitocentos quarenta 
e dois meticais, sessenta e oito centavos). Foi designado o dia seis do mês 
de Setembro de dois mil e vinte e um, pelas doze horas, para a abertura de 
propostas em carta fechada, que poderão ser apresentadas no Cartório deste 
Tribunal até trinta minutos antes da hora marcada, para a venda em segunda 

praça dos bens abaixo indicados, à metade do preço.
Verba única

Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial, distrito de Boane, 
descrito sob o nº 996, a fls. 121 verso, do livro B/03, no terreno situado em 
Chinonanquila, Posto Administrativo da Matola-Rio, distrito de Boane, com 
uma área de zero vírgula seis mil, oitocentos e setenta e dois hectares, parcela 
número mil, cento e sessenta e sete e destinado a fins industriais, confronta-
se a partir do Sul, seguindo por Oeste, com o Senhor Daniele, ruas públicas e 
inscrito so o nº 981, a fls. 192 verso G/I, a favor de Carlos João Manjate, com 
hipoteca a favor do exequente Banco Internacional de Moçambique, S.A., 
inscrita sob o número 981, a fls. 192, do livro G/01, no valor de 574.921,34MT 
(quinhentos setenta e quatro mil, novecentos vinte e um meticais, trinta 
e quatro centavos).

Para constar se lavrou o presente anúncio e outros dois de igual teor, que serão 
afixados nos locais indicados na lei, sendo um à porta do Tribunal, outro no 
Conselho Municipal da Cidade da Matola e, o último, na sede dos executados, 
nos termos do artigo 890, nºs 2 e 3, conjugado com o artigo 248, ambos do C.P. 
Civil.

Matola, aos seis dias do mês de Agosto do ano dois mil e vinte e um
A Escrivã de Direito

Hermenegilda da Luz Canda
Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça

8137

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO
(Comercial)

ANÚNCIO

Acesse https://t.me/Novojornal
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSPORTES E TRÂNSITO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

     

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO                                                                                                                               

De acordo com artigo 33, n°3, alínea d) do Regulamento de Contratação de Empreitada de obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação dos Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados a:

Concurso Objecto Concorrente Valor

OM-06/CMM/DMTT/S/21
Fornecimento de serviços 

para manutenção e reparação 
de bens imóveis

TXIPENE 
CONSTRUÇÕES, LDA 393.512,24MT

OM-10/CMM/
DMTT/S/2021

Fornecimento de serviços 
gráficos SHEL TIM 254.176,65MT

Ũ퇿̂7/CMM/DMTT/S/2021 Fornecimento de serviços de 
representação

DREAM COOK, 
EVENTOS E SERVIÇOS, 

LDA
329.940,00MT

Maputo, Agosto de 2021

Autoridade Competente

Obadias Djedje
8190

 

 

 
 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MdI) 
 
Coca-Cola Sabco (Moçambique) S.A., pretende identificar 
e pré-qualificar empresas interessadas e conceituadas que 
operam em Moçambique e que preencham requisitos para 
prestação dos serviços abaixo descriminados nas suas 
fábricas de Maputo, Chimoio e Nampula. 
 

 Serviços de Catering  
 Provedor de Mão de Obra 

 
A MdI deverá ser enviada para o endereço electrónico 
abaixo até 30 de Agosto de 2021 juntamente com os 
seguintes documentos e informação: 
 
a. Perfil da Empresa; 
b. Licença para execução dos Serviços referidos; 
c. Registo legal, comercial e fiscal; 
d. Política comprovada de Saúde, Higiene e Segurança 

Ocupacional 
e. Três (03) anos de experiência comprovados para a 

prestação de serviços (cartas de referências); 
f. Motivação para prestação dos serviços solicitados  
g. Contacto (nome, email e número de telefone) do 

representante da empresa que irá receber as 
notificações e preencher a informação do concurso. 

 
 
As empresas pré-qualificadas receberão um convite através 
do ARIBA (Sistema Portal) e terão a oportunidade de 
apresentar as propostas técnica e comercial. O processo será 
regido exclusivamente por regulamentos e normas internas 
da Coca-Cola Sabco (Moçambique), S.A., e que podem ser 
sujeitos a revisão, se necessário dentro dos critérios 
descricionários da empresa. 
 
Nome:  Márcia Van Der Leij 
Telefone: 21-740300 
Email: MVanDerLeij@ccbagroup.com  

 

 
 

EXPRESSION OF INTEREST (EoI) 
 
Coca-Cola Sabco (Moçambique) S.A., intends to identify 
and pre-qualify reputed and interested companies operating 
in Mozambique who fulfil the requirements for the 
provision of the below services at its Maputo, Chimoio and 
Nampula plants. 
 

 Catering services  
 Outsourced Labour 

 
The EOI should be sent to the email address as indicated 
below by 30th of August 2021, along with the following 
documentation and information: 
 
a. Company profile; 
b. Operating license for requested services; 
c. Legal, commercial and tax registration; 
d. Environmental, Occupational Health, Hygiene and 

Safety Policy; 
e. Three (3) years’ experience and capability & track 

record providing requested services (reference letters); 
f. Motivation to perform requested service. 
g. Contact details (name, email and telephone) of 

company representative who will receive notifications 
and populate required tender information. 

 
 
The pre-qualified companies will receive an invitation via 
ARIBA (Portal System) and will have the opportunity to 
submit the technical and commercial proposals. The entire 
process will be governed exclusively by Coca-Cola Sabco 
(Moçambique), S.A., internal regulations and norms which 
may be subject to review, if necessary within the company’s 
discretionary criteria. 
 
Name:  Márcia Van Der Leij 
Phone: 21-740300 
E-mail: MVanDerLeij@ccbagroup.com  

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Sociedade do Noticias, SA convida empresas interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para os 
concursos conforme a tabela abaixo:

Nº do 
concurso

Objecto do concurso
Data e hora-limite da entrega 

de propostas
Data e hora de abertura das 

propostas
01/SN/2021 Fornecimento de água mineral 13/9/2021 às 9.00 horas 13/9/2021 às 10.00 horas

02/SN/2021
Fornecimento de material de 

higiene e limpeza
13/9/2021 às 11.00 horas 13/9/2021 às 12.00 horas

03/SN/2021
Prestação de serviços de 

manutenção predial
13/9/2021 às 13.00 horas 13/9/2021 às 14.00 horas

04/SN/2021
Fornecimento de material de 

escritório
14/9/2021 às 9.00 horas 14/9/2021 às 10.00 horas

05/SN/2021
Fornecimento de consumíveis 

informáticos
14/9/2021 às 11.00 horas 14/9/2021 às 12.00 horas

06/SN/2021
Fornecimento de material 

eléctrico
14/9/2021 às 13.00 horas 14/9/2021 às 14.00 horas

07/SN/2021
Serviços de limpeza-Unidade 

Gráfica
15/9/2021 às 9.00 horas 15/9/2021 às 10.00 horas

08/SN/2021 Serviços de limpeza para Sede  
15/9/202 às 11.00 horas  

15/9/2021 às 12.00 horas

09/SN/2021
Fornecimento de produtos 

alimentares
15/9/2021 às 13.00 horas 15/9/2021 às 14.00 horas

10/SN/2021
Prestação de serviços 
despachos aduaneiros

16/9/2021 às 9.00 horas 16/9/2021 às 10.00 horas

11/SN/2021
Prestação de serviços de 

segurança para Sede e Unidade 
Gráfica  

16/9/2021 às 11.00 horas 16/9/2021 às 12.00 horas

12/SN/2021
Prestação de serviços de 

fornecimento de água por 
camião cisterna

16/9/2021 às 13.00 horas 16/9/2021 às 14.00 horas

13/SN/2021
Fornecimento de consumíveis 

gráficos Lote I
17/9/2021 às 9.00 horas 17/09/2021 às 10.00 horas

14/SN/2021
Fornecimento de consumíveis 

gráficos Lote II
17/9/2021 às 11.00 horas 17/9/2021 às 12.00 horas

15/SN/2021
Reparação e manutenção de 

aparelhos de frio
17/9/2021  às 13.00 horas 17/9/2021  às 14.00 horas

Os concorrentes interessados poderão obter os documentos dos concursos durante as horas normais de expediente 
no endereço abaixo, a partir do dia 23/8/2021, mediante o pagamento de 500,00MT (quinhentos meticais), não 
reembolsável, a ser depositado na conta número 294971278 - Millennium BIM - Notícias Netshop - NIB 0001 
0000 0029 4971 2785 7.

Sociedade do Notícias, SA

Direcção de Administração e Finanças

Rua Timor Leste n.º 58, 1°Andar - Porta 27

Maputo, aos 23 de Agosto de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

ANÚNCIO DE CONCURSO

A Sociedade do Notícias, SA convida empresas de serelharilha, incritas no regime simplifiicado do IVA / ISPC a 
apresentarem propostas fechadas para o concurso conforme a tabela abaixo:

Nº do concurso Objecto do concurso
Data e hora-limite               

da entrega de propostas
Data e hora de abertura 

das propostas

01/SN/2021
Fornecimento e 

montagem de prateleiras 
metálicas 

31/8/2021 às 11.00 horas 31/8/2021 às 11.30 horas

As prateleiras deverão ser montadas na Unidade Gráfica da Sociedade do Notícias, sita na cidade da Matola, Rua 
de Sofala n.º 295.  

A entrega das propostas deverá ser feita em envelope fechado com o título “Fornecimento e montagem de 
prateleiras metálicas”, até às 11.00 horas do dia 31 de Agosto de 2021. Não serão permitidas propostas no 
formato electrónico, e nem propostas entregues depois da data acima referida.

1. Para visitas e mais detalhes, poderão ser contactados os endereços abaixo: 

	Carlos Cuinhane (Director Técnico): 86 884 6078 – carlos.cuinhane@snoticias.co.mz;

	Valdo Wate (Chefe de Departamento do Aprovisionamento e Património): 
87 757 6045 - valdo.wate@snoticias.co.mz; 

Os concorrentes interessados poderão obter os documentos dos concursos durante as horas normais de expediente 
no endereço abaixo, a partir do dia 24/8/2021, mediante o pagamento de 500,00MT (quinhentos meticais), não 
reembolsáveis, a ser depositado na conta número 294971278 - Millennium BIM - Noticias Netshop - NIB 0001 
0000 0029 4971 2785 7.

Sociedade do Notícias, SA

Direcção de Administração e Finanças

Rua Timor Leste n.º 58, 1.º Andar - Porta 27

Maputo, aos 23 de Agosto de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

8200
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Rua de Sofala  N.º437 
Matola “F”

Está na Matola?
Quer anunciar no notícias?

É fácil

+258 84 9104316
+258 84 9104309

email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

Construa Build IT

Rua de Sofala  N.º437 Matola “F”

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, nos Autos de 
Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa sob Forma de Processo 
Ordinário nº 97/20-L, movidos pelo exequente BANCO INTERNACIONAL 
DE MOÇAMBIQUE, SA, com sede na Rua dos Desportistas, número 873/874, 
cidade de Maputo, contra o executado DOMINGOS FRANCISCO LITSUNGE, ora 
em parte incerta, com o último domicílio conhecido no Bairro de Inhagóia “A”, 
casa número 05, Q. 1, cidade de Maputo, é este executado citado para pagar a 
quantia de 555.644,43MT (quinhentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e 
quarenta e quatro meticais, quarenta e três centavos), no prazo de 10 dias, 
finda a dilação de 30 dias, contados da data da segunda e última publicação 
deste anúncio no jornal “Notícias”, ou, no mesmo prazo, nomear à penhora 
bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer, ou deduzir a 
oposição que tiver, querendo, nos termos do artigo 812º e seguintes do Código 
do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, devolver-se esse direito ao 
exequente, prosseguindo a execução seus ulteriores termos, conforme tudo 
melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra no Cartório desta 
Secção, à disposição do executado, onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil 
durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 9 de Julho de 2021

A Escriturária Judicial
Deize Uanela

Verifiquei

O Juiz de Direito
José Alfredo Macaringue

8111

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo, correm éditos de 30 (trinta) dias, citando 
o executado SLANEY AISSA MUSSA SEMEDO ISMAEL 
CASSAMO, com última residência conhecida na Av. Filipe 
Samuel Magaia, nº 528, nesta cidade, ora em parte incerta, 
para no prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr depois 
de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda 
e última publicação deste anúncio no jornal, pagar ao 
exequente BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, 
a quantia de 757.586,32MT (setecentos e cinquenta e sete 
mil, quinhentos oitenta e seis meticais e trinta e dois 
centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária 
nº 148/2020-I, que por esta Secção lhe move a referida 
exequente ou no mesmo prazo nomear à penhora bens 
suficientes para pagamento da dívida e do mais que acrescer, 
ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo 811º, 
nº 1, do Código do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, 
se devolver o direito ao exequente, prosseguindo a execução 
seus ulteriores termos, conforme tudo melhor consta da 
petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição 
nesta Secção, onde poderá solicitá-la em qualquer dia útil, 
dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 5 de Julho de 2021

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane

8132

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo, correm éditos de vinte (20) dias, contados da 
segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores 
desconhecidos dos executados ÓPERA CONSTRUÇÕES, 
LIMITADA, sociedade por quotas, registada na Conservatória 
de Registo das Entidades Legais sob o nº 100134772, titular 
do NUIT 400241491, com sede na Av. Karl Marx, nº 174, R/C, 
cidade de Maputo, e ARMINDO TIVANE COSSA, solteiro, 
natural de Maputo, portador do Bilhete de Identidade nº 
11010080092S, residente na Rua Carlos da Silva, nº 68, 2º 
andar, Bairro do Alto Maé, cidade de Maputo, para no prazo 
de dez dias, posteriores àquele dos éditos, reclamarem, 
querendo, o pagamento do seu crédito, pelo produto dos bens 
penhorados de que tenham garantia real sobre o imóvel abaixo 
mencionado, nos Autos de Execução Ordinária nº 61/19-P, 
movida pelo exequente BIM - BANCO INTERNACIONAL DE 
MOÇAMBIQUE, SA.

Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Cidade 
de Maputo sob o número trinta e três mil, novecentos cinquenta 
e cinco, a folhas trinta e dois verso, do livro “B” barra oitenta 
e nove, inscrito na mesma Conservatória sob o número trinta 
mil, cento setenta e oito, a folhas quarenta verso, do livro 
“G” barra cento e vinte e quatro, a favor de Armindo Tivane 
Cossa, nesta cidade.

Maputo, aos 8 de Julho de 2021

O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme 8125

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL 

KAMPFUMO
1ª SECÇÃO-Cível

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial do Distrito 
Municipal KaMpfumo, correm seus devidos e legais ter-
mos uns Autos de Acção Executiva para Pagamento 
de Quantia Certa, registados sob o nº 159/2019-A, 
que neste juízo CIVILTEE SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LDA move contra WHRS SERVICE, LDA, cujo último 
domicílio é conhecido na Av. Maguiguana, nº 809, R/C, 
representada pelo senhor Ornel Enoque Massinga, 
com Cell. 84-1150115/84-2403712 e 84-0244889, ac-
tualmente em parte incerta, é este citado para pagar, 
nomear bens à penhora ou deduzir a oposição, quer-
endo, no prazo de dez (10) dias, que começa a correr 
depois de finda a dilação de trinta (30) dias, contados 
a partir da data da fixação do presente anúncio, o pedi-
do que o exequente deduz naquele processo, conforme 
tudo melhor consta na petição inicial, cujo duplicado 
se encontra no Cartório desta Secção, à sua disposição, 
onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil, durante as 
horas normais de expediente, com a advertência de que 
a falta do pagamento implica a cobrança coerciva, con-
forme o pedido do exequente.

KaMpfumo, aos 16 de Agosto de 2021

A Juíza de Direito
Drª Lénia Chate

A Escrivã de Direito
Tomásia Maria Amélia Bié

9060
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO

Projecto ID N.º P163989
D-6490-MZ

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Nº MZ-MAEFP-231907-CS-INDV

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

ESPECIALISTA SÉNIOR DE GOVERNAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração 
Estatal e Função Pública (MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mun-
dial, encontra se na fase de implementação do Projecto de Desenvolvimento 
Urbano e Descentralização (PDUL) que está a beneficiar 22 Municípios das 
Províncias de Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza. O Objectivo de Desenvolvi-
mento do Projecto é “Fortalecer o desempenho institucional e prover melho-
res infra-estruturas e serviços às entidades locais participantes e dar uma res-
posta imediata e eficaz a uma crise ou emergência elegível”.

2. O MAEFP - PDUL solicita a candidatura de consultores individuais interes-
sados, qualificados e elegíveis para desempenhar as funções de Gestor da 
Subcomponente 2 A – Apoio à Liderança Geral do Processo de Reforma da 
Descentralização. O Gestor deverá ser um Especialista Sénior de Governação 
e Desenvolvimento Institucional.

3. O Gestor da Sub-componente 2A deverá assegurar a coordenação e gestão 
efectiva das actividades de apoio à liderança global da reforma da descen-
tralização do Projecto em coordenação com o Ministério da Administração 
Estatal e Função Pública (MAEFP). Pretende-se efectivamente que o Gestor 
assegure a realização com qualidade desejada das acções previstas por to-
dos intervenientes desta Subcomponente, nomeadamente: MAEFP, MEF, 
ANAMM entre outras.

4. Requisitos mínimos para a posição:

	 Licenciado em Economia, Gestão, Finanças, Administração Pública, Ciên-
cias Sociais, Comércio ou em outras áreas relevantes, dando-se maior 
preferência se o candidato tiver o grau de Mestrado;

	 Ter pelo menos 10 anos de experiência na administração pública; 

	 Mínimo de 8 anos de experiência em processo de Descentralização / e 
reformas do sector público; 

	 Capacidade de liderança e de trabalho em equipa; 

	 Domínio da Língua Portuguesa e conhecimentos da língua inglesa;

	 Conhecimento de Informática na Óptica do Utilizador 
5. Atenção especial aos Consultores interessados   para a Seção III, parágrafos 

3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do 
Banco Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 
2018, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interes-
ses.

6. Os consultores serão seleccionados com base no método Selecção de Con-
sultores Individuais, de acordo com os procedimentos do quadro de Procu-
rement, Política, Regulamentos e Directrizes constantes do site do Banco 
Mundial   http://www.worldbank.org/en/projects-operations/pro-
ducts-and-services/brief/procurement-new-framework#framework, 
regime especial, conjugados o Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março que aprova 
o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Forneci-
mento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

7. Consultores interessados em obter os Termos de Referência, poderão aces-
sar a página do projecto, https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos 

8. Os CVs em forma de Manifestação de Interesse, detalhando as qualificações 
e a experiência do consultor, deverão sem enviadas por email ou em formato 
físico, para o endereço abaixo, até ao dia 3 de Setembro de 2021.

Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local

Unidade de Gestão do Projecto
Cowork Lab 2 – Rua 1301, Porta n.º 61

Email: procurement@pdul.gov.mz 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO

Projecto ID N.º P163989
D-6490-MZ

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Nº MZ-MAEFP- 231909-CS-INDV

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

ESPECIALISTA SÉNIOR DE FINANÇAS PÚBLICAS

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração 
Estatal e Função Pública (MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mun-
dial, encontra se na fase de implementação do Projecto de Desenvolvimen-
to Urbano e Descentralização (PDUL) que está a beneficiar 22 Municípios 
das Províncias de Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza. O Objectivo de Desenvol-
vimento do Projecto é “Fortalecer o desempenho institucional e prover me-
lhores infra-estruturas e serviços às entidades locais participantes e dar uma 
resposta imediata e eficaz a uma crise ou emergência elegível”

2. O MAEFP - PDUL solicita a candidatura de consultores individuais interes-
sados, qualificados e elegíveis para desempenhar as funções de Gestor da 
Subcomponente 2 B – Fortalecimento Institucional de Entidades Locais na 
Gestão de Finanças Públicas e Governação Local. O Gestor deverá ser um 
Especialista Sénior de Finanças Públicas.   

3. O Gestor da Sub-componente 2B deverá assegurar a coordenação e gestão 
efectiva das actividades de fortalecimento institucional das entidades lo-
cais no sector público e na gestão financeira em coordenação com o Minis-
tério da Economia e Finanças (MEF). Pretende-se efectivamente que o Ges-
tor assegure a realização com qualidade desejada das acções previstas por 
todos intervenientes desta Sub-componente, dentro dos prazos previstos.

4. Requisitos mínimos para a posição:

	Ter pelo menos 10 anos de experiência na reforma de gestão de finan-
ças públicas;

	Experiência específica de 5 anos na gestão em finanças municipais/lo-
cais; 

	Capacidade de liderança e de trabalho em equipa;

	Experiência em projecto de melhoria de desenvolvimento urbano e local 
assim como os processos de descentralização em Moçambique;

	Experiência de trabalho em Moçambique e noutros países em desenvol-
vimento e/ou de língua oficial portuguesa, de preferência em África;

	Fluente em Português e domínio do inglês é uma vantagem.

5. Atenção especial aos Consultores interessados   para a Secção III, parágrafos 
3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do 
Banco Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto 
de 2018, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de inte-
resses.

6. Os consultores serão seleccionados com base no método Selecção de Con-
sultores Individuais, de acordo com os procedimentos do quadro de Procu-
rement, Política, Regulamentos e Directrizes constantes do site do Banco 
Mundial   http://www.worldbank.org/en/projects-operations/pro-
ducts-and-services/brief/procurement-new-framework#framework, 
regime especial, conjugados o Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março que apro-
va o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Forne-
cimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

7. Consultores interessados em obter os Termos de Referência, poderão aces-
sar a página do projecto, https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos 

8. Os CVs em forma de Manifestação de Interesse, detalhando as qualificações 
e a experiência do consultor, deverão sem enviadas por email ou em forma-
to físico, para o endereço abaixo, até ao dia 3 de Setembro de 2021.

Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local

Unidade de Gestão do Projecto
Cowork Lab 2 – Rua 1301, Porta n.º 61

Email: procurement@pdul.gov.mz 
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GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
Concurso Limitado 129/SARH-ANE, IP/071/2021

FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ÀS VIATURAS DA ANE, IP

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP), convida micro, pequenas e médias 
empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Publicas, Fornecedores de Bens e Prestadores 
de Serviços, a apresentarem propostas seladas para contratação de um provedor para fornecimento de 
lubrificantes e outros consumíveis às viaturas da ANE, IP.

2. É obrigatória a apresentação do Certificado de Inscrição no Cadastro Único, e dos documentos dos 
requisitos de qualificação. 

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar gratuitamente ou adquirir o 
Documento de Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir de 23 de Agosto de 2021. A aquisição 
do Documento de Concurso é contra o depósito da importância, não reembolsável de 1000,00MT, na 
conta bancária nº 66153128, NIB: 000.100.000.006.615.312.857 (MZM), Millennium bim, titular: 
Administração Nacional de Estradas.

 ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições - DEA

Av. de Moçambique, n.º 1225, Telefone: 21-476 163/7, Fax: 21-477 235
Maputo – Moçambique.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 2 de Setembro 
de 2021 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na 
presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto, na Sala de Conferências.

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
GABINETE DO DIRECTOR GERAL

 Av. de Moçambique, n.º 1225 
Maputo – Moçambique

5. A ANE, IP conduzirá uma reunião de pré-concurso no dia 24/8/2021, pelas 11.00 horas no endereço 
acima.

6. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar às 11.00 horas do dia 13 de Setembro de 
2021, na Sala de Conferências, nas instalações da ANE, IP, Av. de Moçambique, nº 1225.

7. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias da data de entrega das propostas.

8. Não é requerida a apresentação da Garantia Provisória.

9. Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato electrónico.

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

A Entidade Contratante

Maputo, aos 19 de Agosto de 2021

8119 7967

 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurso Público 
 

Solicitação de Cotações - RFQ 
 
 
A British American Tobacco Mozambique, Limitada, sociedade de direito moçambicano, com sede na Av. 
de Angola, n.º 2289, Cidade de Maputo, convida a todas entidades devidamente licenciadas e com o mínimo 
de 5 anos de experiência no ramo a apresentarem as suas capabilidades para a o fornecimento dos seguintes 
bens: 
 

• Equipamento de protecção individual (Auriculares, óculos de protecção, máscaras, álcool em gel 
desinfectante; luvas, etc...)  

• Utensílios para limpeza (Pás, vassouras, desperdício de pano, etc); 

• Materiais de sinalização; 

• Material de escritório (carimbos, suporte para carimbos etc...); 

• Consumíveis fabris (óleos, lubrificantes, rolamentos, pilhas, copos descartáveis, araldite, cola de 
contacto, abraçadeiras, escovas, etc...) 

 

Os interessados poderão solicitar os termos de referência bastando para tal enviar um email para o endereço 
electrónico abaixo, onde estão detalhados todos os requisitos para a qualificação: 
 
ML-Mozconcursos-MZ@bat.com 
 
A solicitação dos termos de referência deverá ser feita entre os dias 23 e 27 de Agosto de 2021 e as respostas 
a este pedido de informação devem ser submetidas até ao dia 13 de Setembro de 2021. 
 
Para mais informações, por favor contacte:  
British American Tobacco Mozambique, Lda. 
Tel: 21 468400/843063540 
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CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE TETE
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS PÚBLICOS
O Conselho Municipal da Cidade de Tete convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para contratação dos seguintes concursos:

Números dos concursos Modalidade Objecto do Concurso Data de Entrega 
das Propostas

Hora de Entrega 
das Propostas

Horas de Abertura 
das Propostas

Garantia 
Provisória

20/UGEA/CMT/FIIL/2021 Concurso 
Público

Asfaltagem da rua que parte da Migração até 
à Univendas 16/9/2021 8.30 horas 8.45 horas Aplicável

21/UGEA/CMT/FF/2021 Concurso 
Público Aquisição de uma (1) viatura de 4T 16/9/2021 9.15 horas 9.30 horas Aplicável

22/UGEA/CMT/
FFOA/2021

Concurso 
Público

Aquisição de Mini-bus de 15 lugares para os 
membros da A.M.C.T 16/9/2021  10.00 horas 10.15 horas Aplicável

23/UGEA/CMT/
FFOA/2021

Concurso 
Público

Aquisição de viatura ligeira para Assembleia 
Municipal de Tete 16/9/2021 10.45 horas 11.00 horas Aplicável

24/UGEA/CMT/FF/2021 Concurso 
Público Material de limpeza e higiene 16/9/2021 11.25 horas 11.30 horas Aplicável

25/UGEA/CMT/FF/2021 Concurso 
Público

Fornecimento e instalação da Rede 
informática 16/9/2021 11.50 horas 12.00 horas Aplicável

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso, adquirir ou levantá-los na UGEA do Conselho Municipal 
da Cidade de Tete, pela importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais). O período de validade das propostas será de 60 dias.

2. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e nas horas normais de expediente e serão abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes e 
mais interessados que desejarem comparecer na Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA do Conselho Municipal de Tete, Av. 24 de Julho, esquina 
com Av. Eduardo Mondlane.

3. As propostas que forem entregues depois da hora da recepção das mesmas serão devolvidas.
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.
5. A visita ao local das obras é obrigatória e será realizada no dia 3 de Setembro de 2021. A concentração no Conselho Municipal da Cidade de Tete no Gabinete 

Técnico de Infra-Estrutura e Trânsito, e terá início às 9.00 horas. Os custos para a realização da visita serão suportados pelos concorrentes.
6. Anúncio de Posicionamento será no dia 22 de Setembro de 2021 no Conselho Municipal da Cidade de Tete – Sector da UGEA, pelas 9.00 horas. 

Tete, aos 17 de Agosto de 2021

   O Presidente 
   (Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO
5ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção deste Tribunal, correm 
éditos de trinta dias citando o executado 
MIRALDO FRANCISCO MENEZES CAMBA, 
com último endereço conhecido no Bairro da 
Coop, Av. Joaquim Chissano, nº 30, 5º andar, 
flat 56 e com último domicílio profissional 
na MPDC, ora em parte incerta, para no 
prazo de dez dias, que começa a correr 
depois de findo o dos éditos, tudo a contar da 
segunda e última publicação deste anúncio, 
pagar ao exequente AFRICAN BANKING 
CORPORATION MOÇAMBIQUE, SA, a quantia 
de 241.174,00MT, em dívida nos Autos de 
Execução Ordinária nº 28/2019V, que por 
esta Secção lhe move o referido exequente, 
ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens 
suficientes para tal pagamento e do mais 
que acrescer, ou deduzir oposição que tiver, 
nos termos do artigo 812º e seguintes do 
CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver 
esse direito ao exequente, prosseguindo a 
execução seus termos, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial, que 
se encontra à disposição do executado no 
Cartório desta Secção, podendo ser levantado 
dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos dez dias do mês de Junho de 
dois mil e vinte e um

A Escriturária Judicial
Sara Clotilde Artur Manhique 

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Carlos Caetano

9125

Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE 17Segunda-feira, 23 de Agosto de 2021

8124

8291

8124

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
OBRAS PARA REABILITAÇÃO DE SALAS DE AULA NA

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
Nº: 01/W/PforR/DAQUI/21

1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial para o custeio 
do  Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos fundos para o 
pagamento de contratos para empreitadas de obras de reabilitação de 7 Escolas Primárias nos Distritos de Pemba, 
Ancuabe e Metuge.

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas interessadas e 
elegíveis (com alvará minimo aceitável de 5ª classe) a apresentarem propostas seladas para empreitada de obras 
de reabilitação resiliente nas seguintes escolas subdividos em 3 lotes seguintes: 

Lote 1: Ancuabe

•	 EPC NCOLE: 1 Bloco de 2 Salas de aula + Área administrativa, 2 Blocos de latrinas duplos e 1 Bloco de 
latrinas triplo;

•	 EPC NANDULI: 1 Bloco de 2 Salas de aula, 2 Blocos de latrinas duplos e 1 Bloco de latrinas triplo;
•	 EPC MACAIA: 1 Bloco de 2 Salas de aula;
•	 EPC MEGANE: 1 Bloco de 2 Salas de aula + Área administrativa, 2 Blocos de latrinas duplos e 1 Bloco de 

latrinas triplo;

Lote 2: Metuge e Pemba 

•	 EPC DE NANGUA: 1 Bloco de 2 Salas de aula + Área administrativa, 1 Bloco de 3 Salas de aula, 1 Bloco de 
latrinas duplo e 2 Blocos de latrinas triplos. 

•	 EPC DE MAHATI: 1 Bloco de 2 Salas de aula + Área administrativa; 2 Blocos de 3 salas de aula e 1 Bloco 
Sanitário do Tipo 16+4.

Lote 3: Pemba

•	 EPC MULAPANE: 1 Bloco de 2 Salas de aula+ Administração, 2 Blocos de 3 salas de aula, 1 Bloco de 4 salas, 
e 1 Bloco Sanitário do Tipo 12+4.

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

4. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado a partir do dia 20 
de Agosto de 2021, durante as horas normais do expediente e levantar os Documentos de Concurso, mediante 
apresentação de um comprovativo de depósito da importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) na 
seguinte conta:

 Titular: MINED
 Moeda: MZN
 Banco: Standard Bank, 
 Conta nº.: 108-202374-100-8
 NIB: 000301080202374100805

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 10 de Setembro 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. O período de validade das propostas é de 120 e devem ser acompanhadas por uma Garantia 
Bancária no valor de:

•	 Lote 1:    95.000,00MT
•	 Lote 2: 155.000,00MT
•	 Lote 3: 145.000,00MT

6. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:

Lote 1: 26 de Agosto de 2021, local de concentração Serviços Distritais de Educação Juventude e 
Tecnologia de Ancuabe, pelas 10.00 horas.
Lote 2: 27 de Agosto de 2021, local de concentração Direcção Provincial de Educação de Cabo Delgado, 
pelas 8.00 horas.
Lote 3: 27 de Agosto de 2021, local de concentração Direcção Provincial de Educação de Cabo Delgado, 
pelas 8.00 horas.

7. Endereço:

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

8139

Pedido de Propostas para Fiscalização de 
Trabalhos de Construção

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em Moçambique 
está a solicitar propostas de organizações devidamente qualificadas para 
a Fiscalização de Trabalhos de Construção: Reconstrução resiliente 
de salas de aula em materiais mistos nas Províncias de Sofala, 
Manica, Nampula e Cabo Delgado, incluindo blocos administrativos 
e de saneamento de escolas afectada pelo ciclone IDAI e Kenneth. O 
concurso está dividido em quatro (4) Lotes, classificados por localização 
geográfica - lote 1: Sofala; lote 2: Manica; lote 3: Nampula, e; lote 4: Cabo 
Delgado. Para este concurso os concorrentes devem ter no mínimo a 3ª 
Classe de alvará para consultoria em construção.

Os documentos referentes ao concurso, incluindo os termos de referência, 
poderão ser solicitados através do email supplymaputo@unicef.org, 
indicando a referência LRPS-2021-9169293 na linha de assunto.

As empresas com elegibilidade para a prestação destes serviços, são 
convidadas a apresentar as suas propostas (técnica e financeira) até às 
23.59 horas (hora local) do dia13 de Setembro de 2021, directamente 
para moztenders@unicef.org
__________________________________________________________________________________ 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

OBRAS PARA A REABILITAÇÃO DE SALAS DE AULA NA PROVÍNCIA DE MAPUTO
Nº: 10/W/PforR/DAQUI/21

1.  O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial, para o custeio do  
Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e, pretende aplicar parte dos fundos para o pagamento 
de contratos para empreitadas de obras de reabilitação de 6 Escolas Primárias na província de Maputo, nos Distritos de 
Matutuíne, Namaacha, Moamba e Manhiça.

1. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas interessadas e elegíveis 
(com alvará minimo aceitável de 5ª classe) a apresentarem propostas seladas para  empreitada de obras de reabilitação 
resiliente nas seguintes escolas subdividos em 2 lotes seguintes: 

Lote 1: Matutuine, Namaacha e Moamba
•	 EP1 DE ZICAL: 1 Bloco de 2 Salas de aula, 2 Blocos de latrinas duplos, 1 Bloco de latrinas triplo;
•	 EPC DE CHANGALANE: 3 Blocos com 7 Salas de aula + 2 Áreas Administrativas e 1 Bloco Sanitário do Tipo 8+4;
•	 EPC DE CHIGUBUTA “A”: 2 Bloco com 6 Salas de aula + Área Administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 2 Blocos de latrinas 

triplos e 2 Blocos de latrinas quádruplo;
•	 EPC DE MULAMBO: 1 Bloco de 2 Salas de aula + Área Administrativa, 2 Blocos de latrinas duplos e 1 Bloco de latrinas 

triplo;

Lote 2:  Manhiça
•	 EPC DE CALANGA SEDE: 1 Bloco com 3 Salas de aulas + Área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 1 Blocos de latrinas 

triplo e 1 Blocos de latrinas quádruplo;
•	 EP1 DE NHAMBE: 1 Bloco com 3 Salas de aulas, 1 Bloco de latrinas duplo, 1 Blocos de latrinas triplo e 1 Blocos de latrinas 

quádruplo;
2. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais no Departamento de Aquisições do Ministério 

da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e inspecionar os documentos de concurso no endereço abaixo durante 
as horas normais de expediente. 

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado a partir do dia 20 de Agosto 
de 2021, durante as horas normais do expediente e levantar os Documentos de Concurso, mediante apresentação de um 
comprovativo de depósito da importância não reembolsável de 1.000,00 MT (Mil Meticais) na seguinte conta:

 Titular: MINED
 Moeda: MZN
 Banco: Standard Bank, 
 Conta nº.: 108-202374-100-8
 NIB: 000301080202374100805

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 13:30 horas do dia 10 de Setembro de 2021 e serão abertas em 
sessão pública, no mesmo endereço, às 13:45 horas do mesmo dia, na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer. 
O período de validade das Propostas é de 120 e devem ser acompanhadas por uma Garantia Bancária no valor de:

•	 Lote 1: 129.000,00 MZN
•	 Lote 2:  72.000,00 MZN

5. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:

6. Lote 1: (Matutuine, Moamba e Namaacha): 26 de Agosto de 2021, local de concentração Direcção Provincial de 
Educação de Maputo, pelas 08H00 horas.

Lote 2: ( EPC de Calanga Sede e Ep1 de Nhambe) : 27 de Agosto de 2021, local de concentração Direcção Provincial de 
Educação de Maputo, pelas 08H00 horas.

7. Endereço

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que SHELSIA PAULINA ERNESTO JOAQUIM 
NHAMUA, natural e residente na cidade de Maputo, no Bairro 
Unidade 7, quarteirão 16, casa n.º 306, requereu autorização para 
mudança do seu nome, para passar a usar o nome completo de 
SHELSIA ERNESTO NHAMUA.
Nos termos do n.º 1, do artigo 360.º, 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 14 de Julho de 2021

A Directora Nacional Adjunta
Fátima Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DEPARTAMENTO DOS REGISTOS, NOTARIADO E ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS 

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Centro Comercial Marés

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE HÉLIO ALBERTO PAULO 
MONDLANE

Certifico para efeitos de publicação que por escritura pública de dezasseis de 
Agosto de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas oitenta a oitenta e um verso, 
do livro de notas para escrituras diversas número três traço CCM, deste Quarto 
Cartório Notarial de Maputo, perante mim, IVO ALFREDO MAZIVE, Conservador e 
Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de HÉLIO ALBERTO PAULO MONDLANE, de 
vinte e seis anos de idade, solteiro, natural de Maputo, com a última residência no 
Bairro das Mahotas. 
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra disposição 
da sua última vontade.
Deixou como única e universal herdeira de todos os seus bens ANAYA HÉLIO 
MONDLANE, solteira, menor, natural de Maputo, onde reside.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com ela concorreram 
à sucessão da herança, que dela fazem parte bens móveis e imóveis.

Está conforme

Maputo, aos 18 de Agosto de 2021
(Ilegível)
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1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial para o 
custeio do  Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos 
fundos para o pagamento de contratos para empreitadas de obras de reabilitação de 14 Escolas Primárias 
nos Distritos de Malema, Lalaua, Rapale, Murrupula e Mecubúri.

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas interes-
sadas e elegíveis (com alvará minimo aceitável de 5ª classe) a apresentarem propostas seladas para  em-
preitada de obras de reabilitação resiliente nas seguintes escolas subdividos em 5 lotes seguintes: 

Lote 1:  Malema
•	 EPC DE METACUSSE: 1 Bloco de 4 Salas de aula + Área administrativa, 1 Blocos de latrinas duplo, 1 

Bloco de latrinas quádruplo e 2 Blocos de latrinas triplos;
•	 EPC de ENTRERIOS: 2 Bloco com 5 Salas de aula + Área administrativa e 1 Bloco Sanitário do Tipo 

16+4;

Lote 2: Lalaua
•	 EPC DE NACULUE: 2 Bloco com 5 Salas de aula + Área administrativa, 1 Blocos de latrinas duplo e 4 

Blocos de latrinas triplos;
•	 EP1 DE MUACOTAIA: 1 Bloco com 3 Salas de aula + Área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 1 

Bloco de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas quádruplo;
•	 EPC DE MUNOSSE: 1 Bloco com 4 Salas de aula + Área administrativa, 1 Blocos de latrinas duplo, 1 

Bloco de latrinas quádruplo e 2 Blocos de latrinas triplos;

Lote 3: Lalaua
•	 EPC DE PALACUA: 1 Bloco com 3 Salas de aula + Área administrativa, 1 Blocos de latrinas duplo, 1 Blo-

co de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas quádruplo; 
•	 EPC DE CHUABO: 1 Bloco com 3 Salas de aula + Área administrativa, 1 Blocos de latrinas duplo, 1 Bloco 

de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas quádruplo; 
•	 EPC DE AUAGE: 1 Bloco com 3 Salas de aula + Área administrativa, 1 Blocos de latrinas duplo, 1 Bloco 

de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas quádruplo; 

Lote 4: Rapale, Murrupula e Mecubúri
•	 ESG DE MUITE: 1 Bloco com 4 Salas de aula + Área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco 

de latrinas quádruplo e 2 Blocos de latrinas triplos; 
•	 EPC DE NAMIGINE: 2 Blocos com 5 Salas de aula + Área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo e 4 

Blocos de latrinas triplos; 
•	 EPC DE RATANE II: 1 Bloco com 3 Salas de aula, 1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo e 

1 Bloco de latrinas quádruplo; 
•	 EPC DE MONAPO: 1 Bloco com 3 Salas de aula + Área administrativa, 1 Blocos de latrinas duplo, 1 Blo-

co de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas quádruplo; 

Lote 5: Mecubúri
•	 EPC DE NAMINA: 3 Blocos com 12 Salas de aula + 2 Áreas Administrativas, 1 Bloco de latrinas duplo e 

7 Blocos de latrinas quádruplos;

•	 ESG DE NAMINA: 2 Blocos com 8 Salas de aula + Área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 2 Blo-
cos de latrinas triplos e 3 Blocos de latrinas quádruplos;

3. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais no Departamento de Aqui-
sições do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e inspecionar os documentos de 
concurso no endereço abaixo durante as horas normais de expediente. 

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado a partir do dia 
20 de Agosto de 2021, durante as horas normais do expediente e levantar os Documentos de Concurso, 
mediante apresentação de um comprovativo de depósito da importância não reembolsável de 1.000,00MT 
(mil meticais) na seguinte conta:

 Titular: MINED
 Moeda: MZN
 Banco: Standard Bank, 
 Conta nº.: 108-202374-100-8
 NIB: 000301080202374100805

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 13 de Setembro 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. O período de validade das propostas é de 120 e devem ser acompa-
nhadas por uma Garantia Bancária no valor de:

•	 Lote 1: 110.000,00 MZN
•	 Lote 2: 140.000,00MZN
•	 Lote 3:  100.000,00MZN
•	 Lote 4:  120.000,00MZN
•	 Lote 3:  165.000,00MZN

6. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:
•	 Lote 1 (Malema): 26 de Agosto de 2021, local de concentração Serviços Distritais de Educação, Ju-

ventude e Tecnologia de Malema, pelas 8.00 horas.
•	 Lote 2 e 3 (Lalaua): 27 de Agosto de 2021, local de concentração Serviços Distritais de Educação, 

Juventude e Tecnologia de Lalaua, pelas 8.00 horas.
•	 Lote 4 (Rapale): 30 de Agosto de 2021, local de concentração Direcção Provincial de Educação de 

Nampula, pelas 8.00 horas.
•	 Lote 4 (Murrupula): 31 de Agosto de 2021, local de concentração Serviços Distritais de Educação, 

Juventude e Tecnologia de Murrupula pelas 8.00 horas.
•	 Lote 4 e 5 (Mecubúri): 1 de Setembro de 2021, local de concentração Serviços Distritais de Educa-

ção, Juventude e Tecnologia de Mecubúri pelas 8.00 horas.

7. Endereço:

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
OBRAS PARA REABILITAÇÃO DE SALAS DE AULA NA

PROVÍNCIA DE NAMPULA

Nº: 03/W/PforR/DAQUI/21

 
 
 

 

Anúncio 
 

MODIFICAÇÃO E REPARAÇÃO DE SISTEMAS DE LAVAGEM DE MÃOS NO ÂMBITO DE 
PREVENÇÃO DA COVID -19 

 
A WaterAid é uma organização internacional sem fins lucrativos, determinada a fazer da água 
limpa, das latrinas decentes e de uma boa higiene o normal para toda a gente, em todo o lado 
dentro de uma geração. Somente lidando com estes três elementos essenciais de modo 
duradouro podem as pessoas mudar as próprias vidas para sempre.  
 
No âmbito de acções de resposta para a prevenção da COVID 19 a WaterAid Moçambique 
instalou sistemas de lavagem de mãos a nível dos mercados, centros de saúde e terminais de 
autocarros a nível do município de Maputo, sendo que alguns estão com problemas técnicos.   
 
Sendo assim, a WaterAid convida pessoas singulares ou colectivas interessadas e que reúnam 
os requisitos necessários a apresentarem propostas técnicas e financeiras para modificação e 
reparação dos Sistemas de Lavagem de mãos, assegurando a  durabilidade e operacionalidade 
de todas as componentes e instalar mecanismos de procteção para evitar actos de  vandalização.  
 
Os interessados podem solicitar os TdR pelo seguinte endereço wateraidmoz@wateraid.org  e 
submeter as propostas técnicas e financeiras até 30 de Agosto 2021.  
 

 
 

Maputo, aos 16 de Agosto de 2021 
 

O representante da WateAid Moçambique 
Ilegível 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Anúncio 
 

MODIFICAÇÃO E REPARAÇÃO DE SISTEMAS DE LAVAGEM DE MÃOS NO ÂMBITO DE 
PREVENÇÃO DA COVID -19 

 
A WaterAid é uma organização internacional sem fins lucrativos, determinada a fazer da água 
limpa, das latrinas decentes e de uma boa higiene o normal para toda a gente, em todo o lado 
dentro de uma geração. Somente lidando com estes três elementos essenciais de modo 
duradouro podem as pessoas mudar as próprias vidas para sempre.  
 
No âmbito de acções de resposta para a prevenção da COVID 19 a WaterAid Moçambique 
instalou sistemas de lavagem de mãos a nível dos mercados, centros de saúde e terminais de 
autocarros a nível do município de Maputo, sendo que alguns estão com problemas técnicos.   
 
Sendo assim, a WaterAid convida pessoas singulares ou colectivas interessadas e que reúnam 
os requisitos necessários a apresentarem propostas técnicas e financeiras para modificação e 
reparação dos Sistemas de Lavagem de mãos, assegurando a  durabilidade e operacionalidade 
de todas as componentes e instalar mecanismos de procteção para evitar actos de  vandalização.  
 
Os interessados podem solicitar os TdR pelo seguinte endereço wateraidmoz@wateraid.org  e 
submeter as propostas técnicas e financeiras até 30 de Agosto 2021.  
 

 
 

Maputo, aos 16 de Agosto de 2021 
 

O representante da WateAid Moçambique 
Ilegível 
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Manifestação de Interesse 
Especialista em Género e Construção da Paz Civil 

 
 

A Consultores HODI pretende recrutar um(a) Especialista em Género e Construção da Paz Civil para 
fornecer os seus serviços em apoio ao programa de desenvolvimento do Canadá em Moçambique 
relacionado com o processo nacional de paz, segurança, assistência humanitária e Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegração (DDR), com uma forte perspectiva de género.  
 
O(A) candidato(a) deve estar qualificado(a) para trabalhar em Moçambique, ou seja, deter um visto de 
residência permanente válido ou certificado de cidadania, e ser disponível para estar estacionada em 
Pemba, ter pelo menos 10 anos de experiência em género e construção da paz, pelo menos 5 anos em 
assistência humanitária e pelo menos 10 anos de experiência com governo e doadores.  
 
Os candidatos interessados poderão solicitar os Termos de Referência detalhados por e-mail pelo: 
lidia.costa@consultoreshodi.com  
 
O prazo de entrega de propostas é: 06 de Setembro de 2021. 
 

Manifestação de Interesse 
Especialista em Género e Construção da Paz Civil 

 
 

A Consultores HODI pretende recrutar um(a) Especialista em Género e Construção da Paz Civil para 
fornecer os seus serviços em apoio ao programa de desenvolvimento do Canadá em Moçambique 
relacionado com o processo nacional de paz, segurança, assistência humanitária e Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegração (DDR), com uma forte perspectiva de género.  
 
O(A) candidato(a) deve estar qualificado(a) para trabalhar em Moçambique, ou seja, deter um visto de 
residência permanente válido ou certificado de cidadania, e ser disponível para estar estacionada em 
Pemba, ter pelo menos 10 anos de experiência em género e construção da paz, pelo menos 5 anos em 
assistência humanitária e pelo menos 10 anos de experiência com governo e doadores.  
 
Os candidatos interessados poderão solicitar os Termos de Referência detalhados por e-mail pelo: 
lidia.costa@consultoreshodi.com  
 
O prazo de entrega de propostas é: 06 de Setembro de 2021. 
 

8182

Manifestação de Interesse 
Especialista em Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos 

 
 

A Consultores HODI pretende recrutar um(a) Especialista em Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos para 
fornecer os seus serviços em apoio ao programa de desenvolvimento do Canadá em Moçambique. 
 
O(A) candidato(a) deve estar qualificado(a) para trabalhar em Moçambique, ou seja, deter um visto de 
residência permanente válido ou certificado de cidadania, ter pelo menos 10 anos de experiência no sector 
da saúde sexual e reproductivo, pelo menos 5 anos em programas ou políticas de desenvolvimento 
internacional, e experiência com o governo e doadores.  
 
Os candidatos interessados poderão solicitar os Termos de Referência detalhados por e-mail pelo: 
lidia.costa@consultoreshodi.com  
 
O prazo de entrega de propostas é: 03 de Setembro de 2021. 
 

Manifestação de Interesse 
Especialista em Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos 

 
 

A Consultores HODI pretende recrutar um(a) Especialista em Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos para 
fornecer os seus serviços em apoio ao programa de desenvolvimento do Canadá em Moçambique. 
 
O(A) candidato(a) deve estar qualificado(a) para trabalhar em Moçambique, ou seja, deter um visto de 
residência permanente válido ou certificado de cidadania, ter pelo menos 10 anos de experiência no sector 
da saúde sexual e reproductivo, pelo menos 5 anos em programas ou políticas de desenvolvimento 
internacional, e experiência com o governo e doadores.  
 
Os candidatos interessados poderão solicitar os Termos de Referência detalhados por e-mail pelo: 
lidia.costa@consultoreshodi.com  
 
O prazo de entrega de propostas é: 03 de Setembro de 2021. 
 

1.   O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano 
recebeu um financiamento do Banco Mundial para o 
custeio do Programa de Gestão do Risco de Desastres e 
Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos fundos 
para o pagamento de contratos para empreitadas de 
obras de reabilitação de 20 Escolas Primárias, nos 
Distritos da Beira, Dondo, Nhamatanda, Búzi, Machanga, 
Muanza e Gorongosa.

2.  Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento 
Humano (MINEDH) convida empresas interessadas e 
elegíveis (com alvará mínimo aceitável de 5ª classe) 
a apresentarem propostas seladas para empreitada de 
obras de reabilitação resiliente nas seguintes escolas 
subdividos em 8 lotes seguintes: 

Lote 1: Beira e Dondo
•	 EPC DE NOVA CHAMBA: 1 Bloco de 6 Salas de aula 

+ 1 Bloco de latrinas duplo, 2 Blocos de latrinas 
triplos e 2 Blocos de latrinas quádruplos.

•	 EPC DE NGUTHU: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 1 
Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo e 
1 Bloco de latrinas quádruplo.

Lote 3: Dondo
•	 EPC SAMORA MACHEL: Bloco 1 de 4 Salas de 

aula com 1 sanitário incluído, Bloco 2, 3 e 4 com 3 
Salas de aula cada e o Bloco 5 de 3 Salas + 2 Blocos 
Sanitários do Tipo 16+4.

Lote 4: Búzi
•	 EPC DE MANHECE: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 1 

Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo e 
1 Bloco de latrinas quádruplo;

•	 EPC DE FUMO: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 1 Bloco 
de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo e 1 Bloco 
de latrinas quádruplo;

•	 EPC DE DJOVO: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 1 Bloco 
de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo e 1 Bloco 
de latrinas quádruplo;

Lote 5: Búzi
•	 EPC DE GUACUANHE: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 

1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo 
e 1 Bloco de latrinas quádruplo.

•	 EPC DE INHAMBERE: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 
1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo 
e 1 Bloco de latrinas quádruplo;

•	 EPC P. S. KANKOMBA: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 
1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo 
e 1 Bloco de latrinas quádruplo;

•	 EPC DE MARARANHE: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 
1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco de latrinas triplo 
e 1 Bloco de latrinas quádruplo;

Lote 6: Machanga
•	 EPC DE MUVI: 1 Bloco de 2 Salas de aula + 1 área 

administrativa, 1 Bloco de 3 salas de aula, 1 Bloco 
de latrinas duplo e 4 Bloco de latrinas triplos.

•	 EPC DE ZIMUALA: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 1 área 
administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco 
de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas quádruplo;

•	 EPC DE BEIA PEIA 1: 1 Bloco de 3 Salas de aula 
+ 1 área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 
1 Bloco de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas 
quádruplo;

Lote 7: Machanga e Muanza
•	 EPC DE MAONGA: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 1 área 

administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 1 Bloco 
de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas quádruplo.

•	 EPC DE MUGURUZO: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 
1 área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 
1 Bloco de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas 
quádruplo;

•	 EPC DE PEDREIRA: 1 Bloco de 3 Salas de aula + 
1 área administrativa, 1 Bloco de latrinas duplo, 
1 Bloco de latrinas triplo e 1 Bloco de latrinas 
quádruplo.

Lote 8: Gorongosa e Nhamatanda
•	 EPC DE TAMBARARA: 1 Bloco de 2 Salas de aula + 

1 área administrativa, 1 Bloco de 3 salas de aula, 1 
Bloco de latrinas duplo e 4 Bloco de latrinas triplos;

•	 EPC DE CHITUNGA: 1 Bloco de 2 Salas de aula + 
1 área administrativa, 1 Bloco de 3 salas de aula, 1 
Bloco de latrinas duplo e 4 Bloco de latrinas triplos;

•	 EPC DE MOCOROCOCHO: 1 Bloco de 2 Salas de 
aula + 1 área administrativa, 1 Bloco de 3 Salas de 
aula, 1 Bloco de latrinas duplo e 4 Bloco de latrinas 
triplos.

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

4.  Os concorrentes interessados poderão obter mais 
informações no endereço abaixo indicado a partir do 
dia 20 de Agosto de 2021, durante as horas normais 
do expediente e levantar os Documentos de Concurso, 
mediante apresentação de um comprovativo de depósito 
da importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil 
meticais) na seguinte conta:

 
            Titular: MINED

 Moeda: MZN
 Banco: Standard Bank, 
 Conta nº.: 108-202374-100-8
 NIB: 000301080202374100805

5.  As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo 
até às 10.00 horas do dia 13 de Setembro 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. O período de validade das 
propostas é de 120 e devem ser acompanhadas por uma 
Garantia Bancária no valor de:
•	 Lote 1: 100.000,00MZN
•	 Lote 2: 
•	 Lote 3:  130.000,00MZN
•	 Lote 4:  110.000,00MZN
•	 Lote 5:  125.000,00MZN
•	 Lote 6:  90.000,00MZN
•	 Lote 7:  103.000,00MZN
•	 Lote 8:  120.000,00MZN

6. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:

•	 Lote 1 e 3 (Beira e Dondo): 26 de Agosto de 
2021, local de concentração Direcção Provincial de 
Educação de Sofala, pelas 8.00 horas.

•	 Lote 4 e 5 (Búzi): 27 de Agosto de 2021, local 
de concentração Serviços Distritais de Educação, 
Juventude e Tecnologia de Búzi, pelas 8.00 horas.

•	 Lote 6 e 7 (Machanga): 30 de Agosto de 2021, 
local de concentração Serviços Distritais de 
Educação, Juventude e Tecnologia de Machanga, 
pelas 8.00 horas.

•	 Lote 7 (Muanza): 31 de Agosto de 2021, local 
de concentração Serviços Distritais de Educação, 
Juventude e Tecnologia de Muanza, pelas 8.00 
horas.

•	 Lote 8 (Nhamatanda e Gorongoza): 1 de 
Setembro de 2021, local de concentração Serviços 
Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de 
Nhamatanda, pelas 8.00 horas.

7. Endereço
Ministério da Educação e Desenvolvimento 
Humano
Departamento de Aquisições 
Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335 - Email: 
dinis.machaul@mined.gov.mz; 
ndzaquene@gmail.com e 
aquisicoes.minedh@gmail.com
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
OBRAS PARA REABILITAÇÃO DE SALAS DE AULA NA PROVÍNCIA DE SOFALA

Nº: 07/W/PforR/DAQUI/21
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DA ACÇÃO SOCIAL; IP

Projecto de Protecção Social

Crédito: IDA 5226 - MZ

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/INAS/IRM-CERC-COVID/RQ/2020

FORNECIMENTO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS
1. O Governo de Moçambique recebeu um crédito do Banco Mundial/Associação do Desenvolvimento 

Internacional (IDA) para implementar o Projecto de Protecção Social e pretende aplicar parte 
dos recursos desse financiamento para pagamento de despesas relacionadas ao Fornecimento de 
Compudores Portáteis. 

2. Assim, o Ministério do Género, Criança e Acção Social através do Instituto Nacional de Acção Social 
(INAS, IP), na qualidade de Unidade Implementadora do Projecto convida concorrentes elegíveis a 
apresentarem propostas seladas para o Fornecimento de  Compudores Portáteis, conforme especificado 
no Documento de Concurso.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou 
levantá-los através do pagamento do valor  não reembolsável  de 1.500.000,00MT (mil e quinhentos 
meticais), no endereço abaixo indicado, das 8.00 às 13.30 horas, mediante a apresentação do talão 
de depósito que deverá ser feito na Conta Bancária nº 003421519015, titular: Instituto Nacional de 
Acção Social, Banco de Moçambique.

4. As propostas deverão ser acompanhadas de uma Garantia Provisória no valor de 490.000,00MT 
(quatrocentos e noventa mil meticais) válida pelo prazo de 120 dias. 

5. O  período de validade das propostas é de 90 dias.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, até às 10:00 horas do dia 18 de Setembro de 
2021, e serão abertas em sessão pública na mesma data, pelas 10.15 horas, no mesmo endereço, na 
presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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.

Endereço:
INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL (INAS; IP)

Av. de Angola, n.º 2146
Tel:  +258 21467265/7
Maputo - Mocambique
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1. BMW 530i – AAF 428 MC

Ordem Proponente

1º classificado Sergina Morais

2º classificado Gafar Mussá Essumaila

3º classificado Nuhi Mussá Essumaila

4º classificado Eduardo Nhampossa, Jr.

5º classificado Hélder David Vutane

6º classificado Manuel Nhampossa

7º classificado Luís Xavier

8º classificado Yazid Calu

9º classificado Constância Comissário

10º classificado Jaime Tomás Aliche

11º classificado Claire Sendela

12º classificado Carlos Jamela

2. BMW 535i – ABR 050 MC

Ordem Proponente

1º classificado Manuel Nhampossa

2º classificado Eduardo Nhampossa, Jr.

3º classificado Nuhi Mussá Essumaila

4º classificado Célio Carlos Manjate

5º classificado Hélder David Vutane

6º classificado Sergina Morais

7º classificado Gafar Mussá Essumaila

8º classificado Carlos Jamela

9º classificado Yazid Calu

10º classificado Luís Xavier

11º classificado Constância Comissário

RESULTADO DO CONCURSO PARA VENDA DE 4 VIATURAS ABATIDAS

Na sequência do anúncio de venda de 4 viaturas abatidas do Banco de Moçambique, abaixo seguem os resultados, cuja abertura de propostas teve lugar no dia 27 de Julho de 2021.

EDITAL

12º classificado Claire Sendela

13º classificado Luís Coroa

14º classificado Paulo Samo Gudo

15º classificado Ambrósio Olga Micaias

3. BMW 535i – ABR 051 MC

Ordem Proponente

1º classificado Manuel Nhampossa

2º classificado Eduardo Nhampossa, Jr.

3º classificado Sergina Morais

4º classificado Hélder David

5º classificado Nuhi Mussá Essumaila

6º classificado Gafar Mussá Essumaila

7º classificado Luís Xavier

8º classificado Yazid Calu

9º classificado Constância Comissário

10º classificado Claire Sendela

11º classificado Luís Coroa

12º classificado Paulo Samo Gudo

4. BMW 535i – ABR 054 MC

Ordem Proponente

1º classificado Manuel Nhampossa

2º classificado Eduardo Nhampossa, Jr.

3º classificado Alda Judite João

4º classificado Sergina Morais

5º classificado Gafar Mussá Essumaila

6º classificado Nuhi Essumaila

7º classificado Hélder Vutane

8º classificado Valter Nuno Guirrugo

9º classificado Luís Xavier

10º classificado Yazid Calu

11º classificado Carlos Jamela

12º classificado Constância Comissário

13º classificado Claire Sendela

14º classificado Ambrósio Olga

                    Desclassificados

Proponente Observação

Carlos Salomão Jamela Não apresentou documento de identificação

Valter Nuno Santos Guirrugo Não apresentou documento de identificação

Cada proponente apurado será notificado para no prazo de 5 dias úteis após a 

notificação, efectuar o pagamento integral, conforme a proposta apresentada. 

Em caso de não cumprimento, a adjudicação fica sem efeito, passando ao 

concorrente seguinte, desde que elegível, nos mesmos termos.

Após o pagamento e posterior homologação da adjudicação, o adjudicatário ou 

seu representante deverá, no máximo de 24 horas, retirar das instalações do 

Banco, por seus meios, a viatura adquirida.

Maputo, aos 20 de Agosto de 2021
 

Poliseguros, Lda    
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQU
MINISTERIO DO GÊNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DE NAMPULA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
Nos termos do número 3, alínea a) do artigo 33 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, o Instituto Nacional de Acção Social, Delegação de Nampula, sita na Rua da Unidade, 
nº 273, Bairro de Napipine, convida empresas ou pessoas interessadas e inscritas no Cadastro Único, a 
apresentarem propostas fechadas, para participarem no concurso com objecto indicado na tabela abaixo:

Concurso Modalidade do 
concurso Objecto de Concurso

Data-final de 
entrega das 
propostas

Horas e data 
de abertura

Garantia 
Provisória

18/UGEA/INAS/2021 Concurso Limitado Prestação de Serviços 
de Segurança

2/9/2021
8.00 horas

2/9/2021
8.30 horas 29.250,00MT

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou 
levantá-los na UGEA do INAS, Delegação de Nampula, sita na Rua da Unidade, nº 273, bairro de Napipine, 
pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) a partir do dia 19 de 
Agosto de 2021, das 8.00 às 14.00 horas, nos dias úteis. 

2. O período de validade da proposta será de 30 (trinta) dias, a contar da data e hora patente na tabela da 
proposta.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima com datas e horas patentes na tabela e serão 
abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes.

4. As propostas deverão ser acompanhadas de garantias provisórias mencionadas na tabela acima, válidas 
pelo prazo de 30 dias.

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.

Nampula, aos 17 de Agosto de 2021
Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o artigo 33, n.º 2, alínea d) do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Concurso n.º Objecto de contratação Adjudicatário Valor com IVA 
(MT)

47A000141/
CC/17/2021

Fornecimento de consumí-
veis de escritório para a Co-
missão de Licenciamento de 
Empreiteiros e Consultores 
de Construção Civil 

MISSAMY INVESTIMENTOS, EI 349.193,52

47A000141/
CC/16/2021

Fornecimento de equipa-
mento informático para a 
Inspecção Geral de Obras 
Públicas

MISSAMY INVESTIMENTOS, EI 239.387,85

47A000141/
CC/04/2021

Fornecimento de material 
de escritório e consumíveis 
a Inspeção Geral de Obras 
Públicas

ADVENCE SERVICE, EI 349.947,00

47A000141/
AD/22/2021

Prestação de telefonia móvel 
para Ministério das Obras 
Publicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos

TMCEL 500.000,00

47A000141/
AD/23/2021

Prestação de telefonia móvel 
para Ministério das Obras 
Publicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos

VODACOM 600.000,00

Maputo, aos 20 de Agosto de 2021
O Departamento de Aquisições
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1. Introdução
Com base no Relatório de Corrupção de Moçambique1 (última actualização em Agosto de 2020), sabe-se que as empresas 
que operam em Moçambique, na maioria dos sectores enfrentam um risco muito elevado de corrupção. As formas de 
corrupção variam de pequenos subornos à sistemas de clientelismo e clientelismo profundamente enraizados, e os 
países doadores mostraram-se insatisfeitos com os esforços anti-corrupção do país.
A corrupção é particularmente proeminente nos sectores públicos e nas administrações tributária e aduaneira. Mesmo 
que uma estrutura legal relativamente bem estabelecida esteja em vigor, existem muitas lacunas. Por exemplo, a Lei 
Anti-corrupção não cobre todas as formas de corrupção (por exemplo, fraude não é coberto). O judiciário é geralmente 
considerado corrupto e está sujeito a influências políticas que impedem a aplicação efectiva da lei. Presentes e 
pagamentos de facilitação são comuns ao lidar com funcionários.

A Câmara de Comércio de Moçambique em colaboração com a Câmara de Indústria e Comércio da Região de Estugarda, 
Alemanha está a implementar um projecto de parceria (KVP) e neste âmbito, um treinamento anti-corrupção será dado 
à Câmara de Comércio de Moçambique (CCM). 
O Ministério Federal de Cooperação e Desenvolvimento Económico da Alemanha defende uma necessidade dos 
funcionários da Câmara parceira desenvolverem capacidades para a prevenção da corrupção dentro da instituição. 
Por detrás dessa demanda está a convicção de que a sustentabilidade de uma instituição só pode ser assegurada se 
os funcionários tiverem sólidos conhecimentos sobre medidas de prevenção. A sustentabilidade das actividades de 
treinamento deve ser garantida usando a abordagem “treinar o treinador”.

O objetivo geral da formação é fortalecer a Câmara de Comércio de Moçambique de modo a  aumentar a sua eficácia e 
obter uma visão clara sobre o que é corrupção e quais medidas podem ser identificadas.

2. Objectivos Especifícos 

2.1. A CCM aumentar a sua capacidade de identificar a corrupção e os participantes da formação saberem como 
prevenir e responder à corrupção;

2.2. Identificar as medidas anti-corrupção a serem introduzidas na estrutura da CCM;
2.3. Os participantes do workshop estarem habilitados para actuarem como multiplicadores e capacitadores dos 

demais colaboradores da Instutuição, assim como, ministrar formações para as empresas associadas. 

3. Implementação

O Workshop será composta por 3 fases, contendo teoria, exercícios práticos e identificação de medidas anti-corrupção 
dentro da instituição. 

Fase 1:  Teoria 
A fase teórica vai abranger os seguintes tópicos:

•	 As convenções e normas internacionail mais importantes ( com relevância para Moçambique, como exemplo a 
Convenção da União Africana para a Prevenção e Combate à Corrupção);

•	 Impactos da corrupção no desenvolvimento da economia nacional;
•	 Lei Moçambicana de Combate à Corrupção e o Quadro Jurídico estabelecido;
•	 O papel do „Centro de Integridade Pública“, Maputo.
•	 Causas e consequências para a Empresa, Instituição Pública e ONGs;
•	 Diferentes formas de corrupção (exemplo: presentes, facilitações de pagamento/comissões).
•	 O papel da conduta da ética/código de conduta. 

Fase 2:  Prática
Exercícios Práticos
Atenção especial deve ser prestada aos exercícios práticos. Exercícios práticos devem incluir por exemplo, ensaios 
tomando em conta a contribuições teóricas fornecidas. Também, identificação conjunta do potencial risco dentro da 

1  Risk & Compliance Portal, powered by GAN, August 2020 (Abruf 23.04.2021)

instituição deve ser realizado;
Revisão do código de conduta da CCM e a produção de um novo código de conduta. 

Treinar o treinador- Abordagem
Coaching aos participantes seleccionados, com o objectivo de capacitá-los de forma que ministrem formações 
subsequentes a outros colaboradores e empresas associadas da CCM.

Fase 3: Identificação de medidas anti-corrupção para CCM

Devem ser identificadas medidas para a prevenção da corrupção dentro da CCM. Estas devem incluir, procedimentos de 
transfências que devem ser inclusas em contratos a longo prazo, capítulos adicionais no código de conduta ou elaboração 
de uma conduta ética.

Avaliação

De modo a medir o entendimento do conteúdo da formação, uma pequena avaliação deve ser realizada.

4. Resultados 
O consultor fornece aos participantes material com principais conteúdos do workshop. Também, a documentação 
sobre a consultoria deve ser fornecida após o workshop. Os documentos devem incluir medidas implementadas, lista 
de participantes, observações e recomendações. A documentação pode ser na versão portuguesa, inglesa ou alemã, no 
formato PDF.

5. Benefíciarios
A CCM e as empresas associadas no geral, os envolvidos no projecto de cooperação e o actores-chaves, como supervidores, 
devem ser os benefíciarios do workshop. O número de participantes deve ser entre 15 e 20 no máximo.  

6. Duração
Execução Dias 

Preparação, suporte profissional  e documentação 2 dias

3-4 Workshops em Outubro de 2021 (4* 0,5 dias) 2dias

Total de dias 4 dias 

7. Material fornecido pela CCM

	Draft do Código de Conduta da CCM;
	Lista de participantes e uma breve descrição da função pessoal.

8. Qualificações necessárias 

	Experiência teórica e prática na prevenção da corrupção;
	Conhecimento da Lei de Anti-corrupção, Convenções e outros documentos legais importantes;
	Conhecimento da estrutura nacional;
	Habilidades de moderação.

9. Candidatura
Por favor envie a sua candidatura para alina.haack@stuttgart.ihk.de com CC para fpave@ccmoz.org.mz, com 
referência “Anti-corrupção” até ao dia 27 de Agosto de 2021. Apenas candidaturas feitas de acordo com os requisitos 
serão consideradas. 
Infomações relevantes: Curriculum Vitae, Experiência relevante, Referências, Orçamento e Disponibilidade. 
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Câmara de Comércio 
de Moçambique Termos de Referência- TORs

Treinamento em Anti-Corrupção na CCM
e Coaching (Treinar o treinador) 

Projecto de Cooperação entre IHK Região Estugarda e a Câmara de Comércio de Moçambique (CCM)
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DISCIPLINA DE MERCADO
Aviso nº16/GBM/2017, Setembro 22 
Junho de 2021

1. NOTA INTRODUTÓRIA
O Relatório de Disciplina de Mercado do Nedbank Moçambique, S.A. (adiante designado simplesmente como Banco ou Nedbank Moçambique) tem sub-
jacente uma perspectiva meramente prudencial, de informação pormenorizada sobre o perfil de risco, a situação financeira e a solvabilidade da Instituição. 
Este relatório foi preparado no âmbito do pilar III do Acordo Basileia II e em linha de conta com os requisitos emanados no Aviso nº 16/GBM/2017 do Banco 
de Moçambique. Deste modo, a informação aqui apresentada deve entender-se como complementar a toda a informação prestada através do Relatório e 
Contas da Sociedade que se pretende conjugar com uma abordagem aos diferentes riscos inerentes à actividade do Banco, com a correspondente informa-
ção qualitativa e quantitativa.

Ao longo deste documento são apresentados valores monetários que correspondem a milhares de Meticais, se nada estiver indicado em contrário, os quais 
reflectem as posições do Banco em 30 de Junho de 2021. As posições reportadas ao período anterior foram incluídas para efeitos comparativos.

O Nedbank Moçambique divulgará o documento “Disciplina de Mercado” no seu site institucional (www.nedbank.co.mz), facultando ao mercado, entre 
outros, informação detalhada sobre o capital, solvabilidade, riscos assumidos e respectivos processos de controlo e gestão.

2. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
O Conselho de Administração do Nedbank Moçambique, S.A. considera que o Relatório de Disciplina de Mercado é um instrumento indispensável que 
contribui para a transparência, estabilidade e solidez do sistema financeiro. O Banco de Moçambique, através da publicação do Aviso nº 16/GBM/2017, vem 
reforçar este entendimento, requerendo às Instituições de Crédito uma divulgação pública sobre os riscos a que se encontram expostas no âmbito das suas 
actividades, atendendo às respectivas metas estratégicas definidas bem como aos respectivos processos e sistemas de avaliação instituídos. 

Assim, o Conselho de Administração, dentro do enquadramento regulamentar e em conformidade com uma política de transparência para com os seus 
Stakeholders, vem proceder à divulgação pública do presente Relatório de Disciplina de Mercado. O referido documento apresenta detalhadamente a 
informação sobre o perfil de risco do Banco, incluindo a estrutura de governação, políticas e regulamentos bem como os demais processos e sistemas de 
avaliação em matéria de gestão de risco, afirmando o desenvolvimento de uma cultura de risco assente nas boas práticas internacionais.

Neste âmbito, o Conselho de Administração do Nedbank Moçambique certifica que foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários 
e que, tanto quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é verdadeira e fidedigna. Adicionalmente, assegura a qualidade de toda a informa-
ção contida no presente documento, e compromete-se a divulgar, sempre que aplicável, as alterações significativas que ocorram no decorrer do exercício 
subsequente àquele a que o presente relatório se refere.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO E GESTÃO DE RISCO

1.  Âmbito de Aplicação
O Nedbank Moçambique encontra-se registado na Conservatória do Registo de Entidades Legais e tem a sua sede na Avenida Julius Nyerere número 
quinhentos e noventa, em Maputo, tendo sido concluído o registo definitivo a 12 de Outubro de 2010. O capital social do Banco, a 30 de Junho de 2021 era 
de 2.890.000.000 (dois mil oitocentos e noventa milhões de Meticais), encontrando-se integralmente subscrito e realizado.

De acordo com as directrizes reguladoras da actividade bancária vigentes em território nacional, o Nedbank Moçambique é uma entidade de direito privado 
e está autorizado a operar, tendo por objecto social a obtenção de recursos de terceiros, sob a forma de depósitos ou outros, os quais aplica, conjuntamente 
com os seus recursos próprios, na concessão de crédito em moeda nacional e estrangeira ou em outros activos, na concessão de créditos documentários e 
de garantias bancárias, realização de operações financeiras, transacções em moeda estrangeira e na prestação de serviços bancários no País. 

O presente documento, designado por Relatório de Disciplina de Mercado do Nedbank Moçambique S.A., pretende facultar informação do Banco numa 
óptica meramente prudencial com data de referência a 30 de Junho de 2021 e encontra-se disponível no site institucional do Banco (www.nedbank.co.mz).

2.  Gestão de Risco
O Nedbank Moçambique considera o controlo interno e a gestão de risco um pilar fundamental no desenvolvimento, sustentabilidade e rentabilidade do negó-
cio, salvaguardando a segurança de informação dos seus Clientes. Ciente que a complexidade dos riscos a que o Banco se encontra exposto é proporcional 
ao crescimento e desenvolvimento de novas actividades, bem como, a eventuais alterações no mercado e alterações regulamentares, a Instituição promove 
regularmente revisões às políticas e aos procedimentos implementados em alinhamento com o Grupo, de modo a reflectir as alterações pertinentes no sector 
bancário e nos produtos, tendo em linha de conta as melhores práticas internacionais. Adicionalmente e de uma forma sistemática, avalia a necessidade 
de inclusão de novas políticas e procedimentos com a finalidade de melhorar a sua gestão de risco, prevenindo, mitigando ou optimizando os controlos dos 
riscos a que se encontra exposto.

Em matéria de política de risco, o Banco caracteriza-se por uma postura prudente, conservadora e consistente, havendo, contudo, espaço para a componen-
te inovação (presente, entre outras áreas, nos produtos e serviços disponibilizados pela Instituição).

A gestão de risco no Banco é baseada em quatro processos-chave, (i) identificação, (ii) mensuração, (iii) controlo e (iv) acompanhamento, empregues de 
forma contínua aos vários riscos, internos ou externos, que sejam materialmente relevantes para a Instituição. Assim, o Banco mantem os principais riscos 
dentro dos limites definidos na sua política de apetência ao risco, garantindo a sua solvência através da manutenção de uma relação adequada entre os seus 
capitais próprios e as exposições a esses riscos.

Deste modo, a função de Gestão de Risco adoptada no Nedbank Moçambique contribui para uma cultura de gestão do risco efectiva, sensibilizando trans-
versalmente toda a Organização à exposição dos diferentes tipos de riscos, à necessidade de alocar fundos próprios para absorção dos respectivos riscos, 
bem como à estrutura necessária a uma gestão eficiente e eficaz das responsabilidades em matéria de risco.

O modelo de governance adoptado em matéria de gestão de risco contempla um controlo transversal das várias Unidades Orgânicas, no qual cabe à 
Administração a responsabilidade última pela definição das políticas e procedimentos, tendo em linha de conta a adequação da relação entre os seus capitais 
próprios e a actividade desenvolvida. 

O prosseguimento das políticas do Nedbank Moçambique, em matéria de risco, é assegurado pela adopção dos seguintes princípios:

 v Conhecimento, adopção e cumprimento da legislação nacional e do quadro regulamentar em vigor;

 v Desenvolvimento de políticas e procedimentos, em linha com as boas práticas internacionais de gestão de risco e com os três pilares do Acordo de 
Basileia II bem como da revisão anual das políticas existentes;

 v Revisão e aprovação anual de limites para fazer cobertura de riscos relevantes;

 v Comprometimento da gestão de topo em termos de políticas e estruturas adequadas de governance, através da aprovação das políticas e limites, do 
acompanhamento, da sua implementação e da evolução das exposições;

 v Desenvolvimento e manutenção de metodologias e ferramentas de gestão de riscos; 

 v Dinamização de uma cultura de Gestão de Risco através do envolvimento de toda a Organização, desde a Administração às Unidades Orgânicas mais 
granulares, na gestão dos mesmos;

 v Adopção de um modelo de governance de gestão de risco assente no princípio das 3 Linhas de Defesa, que define de um modo conciso e claro a dele-
gação de poderes e os canais de comunicação, formalizados nas políticas em vigor;

 v Dentro do espírito do princípio anterior, independência da Gestão de Risco das diferentes Unidades Orgânicas, proporcionando uma adequada segre-
gação entre as unidades geradoras de risco e as unidades supervisoras e, por conseguinte, uma segunda linha de defesa entre as áreas de gestão e 
originação do risco;

 v Monitorização independente do perfil de risco da Instituição; 

 v Procurar garantir a conformidade do apetite e da tolerância ao risco com as estratégias definidas, através da análise e controlo preventivo dos riscos; 

 v Existência de auditores independentes que avaliem a adequabilidade e aderência às políticas e procedimentos de gestão de risco;

 v Definição de um Processo de Gestão de Risco que engloba as fases de identificação, mensuração, controlo e acompanhamento dos diferentes tipos 
de risco assumidos, adoptando progressivamente princípios e metodologias uniformes para os processos de Auto-Avaliação dos Controlos de Risco 
(RCSA) referidos mais adiante neste Relatório;

 v Criação e revisão de procedimentos que forneçam directrizes detalhadas para a implementação prática das políticas;

 v Desenvolvimento de produtos e serviços com condições definidas ou negociadas considerando os riscos associados.

Estrutura e Organização
O enquadramento organizacional estabelecido no Nedbank Moçambique para a função de gestão de risco baseia-se na estratégia, nos processos de negócio 
e nos meios de suporte necessários à concretização das actividades que lhe competem.

O modelo de governance implementado assegura, sobre a responsabilidade do Conselho de Administração, a definição dos níveis de apetência ao risco e 
a determinação dos princípios gerais de controlo e gestão dos riscos, garantindo os recursos e competências necessários à implementação dos objectivos 
definidos.

A metodologia de gestão e acompanhamento dos riscos no Banco assentam no princípio das 3 Linhas de Defesa que, entre outros, define as funções e 
responsabilidades na gestão do risco da Instituição, indicando de forma inequívoca a delegação de poderes e as vias de comunicação referidas nas políticas 
e quadros conceptuais de risco. Evidencia, igualmente, a segregação de funções necessária para um ambiente de controlo efectivo, garantindo a eficiência 
operacional dentro do Banco. De seguida, apresenta-se a segregação das linhas de defesa:

 v 1ª Linha de Defesa: é assegurada pelas Unidades Orgânicas tomadoras de risco nas suas actividades diárias, tendo como objectivo optimizar a rendibi-
lidade (retorno) ajustada pelo risco, respeitando os limites definidos de apetência ao risco;

 v 2ª Linha de Defesa: é composta pela Direcção de Risco e pela Direcção de Compliance e Governance que têm a responsabilidade de supervisionarem, 
em termos de medição e monitorização, os riscos da Instituição, bem como de manter os riscos dentro dos limites definidos, alertando as Unidades 
Orgânicas (e a Administração) para eventuais alterações registadas no perfil de risco;

 v 3ª Linha de Defesa: é garantida de forma mais independente pelos Auditores Externos ou Internos (Direcção de Auditoria Interna) que atestam a adequa-
ção e eficácia das políticas e controlos, bem como a identificação de falhas operacionais e advertem para a implementação de melhorias. Os auditores 
não têm qualquer responsabilidade de mensuração de risco.

Este modelo garante a independência da função de gestão de risco e abrange a supervisão dos riscos geridos pelo Banco.

O organigrama abaixo evidencia a estrutura organizacional do Nedbank Moçambique interveniente na Gestão de Risco, o qual contempla o Órgão de 
Administração e os seus 3 subcomités, bem como a Gestão de Topo e os seus 7 subcomités reportada a 30 de Junho de 2021:
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Nota: Os departamentos de AML e Investigação Forense serão formalmente transferidos para a Direcção de Risco no 2º semestre de 2021.

Seguidamente apresenta-se os principais fóruns e Unidades Orgânicas intervenientes na gestão de risco do Banco delineando as respectivas responsabi-
lidades associadas.

Conselho de Administração (CA)
O Conselho de Administração detém a responsabilidade máxima pelo desempenho e assuntos do Banco, sendo regido por Regulamento próprio que detalha 
as respectivas responsabilidades. Compete a este órgão, entre outros, a aprovação das políticas em matéria de risco, a supervisão de todos os riscos a que 
o Banco se encontra exposto, a definição dos níveis de apetência ao risco e respectivos limites de tolerância. 

O Conselho de Administração apoia-se na informação prestada pelos seus subcomités, sem de modo algum isentar-se das suas responsabilidades.

Comité de Gestão de Risco e Capital (RCMC)
Este subcomité do Conselho de Administração tem como principal objectivo a execução da monitorização especializada do universo de riscos definidos no 
Quadro Conceptual de Risco Corporativo (ERMF) do Banco, bem como aconselhar o Conselho de Administração do Nedbank Moçambique, entre outros, em 
matérias de estratégia e políticas de gestão de risco, na análise e recomendação quanto ao nível de apetência pelo risco bancário, os seus limites e níveis 
de autoridade, com especial enfoque na gestão de capital e liquidez e na gestão de riscos de mercado.

Ao nível da gestão do Risco de Crédito, a competência e autoridade deste Comité incide na supervisão da maioria dos processos e procedimentos de gestão 
de crédito do Banco bem como na função de definição das respectivas políticas. É também neste Órgão que são decididas e aprovadas as operações crédito 
que excedem o limite máximo de competência do Conselho de Crédito.

Este comité apoia-se no trabalho e nos relatórios da estrutura organizacional existente, nomeadamente: Conselho de Crédito, Comité de Risco, Comité de 
Activos e Passivos (ALCO), Auditoria Interna e Auditores Externos, sem de modo algum isentar-se das suas responsabilidades.

Adicionalmente, assegura a manutenção de um Processo de Auto-Avaliação da Adequação do Capital Interno (ICAAP), nos termos do qual existem políticas 
e procedimentos para garantir que o Banco consegue identificar, avaliar e informar sobre todos os riscos significativos, sendo este um processo abrangente 
que faz a relação entre o capital e o risco.

Comité de Auditoria
O Comité de Auditoria, um subcomité do Conselho de Administração, é um órgão de fiscalização com a responsabilidade principal de apreciação da eficácia 
do sistema de controlo interno da Sociedade e da auditoria interna, por forma a conhecer e gerir o risco inerente às operações do Banco.

Comissão Executiva
A Comissão Executiva é um subcomité do Conselho de Administração que acompanha de forma regular o cumprimento dos objectivos definidos, obtendo 
uma visão precisa e global dos riscos da actividade e do grau de tolerância ao risco que o Banco deve assumir, bem como a necessidade de estabelecer 
limites e acções de controlo robustos com vista à efectiva gestão dos riscos. 

No exercício das suas competências, a Comissão Executiva supervisiona as estruturas, controlos e processos com vista a monitorar o risco decorrente da 
actividade do Banco, apoiando-se nos seus próprios subcomités, conforme abaixo descrito:

Comité de Risco
Este órgão é um subcomité da Comissão Executiva que tem como primordial responsabilidade monitorar a evolução do perfil de risco do Banco e certificar 
que o mesmo é compatível com os objectivos e estratégias aprovadas para o desenvolvimento da actividade da Instituição. É também da responsabilidade 
deste comité, entre outras, analisar e propor metodologias, políticas, procedimentos e ferramentas de avaliação para os demais riscos a que o Banco se 
encontra exposto. Adicionalmente, o Comité de Risco tem a responsabilidade de coordenar, orientar e liderar as actividades da função de gestão de riscos, 
nomeadamente:

 v Apresentar relatórios que espelhem o perfil de risco do Banco, nomeadamente: (i) o Registo dos Principais Eventos de Risco (KICL), e (ii) o Universo 
de Riscos;

 v Garantir que as revisões anuais às políticas de gestão de risco são efectuadas bem como propor os limites de apetência ao risco a serem aprovados 
pelo Conselho de Administração do Banco;

 v Observar a implementação das políticas, aderência aos níveis de apetência ao risco e limites de tolerância aprovados;

 v Monitorizar a concretização e a efectividade dos planos de acção/remediação como mitigantes dos principais riscos;

 v Observar a aderência aos Estatutos, Regulamentos do Banco, requisitos legais e Código de Ética/Conduta;

 v Identificar, promover, orientar e supervisionar o processo de implementação do Programa de Prevenção do Branqueamento de Capitais (BC), o Combate 
ao Financiamento do Terrorismo (FT), bem como a função de assegurar o seu cumprimento em todas unidades do Nedbank Moçambique S.A., formulando 
políticas, processos, práticas, procedimentos, sistemas, formação, comunicações e estruturas de risco. 

 v Monitorizar riscos operacionais relacionados com os serviços prestados por terceiros, entre outros;

 v Analisar com regularidade os relatórios produzidos pela DCG - Compliance;

 v Submeter observações, sugestões, recomendações ou propostas relacionadas, à Comissão Executiva e, através deste, ao Comité de Gestão de Risco 
e Capital, sempre que necessário.

Comité de Acompanhamento do Risco de Crédito (CRAM)
O CRAM é um subcomité da Comissão Executiva que tem como responsabilidade identificar, avaliar, acompanhar, controlar e gerir o risco de crédito e o risco 
de concentração na carteira de crédito. Este Comité também tem como objectivo a monitorização da eficácia das questões operacionais com impacto signi-
ficativo no risco de crédito, incluindo entre outros: (i) o enfoque na optimização de processos de recuperação de crédito de qualidade incerta e a avaliação e 
adequação contínua do processo de tomada de decisão, bem como (ii) a monitorização das provisões/imparidades relativamente às exposições, permitindo 
aos seus membros uma visão global da performance da carteira de crédito do Banco e dos riscos associados.

Os debates e deliberações tidas neste fórum suportam análises e decisões do Comité de Gestão de Risco e Capital (subcomité do Conselho de Administração), 
do Comité de Risco (ERCO) e do Conselho de Crédito.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Conselho de Crédito
Como subcomité da Comissão Executiva as principais responsabilidades assentam na deliberação sobre a concessão de operações de crédito com o 
objectivo de desenvolver a carteira de crédito do Banco e de modo a assegurar uma qualidade em linha com as expectativas que emanam do Conselho 
de Administração, bem como na contenção do risco de crédito dentro dos parâmetros definidos, em conformidade com a Política Interna de Crédito 
e com as boas práticas bancárias internacionais. Em termos do processo de decisão de crédito, este Órgão ocupa o 2º nível mais alto de decisão 
(em termos de competências) dos 4 níveis hierárquicos existentes: Comité de Gestão de Risco e Capital; Conselho de Crédito; Direcção de Crédito 
e Balcões.

Consequentemente este órgão tem competência para decidir sobre operações de crédito cujas condições propostas excedam o poder de decisão dos níveis 
inferiores. Nas decisões tomadas são considerados diversos critérios, tais como o tipo de operação, envolvimento do Cliente com o Banco, montante, prazo, 
nível de risco, bem como o nível de cobertura por colaterais apresentados. 

Comité de Activos e Passivos (ALCO)
O ALCO do Nedbank Moçambique é um subcomité da Comissão Executiva e tem como principais responsabilidades a gestão do Balanço do Banco, incluin-
do, entre outros aspectos, o acompanhamento do risco de taxa de juro, liquidez e de mercado e, adicionalmente, a implementação de um processo eficaz 
para assegurar uma gestão prudente dos aspectos relacionados com o capital do Banco, honrando os limites estabelecidos, bem como a identificação, 
mensuração, controlo e monitorização dos riscos financeiros. Adicionalmente, este Comité tem a responsabilidade de produzir os relatos financeiros em 
cumprimento dos estatutos e regulamentos associados aos riscos descritos. 

Através da Direcção de Risco é garantida a função independente de acompanhamento dos riscos de mercado.

Comité de IT
Este é também um subcomité da Comissão Executiva que tem a seu cargo, entre outros, o acompanhamento da execução das políticas adoptadas pelo 
Banco em matéria de gestão de risco de tecnologias de informação e a validação do plano quadrimestral de desenvolvimentos de software, tanto para os 
sistemas core, como para os sistemas não core.

Comité de Clientes de Risco Elevado (HRCC)
O HRCC é um subcomité da Comissão Executiva, mais concretamente do Comité de Risco, tendo como objectivo a análise da relação do Banco com 
Clientes classificados de Risco Elevado, com base nas avaliações de risco em vigor no Banco em linha com as exigências do Gabinete de Informação 
Financeira de Moçambique (GiFiM). A principal função do Comité é assegurar a supervisão, acção e consciencialização objectiva e contínua em relação ao 
risco de Branqueamento de Capitais/Financiamento ao Terrorismo e ao status específico de classificação de risco dos clientes do Banco, que poderá resultar 
numa acção a ser tomada pelo Comité.

Direcção de Auditoria Interna
A Direcção de Auditoria Interna que exerce uma função de 3ª linha de Defesa, fornece uma garantia independente e objectiva ao Conselho de Administração 
do Nedbank Moçambique através do Comité de Auditoria, de que os processos de governação (incluindo a ética profissional), gestão de riscos e sistemas 
de controlo interno são adequados e efectivos para mitigar os riscos mais significativos, tanto actuais como emergentes, que ameaçam a realização dos 
objectivos do Banco e, assim, ajudam a melhorar a cultura de controlo do Nedbank Moçambique. 

A actuação desta Unidade Orgânica é realizada de forma independente, sendo da sua competência a avaliação da adequabilidade das políticas, processos 
e procedimentos, bem como a verificação se estes são respeitados.

Direcção de Compliance e Governance
A Direcção de Compliance e Governance (DCG) conjuntamente com a Direcção de Risco caracteriza-se pela necessária independência que lhe permite fazer 
parte da 2ª linha de defesa, face às restantes Unidades Orgânicas, em concordância com as recomendações do Acordo de Basileia. 

Esta Direcção tem como principal responsabilidade monitorar o funcionamento do sistema de controlos internos do Banco, procurando reduzir os riscos de 
não conformidade de acordo com a complexidade dos negócios existentes, assim como propagar a cultura de controlo para assegurar a observação das leis 
e regulamentos internos e externos. Adicionalmente, tem a missão principal de apoiar a estrutura de Governação Corporativa, disponibilizando informação 
relativa à evolução da actividade de controlo do risco de Compliance e da exposição do Banco a este risco específico. São, deste modo, da competência 
desta Direcção, desenvolver entre outras, as seguintes actividades-chave:

 v Analisar e acompanhar o nível de conformidade com base nas exigências legais;

 v Sensibilizar sobre o impacto e as responsabilidades relacionadas com as exigências legais, através da formação dos colaboradores e de outros Stakehol-
ders abrangidos;

 v Assegurar que os riscos relacionados com os requisitos regulamentares são identificados, compreendidos e geridos de forma eficaz; 

 v Auscultar as unidades de negócio e emitir opiniões de Compliance com respeito a novas iniciativas de negócios e processos;

 v Manutenção dos relatórios de gestão do risco de Compliance;

 v Elaboração do Relatório de Avaliação de Riscos de AML/CFT (durante a fase de transição para a Direcção de Risco).

Direcção de Risco
Esta Direcção tem a missão de aconselhar o Comité de Risco sobre as medidas a tomar, com base na análise e controlo dos riscos a que o Banco se en-
contra exposto, actuando como 2ª linha de defesa, conjuntamente com a Direcção de Compliance e Governance. A execução dos mecanismos de gestão 
e controlo dos riscos é genericamente da competência das Unidades Orgânicas onde os riscos são originados. É também da responsabilidade da Direcção 
de Risco apoiar na implementação de um modelo uniforme e transversal à Organização, que permita às respectivas áreas procederem às componentes de 
identificação, avaliação, mensuração, gestão, monitorização e reporte dos riscos.

Destaca-se ao longo de 2021, as seguintes actividades em matéria de gestão de risco desenvolvidas pela 2ª linha:

 v Realização de um novo ciclo do exercício de Auto-avaliação dos Controlos de Risco (RCSA) transversal às várias Unidades Orgânicas do Banco e com 
um enfoque temático aos riscos corporativos consoante se apresentam em cada Unidade Orgânica;

 v Monitorização dos indicadores-chave de risco (KRI) e variáveis relevantes dos riscos corporativos;

 v Gestão das seguintes 9 categorias de risco: risco de crédito; risco de liquidez; risco de taxa de juro; risco cambial; risco operacional; risco de compliance; 
risco estratégico; risco reputacional e risco de sistemas de informação;

 v Manutenção dos modelos de mensuração de risco existentes;

 v Realização do Comité de Risco, responsável pela implementação das políticas e dos limites de apetência ao risco, e pela monitorização das práticas 
de gestão de risco;

 v Participação no Comité ALCO (Gestão de Activos e Passivos - Asset and Liability Management);

 v Participação no Conselho de Crédito;

 v Participação no Comité de Acompanhamento do Risco da Carteira de Crédito;

 v Participação no Comité de Risco de Clientes de Risco Elevado;

 v Revisão de políticas e regulamentos existentes e elaborou novas políticas em matéria de risco;

 v Participação no Fórum de Aprovação de Novos Produtos e Serviços do Banco;

 v Melhoria contínua em termos de desenvolvimentos informáticos para a elaboração da informação pertinente aos relatórios externos e internos; 

 v Cálculo de imparidade com base no modelo independente e objectivo em conformidade com a Norma Internacional de Relato Financeiro 9 (IFRS 9).

Universo de Riscos – Acompanhamento e Controlo dos Riscos
No desenvolvimento da sua actividade, o Banco assume riscos susceptíveis de causar impactos adversos nos retornos esperados. Face a esta realidade 
e com vista a uma melhoria contínua das práticas de gestão, o Banco considera a gestão de risco como um meio essencial para a identificação, avaliação, 
mensuração, gestão, monitorização e reporte dos principais riscos, que a seguir se apresentam.

RISCO DE CRéDITO
O Risco de Crédito, considerado o risco com impacto mais significativo pelo Banco, corresponde à probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos 
resultados ou no capital, devido à incapacidade de uma contraparte cumprir com as obrigações contratuais estabelecidas com o Nedbank Moçambique, no 
âmbito da sua actividade creditícia. Devido à relevância deste risco na actividade do Banco, a sua gestão e controlo são suportados pela utilização de um 
sistema de identificação, avaliação e quantificação de risco, e acompanhado em fórum próprio (CRAM).

O risco de crédito de contraparte consiste na incerteza sobre a capacidade da instituição financeira nacional ou estrangeira ou de outras entidades não re-
sidentes cumprirem com obrigações decorrentes de operações de comércio internacional ou da utilização dos diversos produtos dos mercados: monetário, 
de capitais, cambial e seus derivados.

A análise à exposição do risco de crédito no Nedbank Moçambique é realizada em quatro fases e em conformidade com o Regulamento de Crédito, como 
a seguir se apresenta:

 v Fase de concessão – tem o seu início antes da concessão propriamente dita, através da análise rigorosa das operações, que incide na classificação de 
risco do Cliente, no tipo de crédito, na finalidade do crédito, na capacidade de reembolso do Cliente e, caso existam, nas garantias oferecidas (referen-
ciadas na secção V - Mecanismos de controlo do limite de risco de crédito e políticas de mitigação). 

Estas análises são efectuadas por equipas técnicas, compostas por profissionais com experiência compatível com a dimensão e complexidade das ope-
rações. Após a referida análise, as operações acima de um determinado valor, são submetidas ao Conselho de Crédito ou ainda ao Comité de Gestão de 
Risco e Capital para uma apreciação e deliberação, garantindo assim maior rigor e objectividade na avaliação dos riscos da operação. No caso de operações 
menos significativas, estas são aprovadas de acordo com os limites de competência estabelecidos para este efeito.

 v Fase de contratação – efectuada por Unidade Orgânica independente, esta fase ocorre após a fase de concessão e tem como objectivo assegurar todas 
as condições definidas na aprovação das operações, respeitando os limites impostos na lei, regulamentos do Banco Central e normativos internos para 
que sejam devidamente formalizadas as operações de crédito.

Após carregamento das operações, segue-se a gestão de contratos que se baseia na manutenção da informação actualizada para o consumo interno, bem 
como para controlo de eventuais carregamentos irregulares.

 v Fase de gestão e acompanhamento – é efectuada de forma contínua pelas diversas unidades intervenientes e de forma estruturada pelo Comité de Gestão 
de Acompanhamento do Risco da Carteira de Crédito (CRAM) que se reúne regularmente. No decorrer deste fórum é analisada a qualidade da carteira 
e decide-se sobre matéria de gestão de risco de crédito, incluindo a recuperação de crédito e riscos decorrentes de concentrações na carteira de crédito.

Além do referido Comité, o Banco efectua uma monitorização regular da carteira de crédito através de análises efectuadas pelo modelo de cálculo de impari-
dade de acordo com a metodologia de IFRS 9 que contempla 3 estágios de deterioração da exposição de crédito desde a sua originação. O Banco também 
analisa os riscos decorrentes de concentrações na sua carteira de crédito. Estas análises são feitas por grupo, sector, produto, localização geográfica, entre 
outros.

 v Fase de recuperação – análise de forma separada das responsabilidades de operações vencidas. Deste modo, considera um crédito em mora quando a 
responsabilidade de uma operação está vencida há mais de 1 dia, e em incumprimento (default) quando a responsabilidade está vencida há mais de 90 dias. 

O processo de monitorização é despoletado quando uma operação se encontra em mora, com vista à sua pronta recuperação. A gestão diária da recupera-
ção é efectuada pela Área de Recuperação (responsável pela gestão do crédito vencido acima de 30 dias e do crédito em fase de contencioso).

Simultaneamente, a gestão do risco da carteira de crédito é acompanhada regularmente pelas Direcções Comerciais, Direcção de Crédito e Direcção de 
Risco, e é monitorizada, como referido anteriormente, pelo Comité de Acompanhamento do Risco da Carteira de Crédito (CRAM). 

RISCO DE LIqUIDEz
O Risco de Liquidez refere-se à eventual ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital do Banco, decorrentes da incapacidade do Banco 
em honrar com as suas obrigações financeiras, sobretudo a curto prazo, à medida que se vencem ou em assegurar o refinanciamento dos activos detidos 
no seu Balanço, sem incorrer em custos ou perdas significativas, devido à (i) deterioração das condições de financiamento (risco de financiamento) e/ou (ii) 
venda dos seus activos por valores inferiores aos do mercado (risco de liquidez de mercado).

A gestão do risco de liquidez realizada pelo Banco tem por finalidade garantir a existência de recursos suficientes, tanto em meticais como em moeda es-
trangeira, para honrar os pagamentos agendados e os rotineiros compromissos financeiros associados aos custos fixos do Banco, bem como programar 
aplicações de sobras de caixa (excedentes) em activos de elevada liquidez. Esta gestão leva em consideração as disponibilidades em moeda nacional e 
em moeda estrangeira, bem como os gaps comerciais a curto e médio prazo, e também, o rácio de transformação global em Meticais e em USD (principal 
moeda estrangeira transaccionada pelo Banco).

Para controlo do risco de liquidez foi desenvolvido um modelo que considera, entre outros, a liquidez imediata (em meticais), que mede as necessidades má-
ximas de tomada ou aplicação de fundos que pode ocorrer em meticais, bem como a respectiva quota de mercado face ao sistema financeiro no País. Este 
modelo considera também os gaps comerciais a curto e médio prazo, assim como o rácio de transformação global e em USD (principal moeda estrangeira 
transaccionada pelo Banco) e cria diversos quadros possíveis de evolução da liquidez do Banco, devolvendo períodos de sobrevivência (medição em dias) 
com e sem eventuais medidas de intervenção por parte da gestão do Banco.

A implementação da política e dos procedimentos de gestão da liquidez, que define as responsabilidades neste âmbito, é exercida pela Sala de Mercados 
dentro dos limites definidos, sendo estes normativos definidos e aprovados pelo Conselho de Administração. Tanto as necessidades de financiamento como 
os eventuais excessos de liquidez são geridos através de operações efectuadas nos mercados monetários.

No decorrer do primeiro semestre de 2021 o nível de transformação de recursos em crédito revelou-se mais equilibrado que no ano anterior, não implicando 
o recurso a fontes alternativas de financiamento. Em conformidade com a estratégia do Banco, o nível de recursos registou uma redução dos depósitos de 
Clientes, em contrapartida do aumento de Crédito a Clientes, permitindo um crescimento sustentável da carteira de crédito.

A gestão de liquidez do Banco a nível estrutural é acompanhada sistematicamente pelos órgãos de gestão, observando um conjunto de indicadores que 
visam caracterizar e gerir o risco de liquidez, como sejam:

 v As condições actuais do mercado;

 v O rácio de transformação de depósitos em crédito, tanto a nível global como por tipo de moeda;

 v Os prazos residuais dos diferentes activos e passivos para cada um dos diferentes prazos considerados;

 v A evolução dos respectivos gaps de liquidez pelos diferentes prazos considerados.

O primeiro semestre de 2021 foi novamente caracterizado por um excedente de liquidez, em linha com as características do mercado. Os testes de esforço 
indicam que o Banco teria liquidez global suficiente para fazer face a eventos de esforço severo e encontra-se actualmente adequadamente posicionado. 
Apesar do aumento no rácio de transformação global, o mesmo mantém-se baixo, o que, mesmo esforçado, permanece abaixo da apetência ao risco de 
liquidez do Banco, conforme se pode verificar no seguinte quadro reportado a 30 de Junho de 2021.

Impacto na taxa de transformação (%)

MZN ‘000
Crédito a 

clientes
Recursos de 

clientes
Taxa de 

transformação*

Cenário Base

10.294.145 

 22.253.553 46,3%

Redução dos depósitos em 5%  21.140.875.00 48,7%

Redução dos depósitos em 10%  20.028.197.37 51,4%

Redução dos depósitos em 15%  18.915.519.73 54,4%

* Calculado sobre o crédito líquido de imparidade

RISCO DE TAxA DE JURO
O risco de taxa de juro é entendido como a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou capital, devido a movimentos adversos nas 
taxas de juro, por via de desfasamentos de maturidades ou de prazos de refixação das taxas de juro, da ausência de correlação perfeita entre as taxas das 
operações activas e passivas nos diferentes instrumentos, ou da eventual existência de opções embutidas em instrumentos financeiros do Balanço e fora 
do Balanço (posições extrapatrimoniais).

O risco de taxa de juro originado na carteira de crédito é monitorizado regularmente através de um processo de análise de sensibilidade de risco para o uni-
verso de operações que integram o Banco com o objectivo de avaliar a exposição do Banco a este risco e inferir quanto à capacidade de absorver variações 
adversas nas referidas taxas. Adicionalmente, é realizada semestralmente a avaliação do risco de taxa de juro para o universo de operações que integram 
o Balanço do Banco, medindo os respectivos gaps de taxa de juro para a carteira global e em USD. 

As variações das taxas de juro têm efeito ao nível da margem financeira do Banco, impactando o valor económico do mesmo. Os factores de risco advêm 
do desfasamento de repricing das posições da carteira (risco de repricing) e do risco do nível das taxas de juro de mercado. Além deste, embora com menor 
impacto, existe o risco de variações desiguais em diferentes indexantes com o mesmo prazo de repricing. 

O risco de taxa de juro de curto prazo é gerido de acordo com os limites autorizados e com as orientações da Comissão Executiva do Nedbank Moçambique 
em harmonização com o Administrador do pelouro.

RISCO DE MERCADO
Este risco consiste na possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a movimentos desfavoráveis no preço de mercado 
dos instrumentos da carteira de negociação, provocados, nomeadamente, por flutuações nas taxas de juro, taxas de câmbio ou eventuais cotações de acções.

No entanto, em concordância com o Aviso nº 13/GBM/2013, o risco de mercado refere-se apenas à cobertura do risco de taxa de câmbio. Por conseguinte, 
refere-se à probabilidade de ocorrência de impactos financeiros negativos, devido a movimentos adversos nas taxas de câmbio, provocados por alterações 
no preço de instrumentos que correspondam a posições abertas ou tomadas em moeda estrangeira ou pela alteração da posição competitiva da Instituição 
devido a variações significativas das taxas de câmbio.

O processo de gestão deste risco compreende um conjunto de políticas, sistemas, procedimentos, métodos (como o RCSA – Risk Control Self-Assessment) 
e práticas implementadas e utilizadas pelo Banco com vista a identificar, avaliar, mensurar, controlar, acompanhar e reportar, adequada e tempestivamente 
o risco de taxa de câmbio.

No respeitante a este risco, o Banco tem como orientação principal satisfazer as necessidades dos clientes e não tomar posições de cariz especulativo. A 
sua posição cambial é gerida dentro dos limites regulamentares sendo que internamente existem limites mais conservadores por moeda e no global para 
efeitos de trading. 

O Banco não tem como política investir em produtos estruturados complexos. Para o período de reporte em análise o Banco não detinha qualquer exposição 
em derivados.

A exposição ao risco cambial é gerida diariamente com recurso a limites de exposição por moeda e agregados com base nos indicadores prudenciais fixados 
pelo Banco de Moçambique e pelos alertas prévios definidos internamente. Estes últimos (alertas) estão definidos sob a forma de Posição Efectiva Global 
(PEG), que se obtém pela soma do valor positivo das posições longas e do valor negativo das posições curtas, expressando cada moeda no contravalor 
equivalente em USD.

A Sala de Mercados tem a competência de gestão da taxa de câmbio. Em termos de estrutura de governance, a gestão deste risco é apresentada e discutida, 
regularmente, em sede de Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO). Na gestão deste risco é também analisada a evolução das taxas de câmbio, dos 
activos e passivos financeiros por moeda, entre outras, bem como são identificados os principais riscos associados à carteira de investimentos do Banco.

As estratégias definidas pelo Banco assumem uma perspectiva de médio e longo prazo, incidindo sobre as posições estruturais da carteira bancária. Para 
esta avaliação, são utilizadas como rúbricas de referência: o risco de conversão que se refere ao risco resultante da variação dos valores contabilísticos das 
posições da carteira bancária, resultante de alterações nas taxas de câmbio utilizadas na conversão para a moeda base. Contudo, consoante a evolução do 
mercado cambial no país, as decisões são tomadas pela Comissão Executiva e ALCO no sentido de garantir o normal funcionamento do Banco em harmo-
nização com as orientações emanadas pelo Banco de Moçambique. 

Na monitorização da actividade financeira são utilizados, entre outros, mapas da posição cambial, mapas de liquidez em moeda estrangeira por contraparte, 
mapas de evolução das principais moedas e de relatórios sobre os testes de esforço efectuado às taxas de câmbio.

RISCO OPERACIONAL
O Nedbank Moçambique define o risco operacional como o risco de perda resultante de sistemas, pessoas ou processos inadequados ou deficientes a nível 
interno ou de eventos a nível externo. O risco operacional inclui o risco legal, nomeadamente a exposição a multas, sanções ou indemnizações por danos e 
perdas decorrentes de acções de supervisão ou acordos privados. 

Desde o início da sua actividade, o Banco tem adoptado princípios e práticas internacionais que procuram garantir uma adequada gestão de risco e medidas 
de controlo interno que permitem mitigar eventuais riscos operacionais, tais como a adequada segregação de funções e de procedimentos de autorização 
e reconciliação.

A gestão do risco operacional baseia-se nas seguintes ferramentas:

 v Auto-Avaliação de Controlos de Risco (RCSA)

O Processo de Auto-Avaliação de Controlos de Risco assegura o cumprimento das seguintes etapas fundamentais para a gestão eficaz do risco opera-
cional, que passa pela/o: (i) identificação do risco, causas e controlos de forma consistente e estruturada; (ii) avaliação; (iii) mensuração; (iv) gestão; (v) 
monitorização e (vi) reporte. O método de avaliação faz uso de um processo de pontuação, estimando a severidade e frequência de cada risco identificado, 
o que permite a tomada de decisões adequadas na gestão desses riscos e no desempenho do negócio;

 v Registo de perdas operacionais (Loss data report)

Acompanhamento das ocorrências de risco operacional registadas na Instituição, com indicação dos eventos com perda efectiva;

 v Indicadores-chave de risco (KRI) 

Acompanhamento de eventos significativos de risco operacional.

O controlo e a mitigação do risco operacional, transversal a todas as Unidades Orgânicas do Banco, é da incumbência de todos os Colaboradores, sendo 
esta a abordagem mais adequada para percepcionar as eventuais não conformidades existentes, estimar o respectivo efeito, bem como para a tomada de 
medidas preventivas e/ou correctivas (planos de acção) para mitigar o risco.

Não obstante a existência de um limite interno para as perdas operacionais, o método de cálculo dos requisitos de fundos próprios para efeitos de capital 
prudencial para cobertura de risco operacional corresponde ao Método do Indicador Básico (BIA), regulamentado através do Aviso nº 12/GBM/2013 do Banco 
de Moçambique. Segundo a metodologia de cálculo, os requisitos de capital baseiam-se num indicador definido como relevante, que é multiplicado por uma 
percentagem fixa, correspondente a 15% da média aritmética do indicador relevante anual positivo, dos últimos 3 anos.

Acesse https://t.me/Novojornal
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RISCO ESTRATéGICO
O risco estratégico traduz-se na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital devido à tomada de decisões estratégicas 
inadequadas e/ou da sua deficiente implementação e/ou da incapacidade de resposta a alterações do meio envolvente (interno ou externo) do Banco. Este 
risco é uma função da compatibilidade dos objectivos estratégicos de uma Instituição, das estratégias de negócio desenvolvidas, dos recursos empregues 
para alcançar tais objectivos e da qualidade de implementação dos mesmos.

O processo de planeamento estratégico, adoptado pelo Nedbank Moçambique, é suportado na elaboração de um plano de implementação dos objectivos 
definidos e de um orçamento trienal que definem claramente a missão, os objectivos bem como as prioridades a alcançar. O planeamento estratégico é 
abrangente e conta com a participação do Conselho de Administração bem como de várias Unidades Orgânicas do Banco. 

A definição dos objectivos estratégicos é da responsabilidade do Conselho de Administração com base na proposta da Comissão Executiva que, por sua 
vez, é elaborada pela Direcção de Planeamento e Controlo Orçamental (DPCO) com base nos inputs das várias Direcções/Unidades Orgânicas e entidades 
externas (FMI, INE, Banco de Moçambique, entre outras). É também da responsabilidade do Conselho de Administração que os limites de exposição sejam 
observados, que os planos de acção para a obtenção dos objectivos estratégicos, sejam os adequados e que haja uma clara definição das linhas de autori-
dade na estrutura organizacional, bem como a aderência ao processo de revisão estratégica e adopção dos planos de negócio. 

A execução e o acompanhamento da implementação do plano estratégico são realizados da seguinte forma: 

 v O Conselho de Administração aprova o orçamento anual e faz o seu acompanhamento através das contas recebidas com regularidade mensal, reunindo-
-se trimestralmente; 

 v A Comissão Executiva supervisiona e gere o desempenho do Banco com base na informação financeira mensal elaborada pela Direcção Financeira e 
de Contabilidade (DFC), bem como através da informação produzida pelo ALCO;

 v As várias Unidades Orgânicas do Banco asseguram a implementação e garantem que os processos de gestão do risco estratégico estão em concordância 
com os objectivos definidos, através das políticas, processos e procedimentos internos;

 v A Auditoria Interna, de forma independente, avalia a observação do processo de gestão estratégica, implementação dos planos de negócio, estrutura, 
e responsabilidades e sistemas.

O processo descrito anteriormente encontra-se ilustrado no seguinte diagrama:

Figure 1 - Plano estratégico
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Legenda: CA – Conselho de Administração
  CE – Comissão Executiva
  DPCO – Direcção de Planeamento e Controlo Orçamental
  DFC – Direcção Financeira e de Contabilidade
  UO – Unidades Orgânicas

RISCO DE REPUTAÇÃO
Este risco consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes duma percepção negativa da imagem 
da Instituição, fundamentada ou não, por parte de Clientes, fornecedores, analistas financeiros, Colaboradores, investidores, órgãos de imprensa ou pela 
opinião pública em geral. 

Do ponto de vista conceptual, o Nedbank Moçambique entende que eventos de risco de reputação podem afectar a capacidade da Instituição em estabelecer 
novas relações com os seus Clientes, contrapartes, Colaboradores, investidores, assim como a capacidade de manter ou aprofundar os relacionamentos 
existentes, podendo conduzir não só a perdas financeiras directas e imediatas, mas também a processos litigiosos, à erosão da base de Clientes, a dificul-
dades na obtenção de recursos ou à saída de Colaboradores-chave.

A Direcção de Compliance e Governance em harmonia com a Direcção de Marketing e Comunicação exerce a gestão do risco de reputação no Banco, com 
a finalidade de assegurar o respeito pelas normas e usos profissionais e deontológicos, bem como das regras de conduta e de relacionamento com clientes, 
de modo a proteger a honorabilidade do Banco e a evitar percepções negativas da imagem da Instituição.

O Conselho de Administração do Nedbank Moçambique acompanha sistemática e atentamente os riscos inerentes às diversas actividades do Banco atra-
vés de reportes internos e externos que evidenciam a conformidade dos requisitos legais e regulatórios, correspondendo às expectativas e exigências dos 
demais stakeholders do Banco.

A Comissão Executiva aprova as medidas necessárias para colmatar os eventuais riscos de reputação, com base em reportes da Direcção de Compliance 
e Governance e da Direcção de Marketing e Comunicação, conforme se apresenta de seguida: 

Direcção de Marketing
e Comunicação

Comissão Executiva

Imagem e
Comunicação in/externa

Riscos intrínsecos
e de Conformidade

Direcção de Compliance 
e Governance 

A Direcção de Compliance e Governance (Departamento de Compliance), com base nas políticas e procedimentos aprovados pelo Conselho de Administração, 
gere os riscos intrínsecos e a conformidade das actividades desenvolvidas, sendo da sua responsabilidade as acções abaixo descritas:

 v Identificar, analisar e divulgar as novas determinações legais;

 v Avaliar a conformidade do Banco face à regulamentação vigente;

 v Monitorizar e controlar o cumprimento dos normativos em vigor;

 v Emitir pareceres sobre normativos internos;

 v Proceder à emissão de opiniões sobre novos produtos e serviços;

 v Analisar a informação na óptica do Know Your Customer (KYC), tanto na vertente interna como externa (com referência aos Bancos Correspondentes);

 v Assegurar em conformidade em matéria de prevenção ao branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo;

 v Emitir opiniões sobre novos produtos e serviços;

 v Reportar sobre a ocorrência de transacções suspeitas;

 v Disponibilizar informação a entidades externas.

A Direcção de Marketing e Comunicação, através das actividades que lhe foram delegadas, deve:

 v Avaliar a qualidade do serviço prestado ao Cliente através da análise dos procedimentos de tratamento das reclamações (quadro reportado ao Banco de 
Moçambique pela DCG-Compliance), do Estudo de Satisfação do Cliente e de qualquer outra informação interna relevante;

 v Determinar um posicionamento adequado do Banco e da sua imagem; 

 v Garantir um adequado padrão de qualidade da imagem do Banco;

 v Orientar as acções de comunicação interna e externa de acordo com o posicionamento pretendido da Instituição, dos seus produtos, dos seus serviços 
e da sua imagem; 

 v Proceder à avaliação regular do plano de comunicação em cenários de crise;

 v Avaliar a imagem percepcionada através de visitas e reportes regulares, pelo Estudo de Satisfação do Cliente e de outra informação relevante disponível;

 v Mensurar e analisar os resultados das acções de marketing realizadas.

O Conselho de Administração assegura a adopção das melhores práticas internacionais pelo Banco, entre outras, através das seguintes acções:

 v Aprovar uma estratégia de gestão e controlo do risco de reputação; 

 v Aprovar as políticas e procedimentos relacionados com a gestão do risco reputacional;

 v Deliberar sobre situações identificadas de risco legal e contratuais mais relevantes, bem como das deficiências detectadas pelo controlo da Direcção de 
Compliance e Governance;

 v Certificar a implementação de acções consonantes com a gestão e controlo do risco reputacional pelas Unidades Orgânicas envolvidas.

RISCO DE CompLianCe
A possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de violações ou a não conformidade com leis, regulamentos, 
contratos, códigos de conduta, práticas instituídas ou princípios éticos bem como a interpretação incorrecta das leis ou regulamentos em vigor, definem o 
Risco de Compliance. O Banco é exposto a este tipo de risco devido às relações com um grande número de stakeholders (accionistas, reguladores, clientes, 
contrapartes) bem como as autoridades fiscais e locais.

O Conselho de Administração procede ao acompanhamento deste risco, que se consubstancia na necessidade de observância da respectiva legislação e 
regulamentos, tomando as medidas necessárias para a identificação, mensuração e controlo deste risco. 

Todas as Unidades Orgânicas do Banco são responsáveis pela gestão deste risco, estando incumbidas de aplicar as políticas e princípios básicos de con-
formidade, bem como explicar os principais processos, a todos os níveis da Instituição, que permitam identificar e gerir este risco, suportando-se na área 
de Compliance incluída na Direcção de Compliance e Governance. Esta Unidade Orgânica tem como principais objectivos assegurar a observância pelas 
disposições legais e regulamentares em vigor, de forma a proteger a Instituição de eventuais sanções. 

Adicionalmente, esta Direcção efectua avaliações às Unidades Orgânicas e reporta as suas constatações directamente à Comissão Executiva e ao RCMC, 
com conhecimento da Direcção de Risco. Sempre que se verifiquem desconformidades são propostas acções correctivas que, após aprovação da Comissão 
Executiva, são acompanhadas para verificação sobre o estado da implementação dos mesmos, com o objectivo de reduzir e/ou eliminar os riscos.

RISCO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Risco tecnológico relaciona-se com qualquer resultado adverso (dano, perda, interrupção, violação, irregularidade ou falha) decorrente do uso ou depen-
dência de hardware, software, dispositivos electrónicos, redes e sistemas de telecomunicações. Estes riscos podem também estar associados a falhas de 
sistemas, erros de processamento, defeitos de software, erros de operação, falhas de hardware, deficiência de capacidade, vulnerabilidade de rede, fraque-
zas de controlo, brechas de segurança, sabotagem interna, espionagem, ataques maliciosos, incidentes de hacking, conduta fraudulenta e capacidades de 
recuperação deficientes. 

O Nedbank Moçambique reconhece a magnitude e intensidade dos riscos inerentes às tecnologias de informação, provenientes da utilização das mesmas 
e da internet, tanto na Instituição, em particular, como no sistema financeiro, em geral. Como tal, o Banco encontra-se comprometido na melhoria contínua 
do processo de gestão deste risco, bem como em aumentar gradualmente a abrangência desta gestão de modo a assegurar a continuidade do negócio. 

O Conselho de Administração é responsável por assegurar a existência de uma estrutura apropriada para implementação dos objectivos estratégicos e a 
adequação dos sistemas de informação e tecnologia para o cumprimento dos objectivos definidos.

As duas Direcções de Tecnologia de Informação, nomeadamente a Direcção de Infraestrutura e Serviços, e a Direcção de Desenvolvimento Aplicacional, 
asseguram a gestão deste risco, através de rotinas regulares de análise e acompanhamento de desenvolvimentos, por reuniões de acompanhamento infor-
mático e pela realização periódica do Comité de IT. 

O controlo e mitigação deste risco incorpora as políticas internas, normas de procedimentos que definem processos, tais como o de atribuição de utilizado-
res e perfis, a criação e gestão de backups, a manutenção de logs, relatórios diários de controlo e testes de intrusão aos sistemas informáticos. O nível do 
controlo na implementação destas medidas é assegurado pela execução periódica de auditorias internas e externas por empresas do ramo de IT, bem como 
por equipas do Grupo Nedbank.

4. ESTRUTURA DE CAPITAL (Risco de Solvência e Gestão de Capital)
O capital e a manutenção de níveis adequados de reservas são evidências do compromisso dos accionistas em assegurar a continuidade das operações e 
a solvência do Banco. O risco de solvência é medido pelo rácio de solvabilidade (adequação de capital), que requer a manutenção de um nível adequado de 
capital em relação ao activo ponderado pelo risco. 

O cálculo dos fundos próprios é efectuado a partir das suas demonstrações financeiras, sendo estes constituídos pelos fundos próprios de base (designados 
por TIER 1), e pelos fundos próprios complementares, (TIER 2), encontrando-se em conformidade com o estabelecido no Aviso nº 08/GBM/2017 do Banco 
de Moçambique de 03 de Abril de 2017, que revogou o Aviso nº 14/GBM/2013. Refere-se também que os principais elementos dos fundos próprios de base 
do Banco, em 30 de Junho de 2021, são constituídos pelo capital elegível, pelas reservas e resultados elegíveis.

A política assumida pelo Banco e pelos accionistas, em termos de solvabilidade, prevê a retenção de um nível de capital suficiente para manter o rácio de 
solvabilidade acima dos níveis exigidos pelo Regulador, que se encontrava fixado na data a que este relatório se reporta em 12%. O rácio de solvabilidade 
reportado a 30 de Junho de 2021 situou-se nos 19.1% (15,5%, em 31 de Dezembro de 2020), revelando adequação para a continuidade da actividade do 
Banco.

Os objectivos do Banco relativamente à gestão do capital baseiam-se num Processo de Auto-Avaliação da Adequação do Capital Interno (ICAAP), nos 
termos do qual existem políticas e procedimentos para garantir que o Banco consegue identificar, avaliar e informar sobre todos os riscos materialmente 
relevantes, sendo este um processo abrangente que faz a relação entre o capital e o risco. O ICAAP do Banco tem como premissa a eficácia da alocação do 
seu capital aos riscos a que se encontra exposto (ou seja, não se limita apenas aos fundos próprios evidenciados no Balanço).

A adequação dos níveis de capital e a sua manutenção são monitorizadas continuamente, pela Gestão do Banco, com base nos rácios constantes nas 
instruções recebidas do Banco de Moçambique para efeitos de supervisão. A informação requerida é partilhada com o Banco de Moçambique numa base 
mensal, sendo respeitadas as exigências da Autoridade Reguladora, nomeadamente: 

 v Valor mínimo de capital regulamentar;

 v Rácio mínimo de adequação do capital regulamentar;

 v O capital regulamentar do Banco foi apurado em conformidade com as normas regulamentares aplicáveis na data de referência deste relatório, nomea-
damente com o disposto no Aviso nº 08/GBM/2017 do Banco de Moçambique. 

O quadro que se segue sumariza a decomposição do capital regulamentar à data de 30 de Junho de 2021:

  30 Junho 
2021 

  31 Dezembro 
2020 

Fundos próprios de base (Tier I)

 Capital realizado  2.890.000  2.890.000 

 Reserva legal  306.165  306.165 

 Resultados acumulados aprovados  497.083  893.380 

 Activos intangíveis  (365.769)  (368.669)

 Insuficiência de Provisões  -    (71.118)

 Resultados negativos provisórios  -    (396.296)

 Total  3.327.480  3.253.461 

Fundos próprios complementares (Tier II)

Provisões para riscos gerais de crédito até ao limite de 0,0125% dos activos ponderados pelo risco de crédito  2.067  2.258 

Empréstimos subordinados  -    79.426 

 Total  2.067  81.684 

Outras deduções do Capital

 Imobilizado recebido em reembolso de crédito próprio  (96.969)  (75.144)

 Parte que excede os limites de concentração de riscos   -    (353.315)

 Total  (96.969)  (428.459)

Capital qualificado (Fundos Próprios)1  3.232.578  2.906.686 

1 Os Fundos Próprios referentes a 30 de Junho de 2021 excluem os Resultados Líquidos do respectivo exercício económico, e os Fundos Próprios referentes a 31 de Dezembro de 2020 
incluem os Resultados Líquidos negativos do respectivo exercício económico.

5. ADEqUAÇÃO DE CAPITAIS
O apuramento dos Fundos Próprios do Nedbank Moçambique, conforme referido no capítulo anterior, encontra-se em concordância com os requisitos do 
Regulador. No essencial, o cálculo decorre de informação contabilística constante das Demonstrações Financeiras do Banco, complementada com informa-
ção de natureza extra-contabilística.

Os fundos próprios do Banco são determinados no quadro regulamentar em vigor e resultam da soma dos fundos próprios de base (TIER I) com os fundos 
próprios complementares (TIER II).

 v Fundos próprios de base ou capital TIER I: referem-se ao capital social (líquido do valor escriturado das acções), lucros acumulados e reservas legais 
criadas pela aplicação de resultados retidos. A este valor é acrescida a componente de Outros Instrumentos de Capital (valor actual do benefício implí-
cito obtido com o custo de um empréstimo subordinado em vigor). O valor contabilístico dos activos intangíveis, bem como a insuficiência de provisões 
regulamentares, é deduzido para efeitos de determinação do valor do capital TIER I.

 v Fundos Próprios Complementares ou capital TIER II: são fundamentalmente constituídos por empréstimos subordinados e provisões para riscos gerais 
de crédito até 0,0125% dos activos ponderados. É deduzido para efeitos da determinação do valor do capital TIER II, o valor do imobilizado recebido em 
reembolso do crédito próprio (classificado como disponível para venda). 
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O valor dos investimentos em associadas é deduzido ao capital TIER I e TIER II para efeitos de determinação do capital regulamentar. 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.

Requisitos de Capital para o Risco de Crédito, Risco de Mercado e Risco Operacional
As respectivas metodologias para avaliar a adequação do capital, nomeadamente quanto aos requisitos para cobertura do risco de crédito por classes de 
risco, bem como as exigências de capital para o risco operacional e o risco de mercado seguem o disposto no Aviso nº 11/GBM/2013, Aviso nº 12/GBM/2013 
e Aviso nº 13/GBM/2013, respectivamente, referenciadas nos capítulos IV, VII e VI deste documento.

MZN’000

  30 Junho 
2021 

  31 Dezembro 
2020 

  30 Junho 
2021 

  31 Dezembro 
2020 

RISCOS

POSIÇÃO 
EM RISCO 

PONDERADA

POSIÇÃO 
EM RISCO 

PONDERADA

REqUISITOS 
DE CAPITAL 

PARA A 
COBERTURA 

DO RISCO 
(12%)

REqUISITOS 
DE CAPITAL 

PARA A 
COBERTURA 

DO RISCO 
(11%)

Crédito  16.539.349  18.066.127  1.984.722  2.167.935 

 No Balanço  14.524.444  15.841.195  1.742.933  1.900.943 

 Caixa e Equivalentes de Caixa  14.011  12.856  1.681  1.543 

 Governo de Moçambique e Banco de Moçambique  3.383.368  4.267.078  406.004  512.049 

 Governos e Bancos Centrais Estrangeiros  -  -  - 

 Organizações Internacionais  -  -  - 

 Bancos Multilaterais de Desenvolvimento  -  -  - 

 Autoridades Municipais  -  -  - 

 Entidades do Sector Público  -  -  - 

 Empresas Públicas  64.415  61.074  7.730  7.329 

 Instituições de Crédito  1.848.473  1.722.907  221.817  206.749 

 Empresas  6.467.787  7.026.986  776.134  843.238 

 Carteira de Retalho Regulamentar  390.631  415.237  46.876  49.828 

 Exposições Garantidas por Bens Imóveis  263.074  252.284  31.569  30.274 

 Créditos Vencidos  57.073  134.164  6.849  16.100 

 Categorias de Risco Elevado  -  -  -  - 

 Outros Activos  2.035.613  1.948.609  244.274  233.833 

 Fora do Balanço  2.014.905  2.224.932  241.789  266.992 

 Risco Elevado  1.608.749  1.586.552  193.050  190.386 

 Risco Médio  -  -  - 

 Risco Médio/Baixo  406.155  638.380  48.739  76.606 

 Risco Baixo  -  -  - 

Operacional  351.539  362.904  42.185  43.548 

Mercado  50.283  269.434  6.034  32.332 

TOTAL  16.941.171  18.698.464  2.032.941  2.243.816 

Fundos 
Próprios  3.232.578  2.906.686 

Excesso  1.199.638  662.871 

Importa referir que os Fundos Próprios referentes a 30 de Junho de 2021 excluem os Resultados Líquidos do respectivo exercício económico. Os Fundos 
Próprios referentes a 31 de Dezembro de 2020 incluem os Resultados Líquidos negativos do respectivo exercício económico e os Resultados Líquidos do 
exercício económico de 2019. Para efeitos da adequação de capitais, à data de 30 de Junho de 2021, o Nedbank Moçambique apresentava um excedente 
de Fundos Próprios de 1.200 milhões de meticais.

Decomposição dos Fundos Próprios e Rácios de Solvabilidade
A tabela abaixo, a qual evidencia o cumprimento integral de todos os requisitos a que o Banco esteve sujeito em termos do seu capital, apresenta a decom-
posição dos fundos próprios, as exigências de capital para cobertura dos principais riscos do Banco, bem como os rácios de solvabilidade para os exercícios 
findos em 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020.

 MZN’000 

30 Junho  
2021 

31 Dezembro  
2020 

 Capital realizado  2.890.000  2.890.000 

 Reserva legal  306.165  306.165 

 Resultados acumulados aprovados  497.083  893.380 

 Activos intangíveis  (365.769)  (368.669)

 Insuficiência de Provisões  -    (71.118)

 Resultados negativos provisórios  -    (396.296)

 Complementares  2.067  81.684 

 Elementos a deduzir  (96.969)  (428.459)

 Fundos Próprios1  3.232.578  2.906.686 

 De base principais (Core Tier I)  3.693.249  3.263.452 

 De base  (Tier I)  3.327.480  3.253.461 

 Risco de Crédito  16.539.349  18.066.127 

 Activos do Balanço (On-Balance Sheet)  14.524.444  15.841.195 

 Elementos extra-patrimoniais (Off-Balance Sheet)  2.014.905  2.224.932 

 Risco Operacional  351.539  362.904 

 Risco de Mercado  50.283  269.434 

 Total dos Riscos  16.941.171  18.698.464 

 Rácio Solvabilidade 

 Core Tier I Capital 21,8% 17,5%

 Tier I Capital 19,6% 17,4%

 Rácio Global 19,1% 15,5%
1 Os Fundos Próprios referentes a 30 de Junho de 2021 excluem os Resultados Líquidos do respectivo exercício económico, e os Fundos Próprios referentes a 31 de Dezembro de 2020 
incluem os Resultados Líquidos negativos do respectivo exercício económico.

6. RISCO DE CRéDITO
As definições para efeitos contabilísticos são:

 v Crédito vencido: todas as prestações de capital e juros que não tenham sido regularizadas na data do seu vencimento (inclui mora a partir do primeiro dia). 

No caso dum devedor se encontrar em incumprimento (atraso há mais de 90 dias) relativamente a qualquer obrigação material perante o Banco, o valor inclui 
também o crédito vincendo associado a todas as obrigações do cliente. O Banco evidencia, em termos contabilísticos, no item “crédito e juros vencidos” toda 
e qualquer operação de crédito e respectivos juros que se encontrem vencidos, conforme acima referido, independentemente das garantias associadas, 
conforme as regras contabilísticas em vigor e de acordo com as regras do Órgão de Supervisão;

 v Crédito objecto de imparidade: é entendido como sendo toda a carteira de crédito, incluindo as responsabilidades extrapatrimoniais.

Principais métodos utilizados para a determinação de correcções de valor e provisões 

Política de cobertura
Em relação ao risco de taxa de juro da carteira bancária, o Banco adopta um perfil de risco conservador. Deste modo, a cobertura é efectuada recorrendo a 
instrumentos do Balanço, podendo ter um enquadramento contabilístico de justo valor e/ou fluxos futuros.

Fluxos de caixa e justo valor
O crédito a clientes só deixa de estar reconhecido no Balanço quando (i) os direitos contratuais do Banco relativos aos respectivos fluxos de caixa expiram, 
(ii) o Banco transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios associados.

Quando determinado crédito é considerado incobrável, i.e., não existem possibilidades realistas de recuperação do crédito numa perspectiva económica, 
este é abatido ao activo, ou seja, é feita a sua anulação contabilística. Para créditos colaterizados, a sua anulação contabilística é efectuada tendo em con-
sideração o recebimento dos fundos provenientes da realização dos colaterais ou dação, e após o reconhecimento de uma perda por imparidade de 100%. 

O crédito e valores a receber abrange os créditos concedidos pelo Banco a Clientes e a Instituições de Crédito, operações de locação financeira, participa-
ções em empréstimos sindicados que não sejam transaccionadas num mercado activo e para os quais não haja intenção de venda.

No momento inicial, os créditos e valores a receber são registados ao justo valor. Em geral, o justo valor no momento inicial corresponde ao valor de tran-
sacção e inclui comissões, taxas ou outros custos e proveitos associados às operações de crédito.

Posteriormente, os empréstimos e contas a receber são valorizados ao custo amortizado, com base no método da taxa de juro efectiva e sujeitos a testes 
de imparidade.

Os juros, comissões e outros custos e proveitos, associados a operações de crédito, são periodificados ao longo da vida das operações, independentemente 
do momento em que são cobrados ou pagos. As comissões recebidas por compromissos de crédito são reconhecidas de forma diferida e linear durante a 
vida do compromisso.

Imparidade
O Banco quantifica eventuais perdas por imparidade com base num novo modelo de cálculo objectivo e independente, em concordância com os requisitos do 
IFRS9, onde a identificação de indícios de imparidade reconhece as perdas esperadas (expected credit loss - ECL). As perdas esperadas de crédito reflectem 
o valor actual de todas as insuficiências de fluxos de caixa relacionadas com cenários de incumprimento sejam eles (i) nos doze meses seguintes, ou (ii) ao 
longo da vida útil esperada (vida útil) de um instrumento financeiro, dependendo da deterioração do crédito desde o seu registo inicial. A ECL deve reflectir-
-se num resultado ponderado e imparcial, em oposição da melhor estimativa à data, de acordo com a abordagem anterior. A probabilidade de um resultado 
ponderado considera diversos cenários com base em projecções sustentadas e razoáveis.

A abordagem do Banco considera os processos e modelos regulamentares de capital existente para a maioria da carteira de crédito, empregando o método 
padrão no modelo de crédito para cálculo de necessidades de capital regulatório, através do desenvolvimento de metodologias e modelos, tendo em atenção 
a dimensão relativa, qualidade e complexidade da carteira. A IFRS 9 considera o cálculo da ECL através da multiplicação da probabilidade de incumprimento 
(probability of default – PD), perda dado o incumprimento (loss given default – LGD), exposição em incumprimento (exposure at default – EAD).

O modelo de imparidade com base nas IFRS 9 usa uma abordagem em três estágios, baseada na amplitude da deterioração do crédito desde o seu registo 
inicial:

 v Estágio 1 – A ECL a 12 meses é aplicável a todos os activos financeiros que não tenham sofrido um aumento significativo do risco de crédito (significant 
increase in credit risk – SICR) desde o seu registo inicial e não tenham incorrido em perdas por imparidade. O ECL é calculado usando a PD de 12 me-
ses, que representa a probabilidade de incumprimento nos próximos 12 meses. Para os activos com uma maturidade inferior a 12 meses, a PD utilizada 
corresponde à maturidade remanescente;

 v Estágio 2 – Quando um activo financeiro incorre num SICR, posterior ao seu registo inicial, mas ainda não tenha incorrido em perdas por imparidade, é 
considerado no Estágio 2. Este Estágio requer que o cálculo da ECL seja baseado na PD do período de vida útil, ou seja, representa a probabilidade de 
incumprimento que ocorra pelo remanescente período da vida útil estimado do activo financeiro. Para este Estágio os níveis de imparidade são maiores 
devido ao incremento do risco e ao impacto de um maior horizonte temporal, quando comparado com os 12 meses do Estágio 1;

 v Estágio 3 – Os activos financeiros que evidenciem perdas objectivas de imparidade serão considerados neste Estágio. À semelhança do Estágio 2, a 
provisão para perdas de crédito continuará a registar perdas esperadas de crédito durante a vida útil do activo financeiro. As operações reestruturadas 
são consideradas neste Estágio.

Adicionalmente, o modelo contempla intervalos de períodos em atraso específicos, estágios de contaminação, operações reestruturadas e regras para 
recuperação do Estágio 2 e Estágio 3.

Alguns dos conceitos chave da IFRS 9, que têm maior impacto e que exigem maior necessidade de julgamento são:

Avaliação de aumento significativo do risco de crédito
A avaliação de aumento significativo de risco de crédito é efectuada num processo por fases considerando os dias em atraso. Adicionalmente, a metodologia 
permite que se avalie se o risco de crédito de um activo financeiro aumentou desde o registo inicial, ou não, através da comparação entre o risco de incum-
primento ao longo do período de vida útil do activo financeiro à data de relato e o correspondente risco de incumprimento à data do registo inicial, utilizando 
os principais indicadores de risco usados nos procedimentos de gestão de risco do Banco.

Esta avaliação é de natureza simétrica, no sentido em que permite que o risco de crédito de activos financeiros volte à Fase 1 após um período de cura, isto 
é, se o risco de crédito desde o registo inicial tiver diminuído e já não seja considerado significativo (curado). O Banco assume que o risco de crédito nos 
activos financeiros aumenta significativamente se o activo financeiro se encontrar vencido por mais de 15 dias.

O Banco considera um activo financeiro como estando em incumprimento quando: é improvável que o mutuário pague na íntegra as suas obrigações de 
crédito ao Banco, sem que este tenha de recorrer a execução de garantias (se houver alguma); ou se o activo financeiro se encontrar vencido há mais de 
90 dias.

Factores macroeconómicos, informação prospectiva (Forward Looking information – FLI) e múltiplos cenários 
A IFRS 9 requer uma estimativa probabilística imparcial de perdas de crédito ponderadas, avaliando uma série de possíveis resultados que incorporem 
previsões de conjunturas económicas futuras.

Os factores Macroeconómicos e FLI devem ser incorporados na mensuração da ECL, bem como a determinação se houve, ou não, aumento significativo 
do risco de crédito desde o registo inicial. A mensuração da ECL à data de relato deverá reflectir informação de suporte razoável à data de relato acerca de 
eventos passados, correntes e de previsões económicas futuras.

O modelo contempla variáveis macroeconómicas altamente correlacionadas ao histórico de incumprimento verificado nas instituições de crédito moçambi-
canas. A análise de componentes principais foi, então, utilizada para converter as variáveis seleccionadas em componentes não correlacionadas e agregar 
os resultados da análise em um indexante único de crédito, optimizado para maximizar a correlação com a experiência do sector financeiro. O indexante de 
crédito calculado, é vinculado à experiência do Nedbank Moçambique, baseado nos seus dados históricos, usando o modelo Vasicek.

Previsões de indicadores macroeconómicos, revistas e aprovadas semestralmente, são usadas para criar uma previsão do indexante de crédito e ajustar 
taxas padrão utilizadas no cálculo de imparidade segundo a IFRS 9, para que reflicta o impacto esperado das condições macroeconómicas futuras. O Banco 
contemplava a 30 de Junho de 2021, três cenários com probabilidades ponderadas para determinar a ECL (base, optimista e pessimista), conforme se pode 
verificar no quadro imediatamente abaixo.

Crescimento PIB % Inflação média (%)

Ano Cenário Base
Cenário 

Pessimista
Cenário 

Optimista Cenário Base
Cenário 

Pessimista
Cenário 

Optimista

2021Q4 2.5 2.3 2.8 5.5 6.1 5.0

2022Q4 6.0 5.4 6.6 7.0 7.7 6.3

2023Q4 7.5 6.8 8.3 7.5 8.3 6.8

Julgamento crítico de crédito
A metodologia de cálculo do ECL exige que o Banco use o seu julgamento crítico de crédito, para incorporar o impacto estimado de factores não incluídos 
nos resultados do modelo de cálculo da imparidade, em todos os períodos de relato.

Vida útil esperada
O Banco, na mensuração do ECL, considera o prazo máximo contratual, ao qual se encontra exposto ao risco de crédito. Todos os termos contratuais devem 
ser considerados na determinação da vida útil esperada, incluindo opções de reembolso antecipado, extensões e prorrogações.

Para certas facilidades de crédito prorrogáveis, que não possuem prazo fixo de maturidade, a vida útil é estimada com base no período ao qual o Banco está 
exposto ao risco de crédito e onde as perdas de crédito não poderão ser mitigadas pela intervenção da gestão.

Os pressupostos do comportamento de longevidade foram feitos com base numa abordagem por produto (tipo de facilidade) e segmento (empresas e reta-
lho), envolvendo o uso de factores de conversão de crédito (Credit Conversion Factors – CCF).

Parâmetros chave segundo a IFRS 9:
 v A PD a 12 meses é usada para a Fase 1 da ECL e a PD até a maturidade para a Fase 2 e Fase 3 da ECL.

 v A LGD 1 é a perda dado o incumprimento para exposições na Fase 1 (a perda caso uma exposição entre em incumprimento nos próximos 12 meses).

 v A LGD 2 é a perda dado o incumprimento para exposições na Fase 2 (a perda esperada ao longo da vida útil da exposição).

 v A LGD 1 é ajustada tendo em atenção que as facilidades de crédito podem reverter a situação de incumprimento, voltar a entrar em incumprimento e 
subsequentemente serem abatidas ao activo, bem como permitir o aumento da probabilidade de abate ao activo, à medida que o tempo em NPL aumenta.

 v A LGD 3 é a perda dado o incumprimento para exposições na Fase 3 (a perda esperada ao longo da vida útil da exposição).

Garantias emitidas, cartas de crédito e limites de crédito não utilizados
O Banco considera nas suas posições extrapatrimoniais, garantias emitidas, crédito documentários e limites de crédito directo não utilizados.

 v Nas rúbricas extrapatrimoniais são consideradas as garantias prestadas e o crédito documentário emitido, aos quais é aplicado um factor de conversão 
de crédito (CCF) de 50% sobre a exposição. Para estas rubricas é aplicada a Probabilidade de Default (PD) de 12 meses e uma LGD que segue a curva 
de probabilidade para a parte da exposição não coberta por colaterais.

 v O cálculo de imparidade para os limites não utilizados é efectuado através de uma abordagem por produto (tipo de facilidade) e segmento (empresas 
e particulares), envolvendo o uso de Factores de Conversão de Crédito (CCF). A concorrer para o cálculo dos limites não utilizados estão os seguintes 
produtos:

 v Descobertos negociados

 v Contas Correntes Caucionadas e

 v Cartões de Crédito.

Para o segmento de empresas, é aplicado um factor de conversão de crédito de cerca de100% para descobertos negociados e cartões de crédito, e um CCF 
de 50% para as contas correntes caucionadas. Para o segmento de particulares é considerado um CCF aproximado a 100% para os descobertos negociados 
e cartões de crédito mediante a maturidade residual.

A imparidade é calculada projectando o limite não utilizado pelo prazo residual e descontado pela taxa de juro, sendo utilizada uma PD de 12 meses ou 
até à maturidade consoante o estágio em que se encontra. LGD que segue a curva de probabilidade para a parte da exposição não coberta por colaterais.

Outros Activos – Imparidade de Títulos do Tesouro e outras Obrigações
Para determinar a imparidade nos Títulos do Tesouro e nas outras Obrigações, foi aplicada uma metodologia com base nas notações da S&P e com base 
nos requisitos de Basileia para as LGD, que é actualizada anualmente.

É estimada que a perda ocorra a meio do período de observação de perdas de 12 meses e que seja descontada usando uma taxa de juro efectiva (Effective 
Interest Rate – EIR) a 6 meses.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Abates
O Banco retira um activo financeiro do Balanço quando existe informação de que o devedor se encontra em grave dificuldade financeira e não há perspec-
tivas realistas de recuperação, e/ou quando atinge o período máximo de permanência em mora, conforme ditado pela regulamentação em vigor. Os activos 
financeiros abatidos ainda podem estar sujeitos a actividades de execução de acordo com os procedimentos de recuperação do Banco, considerando o 
aconselhamento jurídico, quando apropriado. Quaisquer recuperações feitas são reconhecidas nos lucros.

Descrição Geral da Política de Gestão do Risco de Concentração de Crédito
O risco de concentração de crédito, de acordo com a circular nº 03/SCO/2013, compreende uma exposição ou um grupo de exposições em risco com poten-
cial para produzir perdas que possam colocar em causa a solvabilidade do Banco ou a capacidade em manter a sua actividade. 

As concentrações de crédito, nos termos do Aviso nº 04/GBM/2013, são vistas como exposições em que as perdas potenciais são superiores ao capital, 
activos totais ou quaisquer outras medidas adequadas. 

As concentrações ao nível do crédito podem tomar a forma de:
i. Empréstimos a um único indivíduo ou a uma contraparte, a um grupo de contrapartes correlacionadas e a sectores ou indústrias tais como comércio, 

agricultura, etc.

ii. Factores comuns ou correlacionados que constituem um grupo de risco.

Importa referir que o Banco reconhece a concentração como uma das razões mais comuns de problemas na carteira de crédito, e que são consideradas em 
três vertentes, nomeadamente:

 v Exposições significativas a uma contraparte individual ou a um grupo de contrapartes relacionadas (a partir de 10% do TIER I), onde a soma de todos 
os grandes riscos não deve exceder 600% do capital elegível (fundos próprios de base) do Banco; 

 v Exposições significativas a grupos de contrapartes cuja probabilidade de entrarem em incumprimento resulta de factores subjacentes comuns (o sector 
económico, distribuição geográfica e tipo de produto);

 v Exposições de crédito indirectas resultantes da aplicação das técnicas de redução de risco (exposição a um tipo de garantia ou protecção de crédito 
fornecida por uma contraparte).

Para efeitos das análises de correlação entre as contrapartes, o Nedbank Moçambique considera os seguintes factores de risco:

 v Tipo de produto;

 v Região geográfica;

 v Sector de actividade económica;

 v Cliente e relações entre os mesmos;

 v Agências de crédito de exportação (ECA e ECAI).

Relativamente ao exercício financeiro findo em 30 de Junho de 2021, o Banco considerou as classificações da agência de notação externa de crédito (ECAI) 
Standard & Poors Issuer Ratings, sempre que possível, para as avaliações de qualidade de crédito sobre entidades em outras geografias.

Para efeitos de ponderação das posições em risco de países e Instituições sem classificação pelas agências de crédito de exportações (ECA) foram ponde-
radas de acordo com o Aviso nº 11/GBM/2013 do Regulador.

O Nedbank Moçambique realiza, de modo contínuo, a revisão e consolidação dos seus procedimentos internos de concessão, acompanhamento e recupera-
ção de crédito, assim como de concentração de risco de crédito, para os quais tem limites internos de gestão de risco para os diversos sectores de actividade, 
conforme apresentado no capítulo sobre a mitigação do risco de crédito.

Exposição do risco de crédito
A Administração do Banco está igualmente confortável com a exposição actual ao risco de crédito, devendo este entendimento ser interpretado no quadro 
de condições de mercado adversas. 

 MZN’000 

 Máximo de exposição 

30 Junho  
2021

31 Dezembro  
2020

Exposição ao risco de crédito relativo a activos reconhecidos na demonstração da posição financeira 

 Disponibilidades no Banco de Moçambique  3.819.351  4.933.562 

 Crédito a Clientes  11.103.111  10.525.442 

 Activos financeiros e outros investimentos1  11.077.770  14.619.294 

 26.000.232  30.078.298 

 Garantias prestadas  3.985.984  4.444.192 

 Linhas de crédito não utilizadas2  3.589.844  3.722.909 

 Cartas de crédito  935.890  1.024.779 

 8.511.718  9.191.881 

 34.511.950  39.270.179 

1 Os Títulos estão ilíquidos de imparidade
2 Inclui cartões de crédito

Crédito por desembolso
O crédito por desembolso, à data de 30 de Junho de 2021, concedido por tipo de garantia é decomposto do seguinte modo:

MZN’000

 30 Junho 2021
 31 Dezembro 

2020

Crédito com garantias reais 4.614.578  5.187.409  

Crédito com outras garantias 3.211.744  2.521.129  

Crédito sem garantia 2.445.192  1.941.051  

Operações de locação financeira 449.383  442.457  

10.720.897  10.092.046  

Crédito vencido - até 90 dias 34.319  18.791  

Crédito vencido - mais de 90 dias 347.896  414.605  

11.103.111  10.525.442  

Imparidade para riscos de crédito -808.966  -746.419  

10.294.145  9.779.023

Crédito vencido
A análise por antiguidade dos créditos das exposições classificadas como vencidas, à data de 30 de Junho de 2021, apresenta-se no quadro seguinte:

MZN’000

Crédito sem 
vencido

Crédito vencido

1 - 30 dias 31 - 60 dias > 60 dias Imparidade

30 Junho 2021

Antiguidade do Crédito

Empresas  9.588.556    10.219    10.426    277.859    715.656   

Particulares  1.132.341    5.797    3.796    74.119    93.310   

Total  10.720.897    16.016    14.221    351.977    808.966   

31 Dezembro 2020

Antiguidade do Crédito

Empresas  9.047.297    3.271    1.759    285.926    632.859   

Particulares  1.044.750    6.459    4.441    131.540    113.559   

Total  10.092.046    9.730    6.200    417.466    746.419

A análise do crédito vencido por tipo de garantia é a seguinte:

MZN’000

Crédito vencido  30 Junho 2021
 31 Dezembro 

2020

Crédito com garantias reais 111.536  196.506  

Crédito com outras garantias 69.722  25.194  

Crédito sem garantia 71.935  61.948  

Operações de locação financeira 129.021  149.748  

382.214  433.396

Valor bruto de crédito e imparidade 
Segue-se a exposição bruta ao Crédito a Clientes e respectiva imparidade:

MZN’000

 30 Junho 2021
 31 Dezembro 

2020

Valor de crédito bruto  11.103.111    10.525.442   

Valor da imparidade  808.966    746.419

Correcções de Valor das Imparidades de Crédito e Recuperações 
Para a análise dos movimentos da imparidade para riscos de crédito é utilizado o quadro que se segue:

MZN’000

 30 Junho 2021
 31 Dezembro  

2020

Saldo em 1 de Janeiro  (746.419)  (927.441)

Dotação do exercício  (73.556)  (533.650)

Recuperação de perdas de imparidade  2.603  39.158 

Utilização de imparidade  8.406  675.514 

 (808.966)  (746.419)

Exposição bruta ao risco por tipo de exposição de crédito
O quadro seguinte reflecte a exposição bruta ao risco de crédito, isto é, antes de tomar em consideração quaisquer efeitos dos mitigantes de risco elegíveis, 
como por exemplo, os colaterais em 30 de Junho de 2021. Em relação aos activos reconhecidos no Balanço, a exposição apresentada é feita com base no 
valor ilíquido contabilístico registado. 

 MZN’000 

Tipo de exposição de crédito 
  30 Junho 

2021 
  31 Dezembro 

2020 
Média 
2021 

Caixa e Disponibilidades em Banco Centrais  4.179.136  5.364.251  4.798.283 

Disponibilidades sobre Instituições de Crédito  1.177.705  2.348.101  1.267.590 

Aplicações em outras instituições de crédito  3.546.839  6.210.976  5.172.792 

Empréstimos e Locações Financeiras1  11.103.111  10.525.442  10.446.257 

Títulos  6.353.226  6.060.217  6.576.602 

 Patrimonial  26.360.017  30.508.987  28.261.525 

Garantias bancárias  3.985.984  4.444.192  3.908.280 

Créditos documentários  935.890  1.024.779  1.035.159 

Limites não utilizados em facilidades revolving  3.589.844  3.722.909  3.570.619 

Compromissos fora do balanço2  8.511.718  9.191.881  8.514.058 

Total  34.871.735  39.700.868  36.775.583 
1 Ilíquido de imparidade 
2 Inclui limites não utilizados em facilidades revolving (contas correntes caucionadas, descobertos e também cartões de crédito)

Distribuição da exposição bruta de crédito por classes e por sectores
A distribuição sectorial das posições em risco originais do Banco é apresentada nos quadros seguintes:

 MZN’000 

POSIÇÕES EM RISCO POR 
CLASSES 

30 Junho 
2021

Classes de Risco

Posição 
em risco 
- crédito 

bruto

Agricultura, 
pecuária e 
sivicultura Indústria

Construção 
e Obras 

Públicas Comércio
Transportes e 

Comunicações

Inst. 
Financeiras 

Monetárias e 
N/Monetárias

Consumo 
(Particular) 

e Habitação Serviços

 No Balanço 

 Caixa e Equivalentes de 
Caixa  429.839  -  -  -  -  -  429.839  -  - 

 Governo de Moçambique e 
Banco de Moçambique 12.735.979  -  -  -  -  -  12.333.069  -  402.911 

 Governos e Bancos Centrais 
Estrangeiros  - 

 Organizações Internacionais  - 

 Bancos Multilaterais de 
Desenvolvimento  - 

 Autoridades Municipais  - 

 Entidades do Sector Público  - 

 Empresas Públicas  66.506  -  -  -  -  39.834  663  -  26.009 

 Instituições de Crédito  3.843.678  -  -  -  -  -  3.843.678  -  - 

 Empresas  7.380.100  4.850 2.644.209  122.979 1.396.055  851.739  0  - 2.360.268 

 Carteira de Retalho 
Regulamentar  508.832  -  2  -  33.657  7.474  -  419.260  48.440 

 Exposições Garantidas por 
Bens Imóveis  735.281  -  -  13.310  8.724  -  -  407.895  305.351 

 Créditos Vencidos  382.214  903  153.832  79.923  37.658  8.916  -  76.561  24.420 

 Categorias de Risco Elevado  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Outros Activos  2.176.983  11.109  -  -  44.659  29.455  1.659.561  159.218  272.981 

Total da Posição em Risco 
no Balanço1 28.259.412  16.861 2.798.043  216.213 1.520.753  937.417  18.266.810  1.062.934 3.440.380 

 Fora do Balanço 

 Particulares  234.074  -  -  -  -  -  -  234.074  - 

 Estado  23.410  -  -  -  -  -  -  -  23.410 

 Empresas Públicas  16.296  -  -  -  -  -  -  -  16.296 

 Empresas  8.121.364  200.023 1.684.168  2.145.793 1.650.403  245.026  -  - 2.195.951 

 Instituições de Crédito  116.574  -  -  -  -  -  116.574  -  - 

Total da Posição em Risco 
no Fora do Balanço  8.511.718  200.023 1.684.168  2.145.793 1.650.403  245.026  116.574  234.074 2.235.656 

1 Não inclui receitas com rendimento diferido

Acesse https://t.me/Novojornal
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 MZN’000 

 POSIÇÕES EM RISCO 
POR CLASSES 

31 
Dezembro  

2020 

Classes de Risco

Posição 
em risco 
- crédito 

bruto

Agricultura, 
pecuária e 
sivicultura Indústria

Construção 
e Obras 

Públicas Comércio
Transportes e 

Comunicações

Inst. 
Financeiras 

Monetárias e 
N/Monetárias

Consumo 
(Particular) 

e Habitação Serviços

 No Balanço 
 Caixa e Equivalentes de 
Caixa  494.969  -  -  -  -  -  494.969  -  - 

 Governo de Moçambique e 
Banco de Moçambique 

 
16.551.966  -  -  -  -  -  16.551.966  -  - 

 Governos e Bancos 
Centrais Estrangeiros  - 

 Organizações 
Internacionais  - 

 Bancos Multilaterais de 
Desenvolvimento  - 

 Autoridades Municipais  - 

 Entidades do Sector Público  - 

 Empresas Públicas  76.517  -  -  -  -  46.979  1.139  -  28.399 

 Instituições de Crédito  3.579.553  -  -  -  -  -  3.579.553  -  - 

 Empresas  7.916.900  4.831 1.636.863  458.283 2.508.176  867.475  25  -  2.441.246 

 Carteira de Retalho 
Regulamentar  539.006  -  -  37  53.754  8.055  -  428.472  48.688 

Exposições Garantidas por 
Bens Imóveis  682.457  -  -  -  8.479  -  -  374.847  299.131 

Créditos Vencidos  433.396  1.040  184.514  29.224  30.835  11.385  -  131.927  44.470 

Categorias de Risco 
Elevado  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Outros Activos  2.081.137  38.573  -  -  32.529  10.113  1.711.003  153.541  135.378 

Total da Posição em Risco 
no Balanço1 32.355.900  44.444 

 
1.821.376  487.544 

 
2.633.774  944.007  22.338.655  1.088.787  2.997.312 

 Fora do Balanço 

 Particulares  238.910  -  -  -  -  -  -  238.910  - 

 Estado  496.318  -  -  -  -  -  -  -  496.318 

 Empresas Públicas  16.989  -  -  -  -  -  -  -  16.989 

 Empresas  8.417.926  159.965 2.124.271  2.446.455 1.272.390  325.631  124.931  -  1.964.285 

 Instituições de Crédito  21.738  -  -  -  -  -  21.738  -  - 

Total da Posição em Risco 
no Fora do Balanço  9.191.881  159.965 

 
2.124.271  2.446.455 

 
1.272.390  325.631  146.668  238.910  2.477.591 

1 Não inclui receitas com rendimento diferido

Distribuição geográfica da exposição bruta de crédito por classes
A distribuição geográfica das posições em risco originais do Banco é apresentada nos quadros seguintes:  

MZN’000 

POSIÇÕES EM RISCO POR CLASSES 
30 Junho  

2021

Classes de Risco

Posição 
em risco 
- crédito 

bruto Moçambique Inglaterra Portugal USA Alemanha Outros

No Balanço 
Caixa e Equivalentes de Caixa  429.839  429.839  -  -  -  -  - 
Governo de Moçambique e Banco de Moçambique  12.735.979  12.735.979  -  -  -  -  - 
Governos e Bancos Centrais Estrangeiros  - 
Organizações Internacionais  - 
 Bancos Multilaterais de Desenvolvimento  - 
 Autoridades Municipais  - 
 Entidades do Sector Público  - 
 Empresas Públicas  66.506  66.506  -  -  -  -  - 
 Instituições de Crédito  3.843.678  1.200.229  485.797  130.014 1.820.964  188.770  17.904 
 Empresas  7.380.100  7.380.100  -  -  -  -  - 
 Carteira de Retalho Regulamentar  508.832  507.540  -  889  -  -  403 
 Exposições Garantidas por Bens Imóveis  735.281  735.281  -  -  -  -  - 
 Créditos Vencidos  382.214  382.032  -  181  -  -  1 
 Categorias de Risco Elevado  - 
 Outros Activos  2.176.983  2.176.983  -  -  -  -  - 

Total da Posição em Risco no Balanço1  28.259.412  25.614.489  485.797  131.084 
 

1.820.964  188.770  18.308 
 Fora do Balanço 
 Particulares  234.074  230.092  -  2.472  -  -  1.510 
 Estado  23.410  23.410  -  -  -  -  - 
 Empresas Públicas  16.296  16.296  -  -  -  -  - 
 Empresas  8.121.364  8.121.364  -  -  -  -  - 
 Instituições de Crédito  116.574  3.007  -  -  1.033  -  112.534 
Total da Posição em Risco no Fora do Balanço  8.511.718  8.394.168  -  2.472  1.033  -  114.044 

1 Não inclui receitas com rendimento diferido

 
MZN’000 

POSIÇÕES EM RISCO POR CLASSES 
31 Dezembro  

2020 

Classes de Risco

Posição 
em risco 
- crédito 

bruto Moçambique Inglaterra Portugal USA Alemanha Outros

No Balanço 
Caixa e Equivalentes de Caixa  494.969  494.969  -  -  -  -  - 
Governo de Moçambique e Banco de Moçambique 16.551.966  16.551.966  -  -  -  -  - 
Governos e Bancos Centrais Estrangeiros  - 
Organizações Internacionais  - 
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento  - 
Autoridades Municipais  - 
Entidades do Sector Público  - 
Empresas Públicas  76.517  76.517  -  -  -  -  - 
Instituições de Crédito  3.579.553  785.018  -  192.959 1.932.070  265.415  404.090 
Empresas  7.916.900  7.916.900  -  -  -  -  - 
Carteira de Retalho Regulamentar  539.006  537.348  -  1.113  -  -  545 
Exposições Garantidas por Bens Imóveis  682.457  682.457  -  -  -  -  - 
Créditos Vencidos  433.396  433.344  -  50  -  -  1 
Categorias de Risco Elevado  - 
Outros Activos  2.081.137  2.081.137  -  -  -  -  - 
Total da Posição em Risco no Balanço1 32.355.900  29.559.656  -  194.123 1.932.070  265.415  404.636 
Fora do Balanço 
Particulares  238.910  234.279  -  2.861  -  -  1.769 
Estado  496.318  496.318  -  -  -  -  - 
Empresas Públicas  16.989  16.989  -  -  -  -  - 
Empresas  8.417.926  8.283.540  -  -  1.628  -  132.758 
Instituições de Crédito  21.738  2.205  -  19.533  -  -  - 
Total da Posição em Risco no Fora do Balanço  9.191.881  9.033.331  -  22.394  1.628  -  134.527 

1 Não inclui receitas com rendimento diferido

Desdobramento da carteira de Activos por maturidades residuais
A distribuição das posições em risco originais do Banco por maturidades residuais é apresentada nos quadros seguintes:

 MZN’000 

POSIÇÕES EM RISCO POR CLASSES 
30 Junho  

2021 

Classes de Risco

Posição 
em risco 
- crédito 

bruto
Até 1 
mês

Entre 1 e 
3 meses

 Entre 3 
meses a 

1 ano
 Entre 1 a 

3 anos
Superior 
a 3 anos

Sem 
prazo 

fixo

No Balanço 
Caixa e Equivalentes de Caixa  429.839  -    -    -    -    -    429.839 

Governo de Moçambique e Banco de Moçambique 12.735.979 2.288.126 1.233.715 2.669.555 1.551.188 1.097.189 3.896.206 

Governos e Bancos Centrais Estrangeiros  -  -  -  -  -  -  - 

Organizações Internacionais  -  -  -  -  -  -  - 

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento  -  -  -  -  -  -  - 

Autoridades Municipais  -  -  -  -  -  -  - 

Entidades do Sector Público  -  -  -  -  -  -  - 

Empresas Públicas  66.506  20.340  -  6.332  39.834  -  - 

Instituições de Crédito  3.843.678 1.903.894  15.520  126.991  73.072  616.549 1.107.651 

Empresas  7.380.100  991.284 1.475.657 1.027.539 1.068.113 2.817.301  206 

Carteira de Retalho Regulamentar  508.832  7.654  4.156  62.000  170.067  262.618  2.337 

Exposições Garantidas por Bens Imóveis  735.281  11.150  29.269  39.594  75.638  579.236  394 

Créditos Vencidos  382.214  1.631  139  9.174  12.971  2.490  355.808 

Categorias de Risco Elevado  -  -  -  -  -  -  - 

Outros Activos  2.176.983  38.752  33.848  90.910  14.951  338.583 1.659.938 

Total da Posição em Risco no Balanço1 28.259.412 5.262.833 2.792.305 4.032.095 3.005.834 5.713.966 7.452.380 
Fora do Balanço 
Particulares  234.074  5.728  381  28.060  199.905  -  - 

Estado  23.410  23.410  -  -  -  -  - 

Empresas Públicas  16.296  16.296  -  -  -  -  - 

Empresas  8.121.364 1.033.696 2.418.259 4.328.956  295.902  43.650  900 

Instituições de Crédito  116.574  9.936  1.033  53.356  52.249  -  - 

Total da Posição em Risco no Fora do Balanço  8.511.718 1.089.066 2.419.674 4.410.372  548.056  43.650  900 
1 Não inclui receitas com rendimento diferido

 MZN’000 

POSIÇÕES EM RISCO POR CLASSES 
31 Dezembro  

2020

Classes de Risco

Posição 
em risco 
- crédito 

bruto
Até 1 
mês

Entre 1 e 
3 meses

 Entre 3 
meses a 

1 ano
 Entre 1 a 

3 anos
Superior 
a 3 anos

Sem 
prazo 

fixo

No Balanço 

Caixa e Equivalentes de Caixa  494.969  -    -    -    -    -    494.969 

Governo de Moçambique e Banco de Moçambique  16.551.966 7.574.915  290.930 1.537.668 1.654.672  540.484 4.953.298 

Governos e Bancos Centrais Estrangeiros  -  -  -  -  -  -  - 

Organizações Internacionais  -  -  -  -  -  -  - 

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento  -  -  -  -  -  -  - 

Autoridades Municipais  -  -  -  -  -  -  - 

Entidades do Sector Público  -  -  -  -  -  -  - 

Empresas Públicas  76.517  -  -  20.290  56.227  -  - 

Instituições de Crédito  3.579.553  706.358  -  516.279  -  73.072 2.283.844 

Empresas  7.916.900  370.512 1.249.599 2.145.038 1.090.888 3.045.183  15.680 

Carteira de Retalho Regulamentar  539.006  11.063  20.138  40.624  178.145  284.422  4.614 

Exposições Garantidas por Bens Imóveis  682.457  90.585  256  1.384  56.165  533.751  315 

Créditos Vencidos  433.396  243  1.529  1.557  7.736  2.046  420.285 

Categorias de Risco Elevado  -  -  -  -  -  -  - 

Outros Activos  2.081.137  61.942  9.824  10.113  57.032  231.223 1.711.003 

Total da Posição em Risco no Balanço1  32.355.900 8.815.616 1.572.277 4.272.953 3.100.865 4.710.182 9.884.007 

Fora do Balanço 

Particulares  238.910  15.491  15.222  3.747  204.450  -  - 

Estado  496.318  -  -  496.318  -  -  - 

Empresas Públicas  16.989  -  16.989  -  -  -  - 

Empresas  8.417.926 2.019.670 1.384.966 4.209.786  707.376  96.129  - 

Instituições de Crédito  21.738  1.900  -  19.533  305  -  - 

Total da Posição em Risco no Fora do Balanço  9.191.881 2.037.061 1.417.176 4.729.384  912.130  96.129  - 
1 Não inclui receitas com rendimento diferido

RISCO DE CRéDITO - MéTODO PADRÃO
Os ponderadores de risco utilizados no cálculo de requisitos de fundos próprios são os definidos pelo Aviso nº 11/GBM/2013 do Banco de Moçambique, 
sendo utilizado o método padrão simplificado para a cobertura do risco de crédito.

Esta metodologia consiste na distribuição das posições em risco originais pelas classes de risco definidas no aviso supracitado. As posições são objecto de 
correcções de valor de imparidade para obtenção das posições em risco líquidas. Atendendo às garantias ou cauções associadas às posições, o referido 
aviso prevê também a aplicação de técnicas de redução de risco para a reclassificação e/ou redução das posições em risco. Estas posições são objecto de 
uma ponderação de acordo com a sua classe de risco.

7. MITIGAÇÃO DO RISCO DE CRéDITO
No âmbito do cumprimento dos rácios prudenciais regulamentares e de um modo geral, é efectuado um acompanhamento diário e permanente da evolução 
da carteira, com principal incidência na análise da concentração de risco (Cliente/grupo, produto, maturidade, sector de actividade), crédito correlacionado 
(accionistas, empresas participadas e de grupo e colaboradores) e crédito em grandes riscos (Clientes/grupos com exposição entre os 10% e os 25% do 
valor dos Fundos Próprios de Base (TIER 1) do Banco).

1. Mecanismos de controlo do limite de risco de crédito e políticas de mitigação
O Banco aplica técnicas de redução de risco de crédito, em concordância com a regulamentação prudencial, nas fases de concessão e acompanhamento.

Por forma a reduzir o risco de crédito, o Banco implementou diversas políticas e práticas, destacando-se a obtenção de garantias sobre os empréstimos 
concedidos, o que constitui uma prática comum, defendendo, deste modo, o Banco de circunstâncias imprevistas. Para tal, são consideradas tanto as 
garantias de natureza pessoal com efeito de substituição na posição em risco, como os colaterais financeiros que permitam redução directa do valor da 
posição. São também consideradas relevantes as garantias reais hipotecárias como mitigação do risco na carteira de crédito, bem como a gestão de 
limites e o controlo das concentrações de risco de crédito onde quer que estejam identificados (em particular, as contrapartes individuais e grupos, e as 
indústrias). 

O Banco estrutura os níveis de risco de crédito aceitáveis estabelecendo limites em relação ao cliente ou grupo de clientes bem como em função dos secto-
res económicos e distribuição geográfica. A revisão destes limites é efectuada em função da evolução das condições económicas, de mercado, análises de 
crédito e avaliações periódicas da probabilidade de incumprimento.

Periodicamente, supervisiona os riscos e realiza revisões aos limites dos níveis de crédito por produto e sector económico, sendo estes reportados ao 
Conselho de Administração numa base trimestral. Quaisquer ajustes a estes limites são efectuados e aprovados individualmente.

A exposição de qualquer cliente, incluindo bancos, é restringida pelos sublimites que cobrem os riscos reconhecidos e não reconhecidos, na demonstração 
da posição financeira e os limites diários de risco em relação a itens de negociação. A exposição actual contra os limites é supervisionada diariamente. A 
exposição ao risco de crédito é periodicamente gerida através da análise da capacidade dos clientes em liquidar as prestações em dívida, e alterando os 
limites do empréstimo quando necessário.

O Banco tem implementadas orientações sobre a aceitabilidade das classes específicas de garantia suplementares ou de redução de risco de crédito. 

Os principais colaterais e garantias para os empréstimos e adiantamentos são:

 v Colaterais imobiliários (hipotecas);

 v Penhor sobre os bens comerciais, como lojas, inventário e contas a receber;

 v Colaterais financeiros, tais como títulos de dívida e capital;

 v Garantias bancárias on first demand emitidas por bancos ou outras entidades;

 v Garantias dos accionistas (corporate guarantees e cartas conforto);

 v Fianças e avales.

Acesse https://t.me/Novojornal
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As garantias são obtidas, por norma, para financiamentos de longo prazo e para financiamentos concedidos a empresas. Adicionalmente, o Banco procura 
obter garantias adicionais da contraparte, logo que sejam conhecidos ou percebidos indicadores de imparidade sobre empréstimos e adiantamentos relevan-
tes concedidos a particulares de modo a minimizar o risco de perda de crédito. 

Em concordância com o Aviso nº 11/GBM/2013, os Bancos devem calcular o valor de mercado dos colaterais financeiros e reavaliá-los com uma 
periodicidade mínima semestral e sempre que exista evidência duma redução significativa do respectivo valor de mercado. No caso dos colaterais 
imobiliários, o Banco tem introduzido melhorias no sentido de sistematizar o processo de reavaliação dos mesmos numa base regular, com recurso 
a entidades avaliadoras externas aprovadas pelo Banco. As avaliações recebidas têm por base relatórios escritos onde são referenciados os mé-
todos aplicados de rendimento, custo e reposição e/ou comparativo de mercado, onde é relevado o valor de mercado ou da garantia hipotecária, 
consoante o caso. 

2. Principais tipos de garantes e contrapartes de derivados de crédito 
Os principais tipos de garantes utilizados pelo Nedbank Moçambique para as suas operações incluem:

 v Garantia do Estado (soberano).

 v Colaterais financeiros, tais como títulos de dívida e capital (inclui penhores de depósitos);

 v Garantias bancárias on first demand emitidas por bancos ou outras entidades (agências de desenvolvimento);

 v Hipotecas imobiliárias e de viaturas;

 v Penhor sobre equipamentos, bens comerciais, inventário e contas a receber;

 v Garantias dos accionistas (corporate guarantees e cartas conforto);

 v Fianças e avales.

No período de referência, o Banco não possuía contrapartes de derivados de crédito.

Apresenta-se, de seguida, a exposição total de cada classe de risco abrangida por colaterais e garantias referentes a Junho de 2021 e Dezembro de 2020, 
respectivamente:

 MZN’000 

POSIÇÕES EM RISCO POR CLASSES   30 Junho 2021 

Classes de Risco

Posição 
em risco 
- crédito 

bruto

 Posição em risco coberta por: 

Penhor de 
depósitos

Garantia 
do Estado

Hipoteca 
de 

Imóveis

Outras 
garantias/

Sem 
garantia

No Balanço 

Caixa e Equivalentes de Caixa  429.839  -  -  -  -  -  429.839 

Governo de Moçambique e Banco de Moçambique 12.735.979  -  - 11.811.257  -  -  924.723 

Governos e Bancos Centrais Estrangeiros  - 

Organizações Internacionais  - 

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento  - 

Autoridades Municipais  - 

Entidades do Sector Público  - 

Empresas Públicas  66.506  -  -  -  -  -  66.506 

Instituições de Crédito  3.843.678  -  -  -  -  -  3.843.678 

Empresas  7.380.100  400.055  -  -  -  - 6.980.045 

Carteira de Retalho Regulamentar  508.832  29.948  -  -  -  -  478.885 

Exposições Garantidas por Bens Imóveis  735.281  -  -  -  -  735.281  - 

Créditos Vencidos  382.214  960  -  -  -  18.588  362.666 

Categorias de Risco Elevado  -  -  -  -  -  -  - 

Outros Activos  2.176.983  47.371  -  -  -  - 2.129.612 

Total da Posição em Risco no Balanço1 28.259.412  478.333  - 11.811.257  -  753.869 15.215.954 

Fora do Balanço 

Particulares  234.074  4.929  -  -  -  2.425  226.720 

Estado  23.410  -  -  -  -  -  23.410 

Empresas Públicas  16.296  296  -  -  -  -  16.000 

Empresas  8.121.364 1.580.022  -  -  -  42.598  6.498.744 

Instituições de Crédito  116.574  -  -  -  -  -  116.574 

Total da Posição em Risco no Fora do Balanço  8.511.718  1.585.246  -  -  -  45.024  6.881.448 

1 Não inclui receitas com rendimento diferido

 MZN’000 

POSIÇÕES EM RISCO POR CLASSES   31 Dezembro 2020 

Classes de Risco

Posição 
em risco 
- crédito 

bruto

 Posição em risco coberta por: 

Penhor de 
depósitos

Garantia 
do Estado

Hipoteca 
de 

Imóveis

Outras 
garantias/

Sem 
garantia

No Balanço 

Caixa e Equivalentes de Caixa  494.969  -  -  -  -  -  494.969 

Governo de Moçambique e Banco de Moçambique 16.551.966  -  - 16.011.482  -  -  540.484 

Governos e Bancos Centrais Estrangeiros  - 

Organizações Internacionais  - 

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento  - 

Autoridades Municipais  - 

Entidades do Sector Público  - 

Empresas Públicas  76.517  -  -  -  -  -  76.517 

Instituições de Crédito  3.579.553  -  -  -  -  -  3.579.553 

Empresas  7.916.900  365.207  -  -  -  -  7.551.693 

Carteira de Retalho Regulamentar  539.006  29.462  -  -  -  -  509.544 

Exposições Garantidas por Bens Imóveis  682.457  -  -  -  -  682.457  - 

Créditos Vencidos  433.396  527  -  -  -  46.636  386.233 

Categorias de Risco Elevado  -  -  -  -  -  -  - 

Outros Activos  2.081.137  91.752  -  -  -  -  1.989.385 

Total da Posição em Risco no Balanço1 32.355.900  486.948  - 16.011.482  -  729.093 15.128.377 

Fora do Balanço 

Particulares  238.910  6.441  -  -  -  2.324  230.145 

Estado  496.318  -  -  -  -  -  496.318 

Empresas Públicas  16.989  989  -  -  -  -  16.000 

Empresas  8.417.926  1.368.239  -  -  -  1.759  7.047.927 

Instituições de Crédito  21.738  -  -  -  -  -  21.738 

Total da Posição em Risco no Fora do Balanço  9.191.881  1.375.669  -  -  -  4.084  7.812.128 

1 Não inclui receitas com rendimento diferido

Concentração individual
A 30 de Junho de 2021, o índice de concentração individual (ICS) na carteira de crédito a clientes era o seguinte:

Contraparte
Montante de 

exposição x2 Contraparte
Montante de 

exposição x2

Cliente 1  492.375.346  242.433.481.151.670.000 Cliente 51  83.613.875  6.991.280.166.095.840 

Cliente 2  462.470.208  213.878.693.322.434.000 Cliente 52  81.715.802  6.677.472.240.380.790 

Cliente 3  447.158.714  199.950.915.437.361.000 Cliente 53  80.972.500  6.556.545.756.250.000 

Cliente 4  400.000.000  160.000.000.000.000.000 Cliente 54  80.613.391  6.498.518.868.172.790 

Cliente 5  336.939.452  113.528.194.367.971.000 Cliente 55  80.000.000  6.400.000.000.000.000 

Cliente 6  336.600.000  113.299.560.000.000.000 Cliente 56  76.312.772  5.823.639.122.430.090 

Cliente 7  325.591.991  106.010.144.603.344.000 Cliente 57  75.001.287  5.625.193.063.656.570 

Cliente 8  291.370.365  84.896.689.372.964.300 Cliente 58  74.043.386  5.482.422.994.055.450 

Cliente 9  290.100.363  84.158.220.670.751.900 Cliente 59  73.767.388  5.441.627.491.032.810 

Cliente 10  290.094.712  84.154.941.682.564.000 Cliente 60  73.380.962  5.384.765.634.355.430 

Cliente 11  287.769.894  82.811.511.690.181.200 Cliente 61  71.492.692  5.111.205.008.048.500 

Cliente 12  275.600.465  75.955.616.523.184.600 Cliente 62  69.649.768  4.851.090.209.436.140 

Cliente 13  263.148.385  69.247.072.378.429.400 Cliente 63  69.500.000  4.830.250.000.000.000 

Cliente 14  260.330.782  67.772.115.921.359.500 Cliente 64  68.059.802  4.632.136.610.165.710 

Cliente 15  259.598.428  67.391.343.887.566.800 Cliente 65  66.554.565  4.429.510.116.322.690 

Cliente 16  249.861.038  62.430.538.301.692.300 Cliente 66  66.424.421  4.412.203.656.031.170 

Cliente 17  201.957.808  40.786.956.131.381.800 Cliente 67  65.729.228  4.320.331.467.373.950 

Cliente 18  200.000.000  40.000.000.000.000.000 Cliente 68  63.497.478  4.031.929.746.649.120 

Cliente 19  199.439.549  39.776.133.757.177.700 Cliente 69  60.932.905  3.712.818.942.205.480 

Cliente 20  196.517.584  38.619.160.836.918.400 Cliente 70  60.436.075  3.652.519.119.100.370 

Cliente 21  184.593.639  34.074.811.433.738.600 Cliente 71  59.421.451  3.530.908.824.090.040 

Cliente 22  183.507.236  33.674.905.664.359.700 Cliente 72  57.844.300  3.345.963.042.490.000 

Cliente 23  167.165.182  27.944.198.039.660.100 Cliente 73  57.478.584  3.303.787.618.645.060 

Cliente 24  164.392.282  27.024.822.460.075.800 Cliente 74  57.221.770  3.274.330.953.921.850 

Cliente 25  163.662.025  26.785.258.459.833.000 Cliente 75  57.189.893  3.270.683.865.926.640 

Cliente 26  157.476.704  24.798.912.268.058.700 Cliente 76  54.558.645  2.976.645.738.780.160 

Cliente 27  153.163.646  23.459.102.306.464.300 Cliente 77  53.138.940  2.823.746.948.564.090 

Cliente 28  149.353.717  22.306.532.863.860.600 Cliente 78  50.657.206  2.566.152.559.239.060 

Cliente 29  144.661.041  20.926.816.719.986.800 Cliente 79  50.181.207  2.518.153.569.598.260 

Cliente 30  139.583.943  19.483.677.101.552.100 Cliente 80  47.640.875  2.269.652.950.280.050 

Cliente 31  134.334.675  18.045.804.985.269.700 Cliente 81  46.071.020  2.122.538.880.154.720 

Cliente 32  130.385.000  17.000.248.225.000.000 Cliente 82  45.000.000  2.025.000.000.000.000 

Cliente 33  126.971.908  16.121.865.309.196.600 Cliente 83  44.674.886  1.995.845.440.006.490 

Cliente 34  126.436.258  15.986.127.273.824.400 Cliente 84  44.533.374  1.983.221.397.151.870 

Cliente 35  124.634.995  15.533.882.090.871.400 Cliente 85  43.650.152  1.905.335.779.889.620 

Cliente 36  123.862.568  15.341.935.798.622.400 Cliente 86  42.659.701  1.819.850.086.764.500 

Cliente 37  118.296.186  13.993.987.557.131.000 Cliente 87  40.851.629  1.668.855.603.392.100 

Cliente 38  117.803.780  13.877.730.648.258.500 Cliente 88  40.117.232  1.609.392.332.226.230 

Cliente 39  114.321.266  13.069.351.910.144.100 Cliente 89  39.703.159  1.576.340.806.787.070 

Cliente 40  104.497.626  10.919.753.826.887.200 Cliente 90  37.622.585  1.415.458.887.033.190 

Cliente 41  101.528.675  10.308.071.804.613.600 Cliente 91  36.574.749  1.337.712.239.542.170 

Cliente 42  100.880.589  10.176.893.279.518.200 Cliente 92  35.630.130  1.269.506.153.484.160 

Cliente 43  99.529.477  9.906.116.859.573.570 Cliente 93  35.083.749  1.230.869.447.403.380 

Cliente 44  99.362.507  9.872.907.729.758.540 Cliente 94  33.976.000  1.154.368.576.000.000 

Cliente 45  96.266.364  9.267.212.826.209.280 Cliente 95  33.218.322  1.103.456.906.530.190 

Cliente 46  95.537.225  9.127.361.333.950.200 Cliente 96  32.179.538  1.035.522.671.042.170 

Cliente 47  92.492.760  8.554.910.699.588.910 Cliente 97  31.087.397  966.426.260.318.332 

Cliente 48  90.439.279  8.179.263.234.877.050 Cliente 98  30.372.455  922.486.034.268.558 

Cliente 49  89.337.318  7.981.156.374.925.900 Cliente 99  30.062.116  903.730.842.898.081 

Cliente 50  87.695.757  7.690.545.803.064.250 Cliente 100  29.655.237  879.433.107.818.502 

Sub-total  9.849.098.711 2.488.535.454.925.830.000 Sub-total  2.739.754.600 163.670.837.736.009.000 

Nota: Montante de exposição não inclui Juros corridos e nem os Juros em mora acima de 
90 dias.

Total 12.588.853.311 2.652.206.292.661.830.000 
Total de 
exposição  15.384.649.187 

Em conformidade com a Circular nº 03/SCO/2013 do Banco de Moçambique, o índice de concentração individual do Banco é o seguinte:

 v Índice de Concentração Individual nas 100 maiores contrapartes: 1,37%.

Concentração Sectorial 
Segue-se a apresentação da concentração do risco de crédito a clientes por sector económico de actividade, reportado a 30 de Junho de 2021:

Códico CAE Sectores de Actividade Económica
Montante de exposição 

sobre o sector (x) x2
% Exposição 

total

A Agricultura,produção animal, caça, floresta e pesca  273.857.828  74.998.110.110.895.200 1.78%

B Indústrias extractivas  557.352.611  310.641.933.281.127.000 3.62%

C-10_11_12 Indústrias alimentares, bebidas e tabaco  1.312.201.418  1.721.872.560.450.130.000 8.53%

C-13_14 Têxteis, vestuário  563.393  317.411.379.485 0.00%

C-15_16 Indústria de couro, madeira e cortiça  - 0.00%

C-17 Pasta de papel  - 0.00%

C-19 Fabricação de combustíveis e produtos petrolíferos refinados  - 0.00%

C-20_21_22 Indústria química  99.614.379  9.923.024.427.848.710 0.65%

C-23 Vidro,cerâmica e material de construção  203.229.709  41.302.314.599.901.700 1.32%

C-24_25 Indústrias metalúrgicas  560.052.476  313.658.775.621.707.000 3.64%

C-26_27_28_33 Máquinas e equipamentos  -  - 0.00%

C-29_30 Fabricação de material de transporte  -  - 0.00%

C-18_31_32 Outras indústrias transformadoras  -  - 0.00%

D_E Electricidade,gás e água  90.439.279  8.179.263.234.877.050 0.59%

F Construção  1.908.393.131  3.641.964.344.046.070.000 12.40%

G Comércio e reparações  2.713.737.493  7.364.371.179.166.820.000 17.64%

H Transporte e armazenagem  612.029.386  374.579.969.792.924.000 3.98%

I Alojamento, restauração e similares  298.889.832  89.335.131.690.921.600 1.94%

J Actividades de informação e comunicação  490.978.037  241.059.432.529.544.000 3.19%

K Actividades financeiras e de seguros  1.050.828.722  1.104.241.003.444.200.000 6.83%

L Actividades imobiliárias  1.050.115.011  1.102.741.536.170.010.000 6.83%

M_N Outros serviços empresariais  3.056.894.361  9.344.603.137.245.170.000 19.87%

O Administração pública (reginal e local)  -  - 0.00%

P_Q Educação, saúde e apoio social  52.955.057  2.804.238.037.513.920 0.34%

R_S Outros actividades  1.052.517.064  1.107.792.170.447.550.000 6.84%

Total 15.384.649.187 26.854.068.441.708.600.000 100.00%

Nota: O montante de exposição não inclui os Juros corridos e nem Juros em mora acima de 90 dias.

Pode-se aferir, do quadro acima, que as maiores exposições de risco de crédito por sector económico concentram--se nos sectores do Comércio e 
Reparações e na Construção. 

Acesse https://t.me/Novojornal
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De acordo com a Circular nº 03/SCO/2013, o índice de concentração sectorial é o seguinte:

 v Índice de Concentração Sectorial: 11,35%.

8. RISCO DE MERCADO
O cálculo dos requisitos mínimos dos fundos próprios para cobertura do risco cambial é efectuado em conformidade com o método estabelecido no Aviso nº 
13/GBM/2013, no qual são especificadas as regras em matéria de adequação dos fundos próprios para cobertura do risco cambial e do risco de commodities 
da carteira de negociação. 

Tanto as posições por moeda como as posições globais, a 30 de Junho de 2021, encontravam-se dentro dos limites estabelecidos pelo Banco de Moçambique.

Exposição do risco cambial
A 30 de Junho de 2021, o risco cambial decorrente da existência de gaps entre o valor dos activos e passivos detidos nas respectivas moedas estrangeiras 
é analisado como segue:

MZN’000  Meticais 
 Dólares 

americanos  Euros  Rands  Libras 
 Coroa 
Suécia 

 Iene 
Japonês 

Yuan  
Chinês  Total 

Activo 

Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique  1.824.751  2.294.895  50.033  9.457  -    -    -    -    4.179.136 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  542.902  563.788 151.674 (81.505)  104  -    -    742  1.177.705 

Aplicações em instituições de crédito  1.785.215  1.761.624  -    -    -    -    -    -    3.546.839 

Crédito a clientes  8.089.752  2.107.093  27.735  69.564  -    -    -    -   10.294.145 

Activos financeiros  6.298.607  -    -    -    -    -    -    -    6.298.607 

Activos não correntes detidos para venda  438.100  -    -    -    -    -    -    -    438.100 

Outros activos tangíveis  631.064  -    -    -    -    -    -    -    631.064 

Activos sob direito de uso  365.769  -    -    -    -    -    -    -    365.769 

Activos intangíveis  310.890  -    -    -    -    -    -    -    310.890 

Activos por impostos correntes  16.132  -    -    -    -    -    -    -    16.132 

Activos por impostos diferidos  60.723  -    -    -    -    -    -    -    60.723 

Outros activos  168.159  12.072  59  -    -    -    -    -    180.291 

Total do activo 20.532.065  6.739.473 229.501  (2.484)  104  -    -    742 27.499.401 

Passivo e Capital Prório 

Recursos de outras instituições de crédito  5.120  106.079  -    -    -    -    -    -    111.199 

Recursos de clientes 15.586.985  6.355.356 257.914  53.294  3  -    -    -   22.253.553 

Provisões  64.355  -    -    -    -    -    -    -    64.355 

Passivo de locação  91.026  336.765  -    -    -    -    -    -    427.790 

Passivos subordinados  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Outros passivos  598.906  262.041 (24.801) (44.589)  (0)  -    -    -    791.556 

Capital social  2.890.000  -    -    -    -    -    -    2.890.000 

Outros Instrumentos de capital  19.228  -    -    -    -    -    -    -    19.228 

Reservas para alteração políticas contabilísticas  (37.398)  -    -    -    -    -    -    -    (37.398)

Reservas e resultados acumulados  840.646  -    -    -    -    -    -    -    840.646 

Resultado do exercício  138.470  -    -    -    -    -    -    -    138.470 

Total do passivo e capital proprio 20.197.339  7.060.240 233.113  8.705  3  -    -    -   27.499.401 

Posição global operacional  334.726  (320.767)  (3.612) (11.190)  101  -    -    742  0

Os requisitos de capital para a cobertura do risco cambial, à data de 30 de Junho de 2021, eram os seguintes:

MZN’000

30 Junho 2021

Posição longa Posição curta Máximo entre as Posições
Requisito de Capital para cobertura do risco de 

mercado

 50.283  11.125  50.283  50.283 

Em comparação com os valores reportados em 31 de Dezembro de 2020, o risco cambial decorrente da existência de gaps entre o valor dos activos e pas-
sivos detidos nas respectivas moedas estrangeiras, é analisado da seguinte forma:

MZN’000  Meticais 
 Dólares 

americanos  Euros  Rands  Libras 
 Coroa 
Suécia 

 Iene 
Japonês 

Yuan  
Chinês  Total 

Activo 

Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique  2.496.035  2.853.060  8.791  6.364  -    -    -    -    5.364.251 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  225.946  1.779.962  279.838  38.197  23.777  -    -    379  2.348.101 

Aplicações em instituições de crédito  5.336.497  842.282  -    32.197  -    -    -    -    6.210.976 

Crédito a clientes  6.856.272  2.922.751  -    -    -    -    -    -    9.779.023 

Activos financeiros  5.996.802  -    304  -    -    -    -    -    5.997.106 

Activos não correntes detidos para venda  438.100  -    -    -    -    -    -    -    438.100 

Outros activos tangíveis  650.851  -    -    -    -    -    -    -    650.851 

Activos sob direito de uso  369.606  -    -    -    -    -    -    -    369.606 

Activos intangíveis  368.669  -    -    -    -    -    -    -    368.669 

Activos por impostos correntes  16.603  -    -    -    -    -    -    -    16.603 

Activos por impostos diferidos  3.156  -    -    -    -    -    -    -    3.156 

Outros activos  595.050  15.934  -    -    -    -    -    -    610.984 

Total do activo 23.353.588  8.413.989  288.933  76.758  23.777  -    -    379 32.157.426 

Passivo e Capital Prório 

Recursos de outras instituições de crédito  749  125.142  -    -    -    -    -    -    125.891 

Recursos de clientes 18.174.578  8.227.333  268.080  62.482  3  -    -    -    26.732.476 

Provisões  74.361  -    -    -    -    -    -    -    74.361 

Passivo de locação  94.588  372.480  -    -    -    -    -    -    467.068 

Passivos subordinados  60.198  -    -    -    -    -    -    -    60.198 

Outros passivos  866.423  118.532  -    -    -    -    -    -    984.955 

Capital social  2.890.000  -    -    -    -    -    -    -    2.890.000 

Outros Instrumentos de capital  19.228  -    -    -    -    -    -    -    19.228 

Reserva Legal   306.166  -    -    -    -    -    -    -    306.166 

Resultados acumulados  497.083  -    -    -    -    -    -    -    497.083 

Total do passivo e capital proprio 22.983.374  8.843.487  268.080  62.482  3  -    -    -   32.157.426 

Posição global operacional  370.213  (429.498)  20.853  14.276  23.774  -    -    379  - 

Os requisitos de capital para a cobertura do risco cambial, a 31 de Dezembro de 2020, eram os seguintes:

MZN’000

31 Dezembro 2020

Posição longa Posição curta Máximo entre as Posições
Requisito de Capital para cobertura do risco de 

mercado

 269.434  -  269.434  269.434

Análises de sensibilidade efectuadas ao risco de taxa de câmbio revelam um impacto reduzido tanto ao nível dos capitais próprios como do Resultado Líquido 
do Banco conforme se pode verificar no quadro abaixo referente ao ano findo em 30 de Junho de 2021, o qual apresenta também os resultados referentes 
a 31 de Dezembro de 2020.

Impactos da variação nas taxas de câmbio

USD EUR zAR

Período 10% 5% 2.5% 10% 5% 2.5% 10% 5% 2.5%

Efeito no Capital 
Próprio

Jun - 2021  (32.077)  (16.038)  (8.019)  (361)  (181)  (90)  (1.119)  (559)  (280)

Dez - 2020  (42.950)  (21.475)  (10.737)  2.085  1.043  521  1.428  714  357 

Efeito no 
Resultado antes 
de impostos

Jun - 2021  28.444  14.222  7.111  1.689  845  422  2.252  1.126  563 

Dez - 2020  32.500  16.250  8.125  3.953  1.977  988  3.659  1.830  915 

9. RISCO OPERACIONAL
O método de cálculo dos requisitos de fundos próprios para efeitos de capital prudencial para cobertura de risco operacional é o Método do Indicador Básico 
(BIA), regulamentado através do Aviso nº 12/GBM/2013 do Banco de Moçambique. Segundo este cálculo, os requisitos de capital baseiam-se num indicador 
definido como relevante, que é multiplicado por uma percentagem fixa, isto é, corresponde a 15% da média aritmética do indicador relevante anual positivo, 
dos últimos 3 anos.

Segue-se o resumo do apuramento para a base de cálculo de requisitos de fundos próprios para cobertura de risco operacional nos últimos três anos (final 
do ano):

MZN’000 

2020 2019 2018

(+) Juros e Rendimentos Similares 2.506.447  2.875.192  3.271.710  

(-) Juros e Encargos Similares 911.028  1.176.765  1.541.001  

(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital  -    -    -   

(+) Comissões Recebidas 495.501  510.704  457.846  

(-) Comissões Pagas 114.705  100.299  75.645  

(+) Resultados de Operações Financeiras 265.940  264.499  274.056  

(+) Outros Resultados Operacionais -8.106  -30.287  66.724  

2.234.049  2.343.044  2.453.690  

Nota: Cálculo em conformidade com a metodologia regulamentar

Actividades

Indicador Relevante Base de 
Cálculo dos 
Requisitos 

Mínimos de 
Capitais2020 2019 2018

Total das Actividades Sujeitas ao MIB* 2.234.049  2.343.044  2.453.690  351.539  

* Método do indicador básico aplicável para 2020

A gestão do risco operacional é transversal ao Banco em que a responsabilidade pela gestão é atribuída à 1ª linha de defesa (Process Owners). No desem-
penho da função de gestão é efectuado uma auto-avaliação dos riscos onde são implementados planos de acção para mitigação da exposição aos riscos 
identificados. A monitorização de indicadores-chave de risco (KRI) serve para um acompanhamento mais eficaz da evolução dos mesmos.

No Nedbank Moçambique, as perdas operacionais são caracterizadas consoante a sua natureza.

Os quadros abaixo reportam o perfil das perdas operacionais efectivas em termos de severidade e frequência, reportadas a 30 de Junho de 2021, ilustrando 
a distribuição por origem (causa) do risco. 

2.0%

PessoasProcesso Sistema Evento
Externo

87%

11%
0,0%

Distribuição das perdas por causa de risco 
operacional  

85%

PessoasProcesso SistemaEvento
Externo

13%
2,0%0,0%

Distribuição das ocorrências por causas 
de risco operacional 

10. RISCO DE TAxA DE JURO
O risco de taxa de juro originado na carteira de crédito é avaliado semestralmente através de um processo de análise de sensibilidade de risco para o univer-
so de operações que integram o Banco, sendo adicionalmente medidos os respectivos gaps de taxa de juro para a carteira global e em USD.

Exposição do risco taxa de juro
Os quadros, que a seguir se apresentam, sintetizam a exposição do Banco ao risco de taxa de juro, com datas de referência a 30 de Junho de 2021 e a 31 
de Dezembro de 2020, respectivamente:

Acesse https://t.me/Novojornal
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MZN’000

 Activos  Até 1 mês 
 Entre 1 e 3 

meses 
 Entre 3 e 
6 meses 

 Entre 6 e 
12 meses 

 Entre 1 e 3 
anos 

 Entre 3 e 
5 anos  Sem taxa  Total 

Caixa e disponibilidades no Banco de 
Moçambique  -    -    -    -    -    -    4.179.136  4.179.136 

Disponibilidades em outras instituições 
de crédito  -    -    -    -    -    -    1.177.705  1.177.705 

Aplicações em instituições de crédito  3.404.328  15.520  126.991  -    -    -    -    3.546.839 

Crédito a clientes  9.610.712  1.117.023  27.735  -    -    -    347.641  11.103.111 

Activos financeiros  284.781  2.623.885  381.735  856.611  1.624.260  575.377  6.577  6.353.226 

Activos não correntes detidos para venda  -    -    -    -    -    -    438.100  438.100 

Outros activos tangíveis  -    -    -    -    -    -    631.064  631.064 

Activos sob direito de uso  -    -    -    -    -    -    310.890  310.890 

Activos intangíveis  -    -    -    -    -    -    365.769  365.769 

Imparidade Crédito  -    -    -    -    -    -    (808.966)  (808.966)

Imparidade de Bilhetes de Tesouro  -    -    -    -    -    -    (6.253)  (6.253)

Imparidade de Obrigações de Tesouro  -    -    -    -    -    -    (48.366)  (48.366)

Activos por impostos correntes  -    -    -    -    -    -    16.132  16.132 

Activos por impostos diferidos  -    -    -    -    -    -    60.724  60.724 

Outros activos  -    -    -    -    -    -    180.291  180.291 

Total de activos 13.299.821.00 3.756.428.00 536.461.00 856.611.00 1.624.260.00 575.377.00 6.850.444.00 27.499.402.00

Passivos  Até 1 mês 
 Entre 1 e 3 

meses 
 Entre 3 e 
6 meses 

 Entre 6 e 
12 meses 

 Entre 1 e 3 
anos 

 Entre 3 e 
5 anos  Sem taxa  Total 

Recursos de outras instituições de 
crédito  -    -    -    52.249  52.249  -    6.701  111.199 

Recursos de clientes  9.781.742  153.179  8.647  101  -    -    12.309.884  22.253.553 

Provisões  -    -    -    -    -    -    64.355  64.355 

Passivo de locação  -    -    -    -    -    -    427.790  427.790 

Passivos subordinados  -    -    -    -    -    -    -    -   

Outros passivos  -    -    -    -    -    -    791.558  791.558 

Total do capital próprio  -    -    -    -    -    -    3.850.947  3.850.947 

Total Passivo e Capital próprio  9.781.742  153.179  8.647  52.350  52.249  -    17.451.235  27.499.402 

Sensibilidade da taxa de juro na 
posição financeira  3.518.079  3.603.249  527.814  804.261 1.572.011  575.377 (10.600.791)  -

MZN’000

 Activos  Até 1 mês 
 Entre 1 e 3 

meses 
 Entre 3 e 
6 meses 

 Entre 6 e 
12 meses 

 Entre 1 e 
3 anos 

 Entre 3 e 
5 anos  Sem taxa  Total 

Caixa e disponibilidades no Banco de 
Moçambique  -    -    -    -    -    -    4.895.749  4.895.749 

Disponibilidades em outras instituições 
de crédito  -    -    -    -    -    -    791.375  791.375 

Aplicações em instituições de crédito  2.192.449  370.451  123.161  15.016  -    -    -    2.701.077 

Crédito a clientes  8.048.596  1.231.442  -    -    -    -    2.124.226  11.404.264 

Activos financeiros  431.398  1.747.092  176.823  3.939.610  371.422  73.150  6.555  6.746.049 

Activos não correntes detidos para venda  -    -    -    -    -    -    425.331  425.331 

Outros activos tangíveis  -    -    -    -    -    -    601.205  601.205 

Activos sob direito de uso  -    -    -    -    -    -    429.630  429.630 

Activos intangíveis  -    -    -    -    -    -    286.386  286.386 

Imparidade Crédito  -    -    -    -    -    -    (927.441)  (927.441)

Imparidade de Bilhetes de Tesouro  -    -    -    -    -    -    (29.741)  (29.741)

Imparidade de Obrigações de Tesouro  -    -    -    -    -    -    (2.714)  (2.714)

Activos por impostos correntes  -    -    -    -    -    -    16.131  16.131 

Activos por impostos diferidos  -    -    -    -    -    -    242.724  242.724 

Outros activos  -    -    -    -    -    -    165.924  165.924 

Total de activos 10.672.441.78 3.348.984.36 299.984.43 3.954.626.37 371.421.52  73.150.00 9.025.340.52 27.745.948.98

Passivos  
 Até 1 

mês 
 Entre 1 e 
3 meses 

 Entre 3 e 6 
meses 

 Entre 6 e 
12 meses 

 Entre 1 e 
3 anos 

 Entre 3 e 
5 anos  Sem taxa  Total 

Recursos de outras instituições de crédito  -    -    -    -    -    -    2.298  2.298 

Recursos de clientes  5.764.979  3.786.490  1.909.074  707.367  -    -    10.347.552 22.515.462 

Provisões  -    -    -    -    -    -    26.726  26.726 

Passivo de locação  -    -    -    -    -    -    439.594  439.594 

Passivos subordinados  -    -    -    -    -    -    55.739  55.739 

Outros passivos  -    -    -    -    -    -    597.356  597.356 

Total do capital próprio  -    -    -    -    -    -    4.108.774  4.108.774 

Total Passivo e Capital proprio  5.764.979  3.786.490  1.909.074  707.367  -    -    15.578.039 27.745.949 

Sensibilidade da taxa de juro na posição 
financeira  4.907.463  (437.505)  (1.609.090)  3.247.260  371.422  73.150  (6.552.698)  -

Justo valor de activos e passivos financeiros
Nas Demonstrações Financeiras, o justo valor dos activos e passivos financeiros do Banco apresenta-se como se segue, não existindo diferenças face ao 
seu valor contabilístico:

MZN’000

30 Junho  
2021

31 Dezembro  
2020

quantia 
escriturada

Custo 
amortizado

quantia 
escriturada

Custo 
amortizado

Activos financeiros 

Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique  4.179.136  4.179.136  5.364.251  5.364.251 

Disponibilidades em outras instituições de crédito  1.177.705  1.177.705  2.348.101  2.348.101 

Aplicações em outras instituições de crédito  3.546.839  3.546.839  6.210.976  6.210.976 

Crédito a clientes  10.294.145  10.294.145  9.779.023  9.779.023 

Activos financeiros  6.298.607  6.298.607  5.997.106  5.997.106 

Passivos financeiros 

Recursos de outras instituições de crédito  111.199  111.199  125.891  125.891 

Recursos de clientes  22.253.553  22.253.553  26.732.476  26.732.476 

Empréstimos subordinados  -    -    60.198  60.198 

MZN’000

30 Junho  
2021

31 Dezembro  
2020

quantia 
escriturada

Justo valor 
Nível 2

Activos financeiros  -    -    -    -

a) Disponibilidades e aplicações em instituições de crédito
O justo valor de disponibilidades, aplicações a taxa variável e depósitos overnight é o seu valor de Balanço. O justo valor estimado para os depósitos a taxa 
fixa é baseado nos fluxos de caixa futuros descontados às taxas de mercado monetário prevalecentes para aplicações com risco de crédito e prazo residual 
semelhante.

b) Crédito a clientes
O crédito a clientes apresenta-se líquido de imparidade. O justo valor estimado do crédito representa o montante descontado dos fluxos de caixa futuros 
cujo recebimento é expectável. Para determinar o justo valor, os fluxos de caixa esperados são descontados a taxas de juro de mercado para instrumentos 
similares com riscos de crédito similares.

c) Recursos de clientes e outros empréstimos
O justo valor estimado dos depósitos sem maturidade definida, que incluem depósitos à ordem, é o montante de reembolso. O justo valor estimado dos 
depósitos a taxa fixa é baseado em fluxos de caixa descontados utilizando taxas de juro para novos recursos com prazo residual similar. 

Análise de sensibilidade aos impactos das variações de taxa de juro
Os quadros que se seguem, indicam as exposições dos elementos activos, passivos e extrapatrimoniais (caso aplicável) por intervalo de maturidade ou 
refixação de taxa de juros, cujos resultados resultam da aplicação da metodologia de cálculo descrita na Circular nº 04/SCO/2013, nomeadamente:

 v A estimativa da duração modificada dos elementos da carteira bancária com maturidade igual ao prazo médio de cada banda temporal, assume que 
todos os activos, passivos e exposições extrapatrimoniais são remuneradas à taxa de 5%, e que a taxa de desconto para todo o espectro de maturidades 
é igualmente de 5%;

Na avaliação do risco de taxa de juro o modelo reporta os resultados obtidos esforçando a taxa de juro em 100 p.b. e 200 p.b. tanto para a carteira global 
como para a carteira em USD, de maneira a reflectir o impacto dessa variação nos fundos próprios e na margem financeira, com datas de referência a 30 de 
Junho de 2021 e a 31 de Dezembro de 2020, respectivamente:

Carteira Global: Impactos da variação nas taxas de juros (pb)

Impacto sobre: ↑ 100pb ↓ 100pb ↑ 200pb ↓ 200pb

Período %
Montante 

‘000 %
Montante 

‘000 %
Montante 

‘000 %
Montante 

‘000

Fundos Próprios

Jun - 2021 0,20%  6.418 -0,20%  (6.418) 0,40%  12.836 -0,40%  (12.836)

Dez - 2020 -0,42%  (12.177) 0,42%  12.177 -0,84%  (24.354) 0,84%  24.354 

Margem Financeira

Jun - 2021 5,22%  90.848 -5,22% (181.695) 10,45%  181.695 -10,45%  (181.695)

Dez - 2020 5,38%  87.477 -5,38%  (87.477) 10,77%  174.953 -10,77%  (174.953)

Carteira USD: Impactos da variação nas taxas de juros (pb)

Impacto sobre: ↑ 100pb ↓ 100pb ↑ 200pb ↓ 200pb

Período %
Montante 

‘000 %
Montante 

‘000 %
Montante 

‘000 %
Montante 

‘000

Fundos Próprios

Jun - 2021 -0,19%  (6.087) 0,19%  6.087 0,38%  (12.173) 0,38%  12.173 

Dez - 2020 -0,41%  (12.023) 0,41%  12.023 -0,83%  (24.046) 0,83%  24.046 

Margem Financeira

Jun - 2021 -0,35%  (6.146) 0,35%  6.146 -0,71%  (12.292) 0,71%  12.292 

Dez - 2020 -0,39%  (6.271) 0,39%  6.271 -0,77%  (12.541) 0,77%  12.541

Nota: Os elementos sensíveis à taxa de juros cujo prazo residual de maturidade/refixação é de 181 dias estão incluídos na banda temporal 3-6 meses.
As análises de sensibilidade revelam que o impacto de choques na taxa de juro sobre os fundos próprios é uniforme, indicativo de uma relativa estabilidade 
da carteira de activos e passivos e nos gaps de maturidades com o repricing a incidir sobre as bandas temporais de curto prazo.  

As análises de sensibilidade de choques na taxa de juro sobre no sentido de medir o impacto sobre a Margem Financeira, revelam também um impacto 
reduzido, tendo em consideração deslocações paralelas exigidas pelo Regulador, considerando uma refixação residual da taxa num prazo de 12 meses. 

11. PARTICIPAÇÕES PATRIMONIAIS
As participações detidas pelo Nedbank Moçambique, com objectivos meramente regulamentares / relacionamento, referem-se às seguintes duas (2) enti-
dades referenciadas:

 v Sociedade Interbancária de Serviços de Moçambique – SIMO;

 v Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais – SWIFT.

Políticas de avaliação e de contabilidade
As participações detidas, pelos objectivos inerentes à sua detenção, são classificadas na categoria residual de activos financeiros mensurados ao justo valor 
através de resultados. O Banco considera que o seu justo valor não difere significativamente do seu valor de aquisição.

MZN’000

30 Junho  
2021

31 Dezembro  
2020

Entidade participada 
Actividade da 
participada Motivo da participação Nº de acções Montante Nº de acções Montante

SIMO  Serviços Financeiros  Regulamentar  63.273  6.328  63.273  6.328 

SWIFT Serviços Financeiros Relacionamento  1  249  1  304 

TOTAL  6.577  6.631

Estes títulos não foram negociados em Bolsa de Valores. O Nedbank Moçambique não registou quaisquer ganhos ou perdas significativas decorrentes de 
vendas, liquidações ou outros durante o período. Em termos do ponto 8.2 do capítulo VIII do Aviso 16/GBM/2017, não houve ganhos ou perdas a realizar 
reconhecidos no Balanço nem na Demonstração de Resultados, assim como não houve ganhos ou perdas de reavaliação latente não reconhecidas nem no 
Balanço nem na Demonstração de Resultados. Nenhum dos valores referenciados na tabela acima se encontram incluídos nos fundos próprios de base e 
nos fundos próprios complementares. 

Acesse https://t.me/Novojornal
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CONVITE
CONSULTA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS CUMULATIVOS DE PROJECTOS DE 
INDÚSTRIA EXTRACTIVAS NA PROVÍNCIA DE TETE EM MOÇAMBIQUE

No âmbito da Avaliação de Impactos Cumulativos de Projectos de Indústrias Extractivas 
na Província de Tete em Moçambique (projecto financiado pelo Banco Mundial, através do 
Projecto de Assistência Técnica para Gás e Minas em Moçambique, sedeado no Ministério 
dos Recursos Minerais e Energia), o Ministério da Terra e Ambiente, através da Direcção 
Nacional do Ambiente convida todas as Partes Interessadas a participar nas sessões de 
Consulta Pública, de modo a obter as suas contribuições para o Relatório Final de Avaliação 
de Impactos Cumulativos.
As sessões de consulta pública serão realizadas nos seguintes locais, datas e horas:

Cidade de Tete Cidade de Maputo

Data: 31 de Agosto de 2021 Data: 2 de Setembro de 2021

Hora: 8.30 – 13.00 horas Hora: 9.00 – 13.00 horas

Local: Hotel Executive BAOBAB,
Estrada Zambia, Bairro 
Chingodzi, Matundo

Local: Campus da Universidade 
Eduardo Mondlane, Complexo 
Pedagógico I, Sala n.º 2502

Em conformidade com as medidas de execução administrativas para a prevenção da pandemia 
da COVID – 19, as reuniões públicas serão realizadas em sessões contínuas cada uma com 
um número limitado de participantes, de acordo com as capacidades das salas. Assim, se 
pretende participar numa das sessões listadas acima, por favor registe-se utilizando os 
contactos abaixo. No retorno, a Nemus indicará a sessão e a hora para a participação de 
cada interessado.
O material de apoio à consulta pública está disponível no seguinte site: www.nemus.pt. 
Para mais informações e inscrições nas reuniões, por favor contacte a Nemus África em 
Maputo (Att. Engª Chádia Tankar ou Dra. Ângela Nhatsave) pelos números 861207433 
ou 846029759, ou via e-mail (chadia.tankar@nemus.pt).
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ANÚNCIO 

ARA-SUL IP, Divisão de Gestão da Bacia Hidrográfica do Limpopo, está a trabalhar em parceria com o Programa 
Resiliência dos Recursos Hídricos da USAID África Austral e a Comissão da Bacia do Rio Limpopo (LIMCOM), 
com o objectivo principal de imprimir melhorias na gestão da Barragem de Massingir, localizada no distrito com 
mesmo nome, na província de Gaza. 
  
Constam dos resultados esperados desta colaboração a elaboração de: 

(i) um Plano Director para a Barragem de Massingir; 
(ii) classificação Formal da Barragem, bem como, 
(iii) a constituição do Comité de apoio à gestão, de acordo com o Regulamento de Uso e 

Aproveitamento de Albufeiras e Lagos (Decreto nº 29/2017 de 14 de Julho).  
  
O Plano Director definirá e estabelecerá as condições de ocupação do solo adjacente e de uso e exploração dos recursos 
existentes nas áreas adjacentes à barragem. 
 
A elaboração deste Plano inclui informação das consultas com as Partes Interessadas e Afectadas (PI&A) com a 
presença na barragem cujo objectivo principal é assegurar que as suas necessidades e preocupações sejam registadas, 
consideradas e respondidas pela Equipa Técnica de Gestão da Barragem. Nesse sentido, foi engajada a 
empresa Arman Group, Development Solutions Lda, uma firma moçambicana para levar a cabo uma série de 
consultas públicas para informar o desenvolvimento do Plano Director. Após a sessão preparatória que teve lugar nos 
dias 11-12 de Agosto em Massingir com as autoridades, lideres locais e representantes de diferentes associações, 
segue-se a fase de consulta com os membros das comunidades1 
  
Tendo já sido recolhidas opiniões de vários actores institucionais, nesta fase pretende-se colher as opiniões, 
contribuições e perspectivas das comunidades circunvizinhas a barragem. As consultas decorrerão nas seguintes datas: 
 

PROGRAMA DE CONSULTAS COMUNITÁRIAS   
Local de consulta Data Hora Local de consulta Data Hora 

  1 Dia     3 Dia   
Mucatine 

8/23/2021 
9hrs Canhane 

8/25/2021 
9hrs 

Zulo 12hrs Tihovene 12hrs 
Chitar 15hrs Tihovene 15hrs 

2 Dia 
Chinhangane 8/24/2021 9hrs       
Chibotane 14hrs       

 
Para participar na consulta, através dos seguintes contactos contacto@armagroupds.org e (+ 258 87 42 86 549).  
 
Os locais da reunião serão confirmados posteriormente pelas autoridades locais. 
  

Maputo, 17 de Agosto, 2021 

 
1 Este processo observará o protocolo sanitário previsto no Decreto no 56/2021 de 13 de Agosto referente a 
contenção da propagação da pandemia da COVID-19 

Apoiado por Implementado por 

8181

8193

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas 
de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com 
uma vasta experiência no mercado nacional, com 12 anos 
de actividade ao serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 
                                                 

ELECTRICISTAS

Para as seguintes localidades: 

Xai-xai        Ref.: RSE027
Chókwè      Ref.: RSE028
Chimoio     Ref.: RSE033
Tete             Ref.: RSE034

Resumo das Principais Responsabilidades:

• Apoiar na manutenção de máquinas, equipamentos eléctricos e 
na instalação de linhas eléctricas (aéreas e subterrâneas); 

• Montar quadros eléctricos, equipamentos de medição e contagem 
nas instalações do cliente, bem como preencher relatórios de 
actividade e realizar as suas actividades em conformidade com 
as normas de Higiene e Segurança em vigor na Empresa.

Requisitos:

Nível Técnico Básico em Electricidade; Nível Médio do SNE; Mínimo 
de 1 ano de experiência relevante como Electricista Industrial; 
Domínio de ferramentas de produtividade informática; Domínio do 
inglês, fala e escrita serão vantagem.
_______________________________________________________________

Documentos Necessários:

Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações 
literárias, fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de 
Referências e outros documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:

As candidaturas deverão ser submetidas através do endere-
ço selec.rse@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, 
obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga até ao 
dia 30/8/2021, a partir do qual as candidaturas não serão 
consideradas.
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CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA MATOLA
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

EDITAL
CONCURSO PÚBLICO

1. O Conselho Municipal da Cidade da Matola convida empresas elegíveis a apresentarem propostas em cartas fechadas para Contratação 
de Empreitadas de Obras Públicas, de acordo com o seguinte:

Nº do 
Concurso Designação Data de Entrega 

das Propostas
Data e Hora de
Abertura das 

propostas
Garantia 

Provisória Alvará

15/CMCM/
UGEA/21

Empreitada de obras públicas para 
construção de vala de drenagem no 
prolongamento da Av. das Indústrias (EN4- 
Mulotana)

15/9/2021

9.00 horas

15/9/2021

9.30 horas
55.000,00MT 5ª Classe

16/CMCM/
UGEA/21

Empreitada de obras públicas para 
asfaltagem do troço (Terminal de Tchumene-
Matola Gare-Circular-Siduava-Muhalaze-
Mucatine)

15/9/2021

11.00 horas

15/9/2021

11.30 horas
850.000.000,00MT 7ª Classe

17/CMCM/
UGEA/21

Empreitada de obras públicas para 
construção do mercado de intersecção

16/9/2021

9.00 horas

16/9/2021

9.30 horas
200.000,00 MT 5ª Classe

20/CMCM/
UGEA/21

Empreitada de obras públicas para 
construção de campo de futebol onze

16/9/2021

9.00 horas

16/9/2021

9.30 horas
N/A 3ª Classe

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los no endereço 
abaixo indicado, nas horas normais de expediente, pela importância não reembolsável de 5.000,00MT (Cinco mil meticais) / 
Unidade.

a) ENDEREÇO:
Tesouraria Central do Conselho Municipal da Cidade da Matola, sita na Av. União Africana nº 2083 – Cidade da Matola.

Contacto: +258 86 55 22 711

3. As propostas deverão ser entregues na recepção do CMC Matola, no endereço indicado acima, até à hora e data-limite indicados na 
tabela, podendo a abertura das mesmas ter lugar na presença de concorrentes que desejarem comparecer à sessão pública.

4. A visita ao local das obras será efectuada no dia 27 de Agosto de 2021, pelas 9.30 horas e a concentração será no Edifício-Sede 
do Conselho Municipal da Matola. 

5. O período de validade das propostas será de cento e vinte (120) dias, após a abertura.

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

Matola, Agosto de 2021
Chefe da UGEA

(Ilegível)

República de Moçambique
Ministério da Terra e Ambiente

Ministério dos Recursos Minerais e 
Energia

Acesse https://t.me/Novojornal
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A Câmara de Comércio de Moçambique (CCM) em colaboração com a Câmara da Indústria e Comércio de Estu-
garda (IHK) da Alemanha estão a implementar um Projecto de Cooperação com SEQUA, cujo principal objecti-
vo de melhorar a capacidade competitiva de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) em Moçambique e 
aumentar a competência da CCM na defesa dos interesses dos seus associados.

Com vista à realização de uma Avaliação e Capacitação do Processo de Administração e Registo de Membros 
conforme o previsto no plano de implementação do Projecto, o Consórcio pretende recrutar um consultor para 
trabalhar em equipa numa consultoria prevista para os meses de Outubro até Novembro de 2021.

1. Objectivos   

O objectivo geral da consultaria é contribuição para a sustentabilidade da Câmara. 

Os objectivos específicos da consultoria são:

ü	Análise do sistema de registo e administração de membros em uso;
ü	Levantamento dos pontos fortes e fracos do sistema actual e levantamento das necessidades para o 
melhoramento;
ü	Propor um novo sistema para o melhoramento do processo e métodos de Registo e Gestão dos membros 
que seja compatível para interação e sincronizável com as Províncias e a componente de cobrança e 
atualização automática da situação de quotização.  
ü	Mini-formação em Gestão de Tempo para os funcionários da CCM (virtual, 3 horas e 30 minutos).

2. Elaboração do relatório e produtos (outputs)

A elaboração do relatório “Administração e Registo dos membros” irá consistir em:

ü	Preparar a base da intervenção (diagnóstico situacional do Centro de Apoio Empresarial sobre questões 
de base de dados, benefícios, estrutura de custos, recrutamento de membros, fidelidade de membros);

ü	Recolha de dados e informações de Maputo e das Delegações Provinciais da CCM, comparação e 
avaliação da situação do registo dos membros;
ü	Apresentação dos resultados do diagnóstico (incl. a análise do sistema de registo e do funcionamento 
do Centro de Apoio Empresarial (CAE));

ü	Elaboração da proposta do relatório, incluindo respostas ao feedback recebido durante a apresentação 
e um plano para o CAE com conselhos para a sua implementação numa fase piloto;

ü	Disponibilização de um feedback a equipa de consultores e do relatório final, respeitando todos 
comentários com enfoque na melhoria da qualidade de prestação de serviços e contemplando um quadro 
analítico completo do levantamento das necessidades de um novo sistema de Administração e registo de 
membros 

3. Duração

Terá uma duração de 5 dias.

Nota: A proposta tem de apresentar um cronograma de actividades com indicação do tempo (time-line).

4. Oferta/Candidatura

Os documentos da candidatura devem incluir a abordagem da consultaria, experiência e qualificações do con-
sultor, um plano de trabalho, a oferta financeira, um exemplo de um estudo feito relacionado ao trabalho, perfil 
da empresa ou CV e documentos relevantes de suporte. 

5. Qualificações e Experiência

1. Pelo menos 5 anos de experiência na elaboração de propostas de softwares de gestão de base de 
dados;

2. Formação ou experiência de trabalho em Administração de Empresas; 
3. Experiência comprovada no uso de Tecnologias de Informação e Comunicação;
4. Conhecimento geral na área económica no contexto Moçambicano, conhecimento particular sobre o 

funcionamento e desafios das MPMEs em Moçambique, é uma vantagem;
5. Capacidades fortes em trabalhar num contexto inter-social com pessoas de áreas diferentes, 

capacidades fortes de entregar produtos de qualidade em pouco tempo;
6. Flexibilidade, responsabilidade e abertura para “feedback”.

6.  Submissão da Proposta (Candidatura)

A CCM e IHK Região Estugarda convidam consultores para se candidatarem para esta consultoria. As 
propostas em PDF deverão ser enviadas para alina.haack@stuttgart.ihk.de com conhecimento (CC) de 
cae@ccmoz.org.mz

 7.  Prazo: 27 de Agosto de 2021

NB: Apenas candidaturas que preencherem os requisitos mencionados serão contactadas.

TERMOS DE REFERÊNCIA

Serviços de Consultaria 

ADMINISTRAÇÃO E REGISTO DOS MEMBROS

Projecto de Cooperação entre CCM e a IHK Estugarda

Contexto
A Agência Belga de Desenvolvimento, Enabel, mobiliza os seus recursos e os seus conhecimentos para 
eliminar a pobreza no mundo. A Enabel contribui para os esforços da comunidade internacional e trabalha para 
uma sociedade que fornece às gerações presentes e futuras recursos suficientes para a construção de um mundo 
sustentável e justo.
Os seus funcionários em todo o mundo assumem o compromisso do Estado belga e de outros parceiros de 
desenvolvimento com a solidariedade internacional, com enfoque em 5 desafios globais identificados - alterações 
climáticas e ambiente, urbanização, paz e segurança, mobilidade humana e desigualdade social e económica. 
Actualmente, a Enabel opera em 15 países em África e no Médio Oriente e apoia mais de 200 projectos e 
programas de cooperação para o desenvolvimento.
Para continuar a desenvolver as suas actividades, a Enabel está a recrutar um (m/f) Motorista para a Enabel 
Moçambique.

Objectivo
A Enabel procura recrutar um  (m/f) Motorista baseado na Província de Manica e outro na Província da Zambézia 
para assegurar o transporte de pessoas e bens de forma segura e eficiente, a tempo e para os locais atribuídos, 
a fim de promover a imagem da organização e reflectir os seus valores (respeito pelos passageiros e utentes das 
estradas, respeito pelos regulamentos, evitar comportamentos impróprios…)
Função
As tarefas do candidato seleccionado incluem, mas não se limitam à:

•	 Manter os veículos em boas condições e bem conservados a fim de minimizar os riscos de avarias e limpo 
em boas condições para os passageiros;

•	 Conservar os documentos do veículo em conformidade com a lei, procedimentos internos, etc. a fim de 
que o veículo possa ser utilizado ao abrigo dos regulamentos existentes e para evitar problemas em caso 
de acidente, controlo policial, etc.;

•	 Efectuar formalidades administrativas em caso de acidente (declarar sinistros à polícia, pedido de 
seguro, entre outros.);

•	 Assegurar a conformidade de todos os documentos do veículo para que este possa ser utilizado (seguro, 
certificado de inspecção técnica, papéis válidos de seguro automóvel, chapa de matrícula renovada, etc.);

•	 Entrega e recolha de correio/correspondência e encomendas a fim de assegurar uma transmissão rápida 
e eficaz de informações ou bens;

•	 Execução de pequenos trabalhos a fim de ajudar os colegas de trabalho na execução das suas tarefas; 
(Ex. Mudanças internas de mobiliário, Cuidar do fornecimento de papel para fotocopiadoras, água para 
os dispensadores, dispor de copo para os ter sempre disponíveis, etc).

Requisitos
•	 Nível médio;
•	 Fluente em Português;
•	 Mínimo de 2 anos de Experiência como motorista;
•	 Conhecimento dos distritos da província (Zambézia /Manica);
•	 Domínio da língua local;

Documentação necessária
•	 Curriculum Vitae;
•	 Carta de apresentação;
•	 Certificado de aptidão física compatível com a função;
•	 Carta de condução Profissional;
•	 Certificado de habilitações literárias;

Candidatura
Candidate-se enviando um email para o mozrecruitment@enabel.be com todos documentos necessários e 
indicando para qual das províncias pretende concorrer até ao dia 3/9/2021.
Apenas candidatos seleccionados serão contactados.

8136
8172

Acesse https://t.me/Novojornal
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De acordo com o Despacho do Exmo. Senhor Director-Geral do 
Instituto Nacional de Minas, de 19/8/2021, publica-se a lista 
dos resultados da análise documental do Concurso Público, de 8 
de Julho de 2021, relativa à contratação de 30 Motoristas por 
tempo determinado, para o trabalho do Censo de Mineradores 
Artesanais de Moçambique.

Aos candidatos apurados informa-se que as entrevistas e testes 

práticos terão lugar no Laboratório de Geologia, localizado no 
terminal de Magoanine, a partir do dia 26 de Agosto do ano em 
curso, obedecendo o seguinte Calendário:

Número de 
ordem na Lista

Data de entrevista 
e exame prático

Hora de entrevista

De 1 a 29
26/8/2021

Das 8.00 às 10.30 horas
De 30 a 59 Das 11.00 às 13.30 horas
De 60 a 87

27/8/2021
Das 8.00 às 10.30 horas

De 88 a 117 Das 11.00 às 13.30 horas

Mais se informa que em caso de reclamações, os interessados 
deverão dirigir-se à sede do Instituto Nacional de Minas, sita 
na Praça 25 de Junho, nº 380, Cidade de Maputo, no prazo de 2 
(dois) dias, contados a partir da data de publicação do presente 
aviso.

Maputo, aos 20 de Agosto de 2021
O Júri

(Ilegível)

Número 
de 

Ordem
Nome do Candidato

Resultado 
de avaliação 
documental

1 Alfredo Carlos Pelembe Apurado
2 Moisés Jorge Pendela Apurado
3 Franscisco Arrone Manasse Zandamela Apurado
4 Dércio Alberto Chaúque Apurado
5 Hélder Marçal Pedro Salvador Apurado
6 Stélio Inocêncio Mapulasse Apurado
7 Andrisse Ezequiel Sitoe Apurado
8 Afonso Ernesto Dipuve Apurado
9 Jaime Américo Parruque Apurado
10 Agostinho Eugénio da Silva Apurado
11 Fazenda Jeremias Mentilane Apurado
12 Luís Bermínio Tomás Cheveia Apurado
13 Sebastião Osvaldo José Matosse Apurado
14 Tomás Domingos Mabunda Apurado
15 Dário Esmael de Khan Ossmane Apurado
16 Adérito Luís Nhavoto Apurado
17 Salvador Manuel Dramuce Apurado
18 Ido Benedito Sumbane Apurado
19 Albino Mário Pedro Apurado
20 Armando Miguel Macuse Apurado
21 Virgílio Zacarias Fumo Apurado
22 Júlio António Machava Apurado
23 Adérito dos Santos Apurado
24 Manuel Lázaro Nhantumbo Apurado
25 Hélio Manuel Atanásio Massugueja Apurado
26 Dércio Alexandre Tomás Mavulule Apurado
27 Hélio Raúl Langa Apurado
28 Armando Alexandre Cossa Apurado
29 Alfredo Zacarias Chaúque Apurado
30 Lucas Luís Nhantumbo Apurado
31 Manuel Arlindo Hunguana Apurado
32 Valério David Uagale Apurado
33 Francisco António Chabana Apurado
34 Faustino Jossefa Fumo Apurado
35 Alcides Manuel da Costa Nobre Apurado
36 Hipólito Eugénio Mafumo Apurado
37 Obed Francisco Thovela Apurado
38 Jafete Alberto Sitoe Apurado
39 Jorge António Sidumo Apurado
40 Moisés Benedito Chaisse Apurado
41 Francisco Luís António Sique Apurado

42 Sacanhuca Francisco Tique Chingore 
Maneira Apurado

43 António Jorge Nhaposse Apurado
44 Zeca Rui Camacho Apurado
45 Nucletio Jonas Magul Apurado
46 António João Mahumane Apurado
47 Gabriel Soto Apurado
48 Sidónio Salvador Nhanombe Apurado
49 Arão Fernando Mussana Apurado
50 Guilherme José Macamo Apurado
51 Arsénio Nane Angélica Manuel Apurado
52 Jorge Alfredo João Apurado
53 Clinton Silvestre Matola Apurado
54 Narciso Constantino Malungane Apurado
55 Augusto Alberto Mubai Apurado
56 Amândio António Chambuleâ Apurado
57 Raúl Manuel Chitlango Apurado
58 António Ezequiel Camargo Apurado

59 Juma Antõnio Mupagene Apurado
60 Herminio Rosalina Manjate Apurado
61 Ismael Armando Parruque Apurado
62 Inácio Felisberto Manhiça Apurado
63 Nelson Magenge Apurado
64 Lucas Filipe Songo Mochuwe Apurado
65 Gil João Cossa Apurado h)
66 Abilio Carlos Cossa Apurado h)
67 Álvaro Valter Langa Apurado h)
68 Elvino Ângelo João Apurado h)
69 Pascoal Casimiro Ngove Apurado h)
70 Micas Justino Novela Apurado h)
71 Castelo Ananias Chaúque Apurado h)
72 Paulo Ernesto Cambula Apurado h)
73 Fernando José Tembe Apurado h)
74 Mário Alfedo Gota Apurado h)
75 Bernardino Lopes Sebastião Nhabanga Apurado h)
76 José Rodrigues Machonhana Apurado h)
77 Eliseu Jossias Dzimba Apurado h)
78 Nelson Olga Matoquel Apurado h)
79 Francisca Keron Tomé Inácio Apurado h)
80 Ernesto Celestino Tamele Apurado h)
81 António Chico Gonçalves Apurado h)
82 Edson Raimundo Nhamane Apurado h)
83 Augusto Napano Nahurue Apurado h)
84 Stélio Tomás Bila Apurado h)
85 Domingos Francisco Cumbane Apurado h)
86 Marlon António de Jesus Apurado h)
87 Sérgio Daniel Martinho Apurado h)
88 Viete Albano Baera Apurado h)
89 Maximiano António Chivure Apurado h)
90 Paulo Bento Catabua Apurado h)
91 Amiro Milton Benedito Apurado h)
92 Edson José Cherene Apurado h)
93 António Alberto Chemane Apurado h)
94 Valério João Nhantumbo Apurado h)
95 Amosse Armando Chaúque Apurado h)
96 Dioclêncio João Cuamba Apurado h)
97 Rafael Admiro Azarias Mbenzane Apurado h)
98 Franco Albertina Azarias Mbenzane Apurado h)
99 Pedro Estácio Vieira Apurado h)
100 Saul Rodrigues Nhalivilo Apurado h)
101 Filipe Martins Matola Apurado h)
102 Simião Pedro Arnassa Apurado h)
103 Victor Casimiro Tomás Muhai Apurado h)
104 Arestides Joaquim Machado Apurado h)
105 Nercio José Matsangue Apurado h)
106 Xanana José Nelson Salvador Apurado h)
107 Stélio Renato Gulele Apurado h)
108 Agostinho Xavier Mabutana Apurado h)
109 Domingos Jeremias Macuácua Zamba Apurado h)
110 Pedro Alfredo Muchanga Apurado h)
111 Sirano Ernesto Roque Apurado h)
112 Rosário Moisés Chiluvane Apurado h)
113 Vasco Jeremias Mambo Apurado h)
114 Gilberto Armando Muianga Apurado h)
115 Alberto Matete Machava Apurado h)
116 Samo Jicela Tembe Apurado h)
117 Joel Luís Machava Apurado h)
118 Zildo Luís Matusse Excluido f)
119 Frank Albino Matsinhe Excluido a), f), g)

120 Lucas José Chachine Excluido d)
121 Dioníso Samuel Nazimo Excluido e)
122 Felizardo Eduardo Combe Excluido  f), g)
123 Arone Eugénio Moiane Excluido  f), k), l)
123 Bernardo Vali Nova Excluido  k)
124 Ferlindo Vergolino Langa Excluido  l)
125 Arone Verónica Nhambe Excluido a)
126 João Pascoal Meque Excluido a)
127 Francisco Florentina Maluzane Excluido a)
128 Afonso Pedro Marrima Excluido a)
129 Américo António Guimarães Zaqueu Excluido a)
130 Reginido Pedro Mate Excluido a)
131 Francisco Augusto Matlombe Excluido a)
132 Jaime Carlos Boane Excluido a)
133 João Jaime Come Excluido a)
134 Rui Enoque Vlaoi Excluido a)
135 João dos Santos Nhatave Excluido a)
136 Bernardo Richete Massango Excluido a)
137 Eusébio Orlando Chissano Excluido a)
138 Aguinaldo Constantino Manjate Excluido a),  f)
139 Natalino Elias Cambane Excluido a),  f)
140 José Pedro Macumbe Excluido a),  f), g)

141 Ibraimo Mussá Ibraimo Valgy Excluido a),  f), 
g), l)

142 Martinho Martins Manave Excluido a), b), c), 
d), e), f), g)

143 Filipe Fenias Bedane Excluido a), b), c), 
d), e), f), g)

144 Rogério Paulo Monteiro Excluido a), b), c), 
d), e), f), g)

145 Elias Samora Manuel Excluido a), c)
146 Abel Lopes Machabane Excluido a), C)
147 Perlado João Mondlane Excluido a), c)
148 Augusto Sara Dimande Excluido a), c)
149 Daniel Silvestre Matusse Excluido a), c)
150 Agostinho Afonso Uetimane Excluido a), c)
151 Victor Ernesto Tivane Excluido a), c)
152 José Franice Xerinda Excluido a), c), f)
153 Pedro Bento Bila Excluido a), c), f)
154 Daniel Clementino Daniel Excluido a), c), f)
155 Uladhy João Mahobo Excluido a), c), f)
156 Flugêncio Fernando Chipecane Excluido a), c), f)
157 Micas António Huo Excluido a), c), f)
158 Nelson António Nhambe Excluido a), c), f)
159 Ambrósio Ilídio Naife Excluido a), c), f)
160 Fernando Rodrigo Mucocana Excluido a), c), f)
161 José António Manjate Excluido a), c), f)
162 Juvêncio Agostinho Chipuro Excluido a), c), f)

163 David Alfredo Unguana Excluido a), c), f), 
g)

164 Arménio Valdemiro Nhanzilo Excluido a), c), f), 
g)

165 Mério Alberto Chemane Excluido a), c),f)
166 Silvestre Francisco Rondão Excluido a), e)
167 Isaias Augusto Chaúque Excluido a), f), g)
168 Hortêncio Jaime Celestino Excluido a), f), g)
169 Paulo Alfredo Buque Excluido a), f), g)
170 Agapito Benjamim Botela Excluido a), f), g)
171 Agostinho Francisco Comate Excluido a), f), g)
172 Manuel Antonio Baloi Excluido a), f), g), l)
173 David Tomás Langa Excluido a), f), l)
174 Nino José Januário Cavalino Excluido a), f), l)
175 Ananias Rafael Chavana Excluido a), g)

Lista Nominal de Apuramento dos Candidatos à Motoristas do Censo de 
Mineradores Artesanais de Moçambique

A V I S O
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176 Pedro Francisco Macie Excluido a), l)
177 Orlando da Rosalina André Excluido a), l)
178 Raul Camusse Manhisse Excluido a)c)
179 Lino Quisse Excluido a)c)g)
180 João Carlos Macaime Excluido a)f)
181 José Mulhovo Júnior Excluido b)
182 Felizardo Eduardo Combe Excluido f), g)
183 Arone Eugénio Moiane Excluido f), k), l)
184 Bernardo Vali Nova Excluido k)
185 Eduardo Eugénio Dabo Excluido b)
186 José Casimiro Langa Excluido b)
187 Bonifácio de Sousa Mungoi Excluido b)
188 Silva Ananias Mata Excluido b)
189 Jorge Antonio Massinga Excluido b)
190 Elton Moniz Gune Excluido b), c)
191 Momade Fernando Mote Excluído b), f) e k)
192 Titos Raúl Guirrugu Excluido b), f), g)
193 Micas Alfredo Mudumbe Excluido b),g)
194 Samuel Manuel Muando Excluido c)
195 Manuel Mavenque Machogane Excluido c)
196 Hélio Manecas Hobre Excluido c)
197 Wiliamo António Manhiça Excluido c)
198 Juvenal Francisco Zucula Excluido c)
199 Sergio Antonio Tsure Excluido c)
200 Agostinho Manuel Lhamusse Excluido c)
201 Felix Eugénio Chaúque Excluido c)
202 Grácio Frederico Jamisse Excluido c)
203 Francisco Armindo Zandamela Excluido c)
204 Dércio Salomão Alfredo Novela Excluido c)
205 Sérgio Fernando Sega Excluido c)
206 Arnaldo Jorge de Amado Lacerda Excluido c), f)
207 Luís dos Santos Maheme Excluido c), f)
208 Nataniel Adriano Excluido c), i)
209 Julião Estevão Manuel Excluido d)
210 Manuel Ricardo Wachiço Raimundo Excluido d)
211 Armindo Armando Langa Excluido d)
212 Felisberto Diniz Zacarias Cuambe Excluido d)
213 Armando Joaquim Chaca Excluido d)
214 Gonçalves Tomás Nhule Excluido d)
215 Luís Tomás Jumisse Excluido d)
216 Francisco Pedro Mahumane Excluído d)
217 Custódio Francisco Machava Excluido e)
218 Nelson Afonso Maluana Excluido e)

219 António Sitoe Guebuza Excluido e)
220 João José Sande Excluido e)
221 António José Matusse Excluido e)
222 Valério Samuel Raúl Excluido e)
223 Carlos Abreu Chimene Excluido e)
224 José João Jamal Samboé Excluido e)
225 Fabião Luísa Mandlate Excluido e)
226 Xadreque Almeida Muchine Excluido e)
227 Edgar José Rungo Excluido e)
228 Ernesto António Monjovo Excluido e)
229 Rodolfo Armindo Chiandlane Excluido e)
230 Sérgio Fernando Sitoe Excluido e)
231 Donaldo Muandule Excluido e)
232 Filipe Ernesto Excluido e)
233 Leonel Velasco Maúnze Excluido e)
234 André Mário Banze Excluido e)
235 Rafael Pedro Munguambe Excluido e)
236 Américo Tomás Mucuo Excluido e)
237 Maurício João Chongo Sitoe Excluído e) 
238 Orlando Salvador Tamele Excluido e), f), g)
239 Júlio Filipe da Silva Excluido f)
240 Alex Vasco Tsanwane Excluido f)
241 Arsénio Joaquim Faela Cossa Excluido f)
242 Herolde Ivone Cavele Excluido f)
243 Euclídio de Jesus Maurício Ezequiel Excluído f) e l)
244 Luís Mário Nazaré Excluido f), g)
245 Emerson Justino da Graça André Excluido f), g)
246 Manuel Luís Chiluvane Excluido f), g)
247 Manuel Raúl Zunguza Excluído f), g) e k)
248 Rodrigo Fernando Rodrigues Excluido f), g), k)
249 Cândido Fernando Cavele Excluido f), i)
250 João Albino Manhiça Excluido f), k)
251 Alves Cardoso Cossa Excluido f)g)
252 Francisco João Simango Excluido f)g)
253 Cremildo João Tembe Excluido g)
254 Januário Mafanela Guilima Excluido g)
255 Dário Joaquim Manhique Excluido g)
256 Sansão Eusébio Machanguana Excluido i)
257 David Moisés Macovela Excluido i)
258 Fernando Matumusse Sitoe Excluido j)
259 Jaime Manuel Cuinica Excluido k)
260 Gerson Baptista Tiane Excluido k)
261 António Noa Chivavele Excluido l)

262 Armando Amosse Armando Excluido L)
263 Aguinaldo Cristina João Excluido l)
264 Ramadane Alves Frazão Excluído, f), k) e l)
265 Hilartino António Manhica Excluido, a), c), f)
266 Ângelo Fernando Muianga Excluído, a), f) e l)
267 Nilton Admar Marques Mangoba Excluído, b), d)
268 Emildo António Tipeliua Excluído, e)
269 Nunes Nunes Magumba Excluído, e)
270 Jonas Queniasse Wanque Excluído, e)
271 Cesinando Eugénio Nhangave Excluido, e), f), G)
272 Fernando Isac Pequenino Excluído, f), k) e l)

273 André Justino Mucanse Excluido a)b)c)d)
e)f)g)

274 Eduardo Francisco Tamele Exlcluido a), b), c), 
d), e), f),g)

NB.

h) Candidatos admitidos condicionalmente; deverão apresentar as 
fotocópias autenticadas das respetivas cartas de condução até ao dia 
das entrevistas; 

a)  Não apresentou o Requerimento; 

b)  Dirigiu o pedido de vaga à entidade errada; 

c)  Não apresentou documento de identificação exigido no anúncio; 

d) Apresentou Carta de condução na categoria de profissional com 
validade vencida; 

e) Apresentou carta de condução não compatível ao exigido no 
concurso; 

f) Apresentou fotocópia de documento de identificação não 
autenticada; 

g) Apresentou a fotocópia da certidão de habilitações literárias não 
autenticada; 

i)  Apresentou a certidão de habilitações literárias abaixo do exigido 
no concurso; 

j)  Não apresentou o Curriculum Vítae; 

k)  Apresentou requerimento sem assinatura reconhecida; 

l)  Não apresentou a certidão de habilitações literárias. 

Maputo, aos 23 de Agosto 2021

O Júri

(Ilegível)

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA
Public Tender Announcement

Fundo de Energia-FP

ADDENDUM TO PUBLIC TENDER NR: 39A002552/
CP/124/2021 LAUNCHED ON 28th JULY 2021

SUPPLY OF SOLAR PANELS AND METALLIC STRUCTURES FOR MOUNTING THE 
PANELS ON MINI PHOTOVOLTAIC PLANTS IN RURAL AREAS

1. The Energy Fund (FUNAE-FP) invites interested national and foreign legal entities that 
meet the eligibility requirements to submit sealed bids for the supply of solar panels 
and metallic structures for mounting the panels on mini photovoltaic plants in rural 
areas.

2. Interested Bidders may obtain further information, examine the Tender Documents or 
acquire them at: Rua da Imprensa, 256, 6th floor, doors 607 - 610 - 618, P.O. Box 2289, 
Telephone: 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: ugea@funae.co.mz, Maputo 
City, Mozambique, for the non-refundable amount of 1.000,00 MT (Thousand Meticais).

3. The proposals validity period shall be 90 days.
4. The Bids shall be delivered to the address mentioned in number 2 above by 11:00 AM 

until the 2nd September 2021 and will be opened in public session at the same address 
and date at 11:15 AM.

5. All proposals must include a bidding guarantee of 150.000,00MT (One hundred and 
fifty thousand meticals), valid for 120 days.

6. The results of the Tender will be announced in a public session at the same address on 
the 10th September 2021 at 11:00 AM.

7. The Tender will be governed by the Regulations for Contracting Public Works, Supply 
of Goods and Provision of Services to the State, approved by Decree No. 5/2016, of 8 th 
March.

Maputo, 20th August 2021

Chairman of the Board of Directors
António Osvaldo Saíde

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA
ADENDA AO ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO LANÇADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2021

Fundo de Energia-FP

Anúncio do Concurso Público N°: 39A002552/CP/124/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAINÉIS SOLARES 

E ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A MONTAGEM DOS PAINÉIS NAS MINI 
CENTRAIS FOTOVOLTAICAS EM ZONAS RURAIS

1. O Fundo de Energia convida pessoas colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas 
e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para 
fornecimento de painéis solares e estruturas metálicas para a montagem dos 
painéis nas mini-centrais fotovoltaicas em zonas rurais.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
Documentos do Concurso ou adquirí-los na Rua da Imprensa, n.º 256, 6º andar, portas 
607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; 
Email:                       ugea@funae.co.mz, Cidade de Maputo-Moçambique, pela importância 
não reembolsável de 1 000,00MT  (mil meticais).

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 2 até às 11.00 horas do 
dia 2 de Setembro de 2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 
11.15 horas do dia 2/9/2021.

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória original no valor de 
150.000,00MT (cento e cinquenta mil meticais), válida pelo prazo de 120 dias.

6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes terá lugar em sessão pública, no mesmo 
endereço, às 11.00 horas do dia 10/9/2021.

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

Maputo, aos 20 de Agosto de 2021
Presidente do Conselho de Administração

António Osvaldo Saíde

Acesse https://t.me/Novojornal
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MINEDH

     

Rua Joe Slovo, 55  - Maputo – Moçambique +258  84 910 43 24 |  +258 84 910 43 21 info@snoticias.co.mz

“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua escolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 

PROVÍNCIA DE NAMPULA
SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR 
DR. MOHAMED KHALED 

MOHAMED IQBAL VARIN-
DA, JUIZ-PRESIDENTE DA 

SECÇÃO COMERCIAL DO TRI-
BUNAL JUDICIAL DA PROVÍN-

CIA DE NAMPULA
Faz saber que correm seus ter-
mos legais nesta Secção uns 
Autos de Acção de Despe-
jo nº 39/TJPN/SC/2020, 
em que é requerente BANCO 
COMERCIAL E DE INVES-
TIMENTOS, SA e requerido 
MIGUEL ERNESTO PAULI-
NO, solteiro, maior, naciona-
lidade moçambicana, titu-
lar do Bilhete de Identidade 
nº 050100101538I, emitido 
pela Direcção de Identificação 
Civil de Tete, titular do NUIT 
100991349, residente na U/C-
25 de Setembro, quarteirão nº 
3, na cidade de Tete, actual-
mente em parte incerta.
É desta forma e nos termos 
do artigo 247 do CPC citado 
o requerido Miguel Ernesto 
Paulino, melhor acima iden-
tificado, para no prazo de 5 
(cinco) dias, finda a dilação de 
mais 30 dias, a contar da data 
de afixação do presente edital, 
contestar, querendo, a acção 
acima indicada, pelos funda-
mentos constantes da petição 
inicial, com a advertência de 
que a falta de contestação im-
porta o despejo imediato e pa-
gamento das rendas em falta, 
cuja cópia da petição inicial se 
encontra nesta Secção, à sua 
disposição.
Para constar passei o presente 
anúncio para a sua publicação 
no jornal “Notícias”, mais lido 
da praça.

Nampula, aos 16 de Agosto de 
2021

A Escrivã de Direito
Balanhama Chamba

O Juiz-Presidente
Mahomed Khaled Mohamed 

Iqbal
8176

Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito 
Municipal KaMpfumo, correm éditos de trinta (30) 
dias, citando o executado RAJA MARTINHO, com 
última residência conhecida na Av. Mao Tsé-Tung, 
nº 230, 3º andar, lado direito, cidade de Maputo, ora 
em parte incerta, para no prazo de 10 (dez) dias, 
que começa a correr depois de findo o dos éditos, 
tudo a contar da data referente à segunda e última 
publicação deste anúncio, pagar ou nomear bens à 

penhora, podendo também deduzir oposição em sede 
da Acção Executiva para Pagamento da Quantia 
Certa, com Processo Comum sob Forma Ordinária 
nº 12/20-A, na qual o move o exequente BANCO 
INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, pelos 
fundamentos constantes da petição inicial, conforme 
o duplicado que se encontra à disposição no Cartório 
desta Secção, onde poderá levantar dentro das horas 
normais de expediente, sob cominação de vir a ser 

devolvido ao exequente o direito de nomeação de 
bens à penhora.

KaMpfumo, aos 9 de Junho de 2021

O Juiz de Direito
Dr. César Jorge Zunguze

O Escrivão de Direito
Frederico Rúben Pelembe
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMO

5ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

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

5/2016, de 8 de Março, o Departamento de Aquisições do Ministério da Economia e Finanças, convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas 
para o provimento dos seguintes bens e serviços:  

                                                                                                                                                          

N° do Concurso Objecto do 
Concurso Modalidade Validade 

da 
proposta

Prazo de entrega 
das propostas 
documentos de 
Qualificação

Data de abertura
das propostas 

Data de 
Pronunciamento 

de Posicionamento

Valor da
Garantia

(Provisória)
em MT

  Data Hora Data Hora Data Hora

03/
CP/27A000100/2021

Fornecimento de 
combustível, óleo 

e lubrificantes 
Concurso 
Público 120 Dias

14/9/2021 9.00 horas 14/9/2021 9.15 horas 27/9/2021 10.00 horas 76.000,00MT

05/
CL/27A000100/2021

Fornecimento de 
pneus 

Concurso 
Limitada 120 Dias 8/9/2021 9.00 horas 8/9/2021 9.15 horas 20/9/2021 10.00 horas Não requerida

08/
CL/27A000100/2021

Prestação de 
serviços de 
segurança 

Concurso 
Limitado 120 Dias 8/9/2021 11.00 horas 8/9/2021 11.15 horas 20/9/2021 11.00 horas Não requerida

10/
CL/27A000100/2021

Aquisição 
de antivírus 
corporativo 

Concurso 
Limitado 120 Dias 9/9/2021 9.00 horas 9/9/2021 9.15 horas 21/9/2021 10.00 horas Não requerida

11/
CL/27A000100/2021

Prestação de 
serviços de 

manutenção e 
reparação de 
elevadores do 

edifício II do MEF

Concurso 
Limitado 120 Dias 9/9/2021 11.00 horas 9/9/2021 11.15 horas 21/9/2021 11.00 horas Não requerida

12/
CL/27A000100/2021

Lote I: 
Fornecimento 
de material de 
canalização, 
carpintaria e 

pintura;

Lote II: 
Fornecimento de 
material eléctrico 

Concurso 
Limitado 120 Dias 10/9/2021 9.00 horas 10/9/2021 9.15 horas 22/9/2021 10.00 horas  Não requerida

01/
CPD/27A000100/2021

Fornecimento e 
montagem de 

aparelho de ar-
condicionados 

Concurso 
Pequena 
Dimensão 120 Dias 13/9/2021 9.00 horas 13/9/2021 9.15 horas 24/9/2021 9.00 horas Não requerida

02/
CPD/27A000100/2021

Prestação de 
serviços de 

manutenção e 
reparação de 

aparelho de ar-
condicionado

Concurso 
Pequena 
Dimensão 

120 Dias 13/9/2021 11.00 horas 13/9/2021 11.15 horas 24/9/2021 10.30 horas Não requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los no Ministério da Economia e Finanças - 
Departamento de Aquisições, sito na Avenida Julius Nyerere, nº 449/469, 13º andar, Torre A, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos 
meticais), das 8.00 às 15.00 horas, de 2ª a 6ª feira

3. Para o efeito os concorrentes deverão depositar a quantia na conta n° 3110000131 do ABSA - Ministério da Economia e Finanças e apresentar o talão de depósito 
no endereço acima referenciado.

4.  As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues no Departamento de Aquisições, sito na Avenida Julius Nyerere, n.º 449/469, 13º andar, Torre 
A – Maputo, de acordo com o horário e datas indicados na tabela.

Maputo, Agosto de 2021

Departamento de Aquisições
8187

Acesse https://t.me/Novojornal
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República de Moçambique
Conselho Executivo Provincial de Niassa 

Direcção Provincial de Educação 

REPARTIÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
 

1. A Direcção Provincial de Educação de Niassa convida empresas Nacionais e Estrangeiras, interessadas que reúnam os 
requisitos de elegibilidade a apresentarem suas melhores propostas em cartas fechadas do concurso discriminado 
na tabela abaixo:

Modalidade de 
contratação

LOTE 
ÚNICO Objecto de Concurso

Am
os

-
tr

a Prazo de 
validade da 

Proposta

Data de abertura de 
propostas

Data de Anúncio de 
Posicionamento

Dia Hora Dia Hora

CONCURSO  
LIMITADO 

N.º IRLANDA-
50B105772/

CL/49/2021/B

I

Contratação de um 
fornecedor para 

fornecimento de três (3) 
tendas Escolas para Centro 

de Refugiados de Cabo 
Delgado em Marrupa  

N
ão

 

60 Dias 6/9/2021 9.30 horas 24/9/2021 9.30 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-
-los na Repartição de Gestão, Execução e Aquisições da Direcção Provincial de Educação, sita Av. Julius Nyerere, 
pela importância não reembolsável de 2000,00MT (dois mil meticais), 

3. O valor de aquisição de cadernos de encargo deve ser depositado na conta bancária nº 226435249, BIM.

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

Lichinga, aos 20 de Agosto de 2021

A Directora Provincial

Alocre Saide Jaime
 (Especialista de Educação)

200
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República de Moçambique
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

Centro Nacional de Biotecnologia e Biociências 
(CNBB)

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Centro Nacional de Biotecnologia e Biociências (CNBB) convida concorrentes elegíveis interessados a 

apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Nº do Concurso Objecto do Concurso Modalidade 
de Concurso

Custo do 
Documento 
do Concurso 

(MT)

Data/hora 
final de 

entrega das 
Propostas

Data/hora 
de abertura 

das 
Propostas

52A004141/
CL/06/2021

Fornecimento de consu-
míveis de escritório

Concurso 
Limitado 500,00 31/8/2021

10.00 horas
31/8/2021
10.15 horas

52A004141/
CL/07/2021

Fornecimento de géne-
ros alimentícios e produ-
tos de higiene e limpeza

Concurso 
Limitado 500,00 31/8/2021

10.00 horas
31/8/2021
11.00 horas

52A004141/
CL/08/2021

Fornecimento de servi-
ços de catering

Concurso 
Limitado 500,00 31/8/2021

10.00 horas
31/8/2021
11.40 horas

52A004141/
CL/09/2021

Fornecimento de ser-
viços de manutenção e 
reparação de viaturas 

Concurso 
Limitado 500,00 31/8/2021

10.00 horas
31/8/2021
12.20 horas

52A004141/
CL/10/2021

Fornecimento e monta-
gem de separadores em 
4 apartamentos situados 
na Vila Olímpica

Concurso 
Limitado 500,00 31/8/2021

10.00 horas
31/8/2021
13.00 horas

  52A004141/
CL/11/2021

Fornecimento e monta-
gem de persianas em 4 
apartamentos situados 
na Vila Olímpica

Concurso 
Limitado 500,00 31/8/2021

10.00 horas
31/8/2021
13.30 horas

52A004141/
CL/12/2021

Fornecimento de servi-
ços de rede informática

Concurso 
Limitado 500,00 31/8/2021

10.00 horas
31/8/2021
13.50 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou 
adquirí-los no Centro Nacional de Biotecnologia e Biociências, Av. Tomás Nduda, n° 458, telef. 21498813, 
84 3205314 Cidade de Maputo;

3. As propostas serão abertas no endereço e hora acima indicados na presença dos concorrentes que 
desejarem comparecer;

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

Maputo, aos 16 de Agosto de 2021

A Autoridade Competente

Av. Tomas Nduda n.º 458 Maputo        Telefax.: (+258 21) 498813, (+258 84) 320 5314
www.citt.gov.mz

8148
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Recursos Humanos
Recrutar, Seleccionar, Desenvolver

POSIÇÃO: Especialista em Desenvolvimento Social
A COWI (Moçambique) Lda está a recrutar para o seu quadro pessoal um/a Especialista em Desenvolvimento 
Social.

Descrição sumária da função
Os objectivos principais da função são: 
› Desenvolver a área de avaliação de impacto social e reassentamento, tornando-a actualizada e adequada ao 

mercado nacional e em conformidade com a lei em vigor no país; 
› Apoiar o desenvolvimento de capacidade interna de trabalho na área acima mencionada, bem como nos 

projectos relacionados ao desenvolvimento social mais amplo.

Tarefas, responsabilidades e/ou resultados esperados
Desenvolvimento Social 
› Desenhar instrumentos de pesquisa quantitativa e qualitativa, incluindo a actualização dos instrumentos de 

avaliação de impacto social e reassentamento;
› Formar e gerir equipas de trabalho de campo;
› Realizar trabalho de campo quando necessário;
› Analisar dados e produzir os relatórios para os clientes;
› Escrever relatórios de estudos de linha de base social, relatórios de viabilidade, avaliações de impacto social, 

planos de reassentamento, entre outros;
› Controlo de qualidade de relatórios;

Gestão de Projectos 
› Coordenar e gerir projectos, incluindo a planificação, supervisão e orientação da equipa, gestão financeira e 

engajamento com o cliente;
› Gerir projectos de acordo com a ISO: 9001: 2015 Sistemas de Gestão de Qualidade;

Desenvolvimento da área técnica e negócio da área
› Desenvolvimento e gestão de propostas técnicas e financeiras; 
› Realizar actividades de desenvolvimento de negócios – contacto com os clientes e parceiros para divulgar o 

trabalho da COWI Moçambique, pesquisar futuros projectos para o negócio;
› Conceber conceitos e metodologias que contribuam para o desenvolvimento e actualização da área na 

empresa. 

Linha de Reporte
O/a Especialista em Desenvolvimento Social reporta ao Gestor de Projectos. 

Qualificações exigidas para a posição 
› Nível de Mestrado em Ciências Socias ou disciplina relevante, 
› Pelo menos oito (8) anos de experiência profissional em projectos de desenvolvimento social, avaliação de 

impacto social e reassentamento; 
› Experiência em desenvolver processos consultivos inclusivos e de envolvimento entre diferentes partes 

interessadas, incluindo beneficiários das comunidades;
› Capacidade de desenho de instrumentos de recolha de dados;
› Capacidade de trabalhar em equipa e em ambiente multicultural; 
› Conhecimento de pacotes de análise de dados;
› Sólido conhecimento de ferramentas e pacotes de informática;
› Disponibilidade para viagens a trabalho e de trabalho de campo;
› Domínio das línguas Portuguesa e Inglesa.

Condições oferecidas
› Remuneração compatível com a função;
› Benefícios de acordo com as políticas internas; 
› Possibilidade de desenvolvimento de carreira.

Os interessados deverão enviar uma carta de motivação acompanhada de CV, em português e inglês para o email: 
recursos.humanos@cowi.com ou para o endereço físico - Av. Zedequias Manganhela, n.º 95, 1º andar, com 
indicação de Candidatura para a vaga de Especialista em Desenvolvimento Social. 

Só serão contactados os candidatos que reúnam os requisitos da posição. 
As candidaturas deverão ser enviadas até ao dia 30 de Agosto de 2021.
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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 26 de Agosto de 2021, por Despacho do Director Regional Sul da Autoridade 
Tributária de Moçambique, vai se proceder à venda de 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 recinto do Porto de Maputo, devendo-se 
observar as medidas de prevenção contra o Covid-19, impostas pelo Decreto Presidencial no 56/2021 de 
13 de Agosto. 
TIMAR, 1ª PRAÇA 26/8/2021 – 10.00 HORAS  (Arrematação no Armazém de Leilões - B6)

Lote Consignatário Designação da 
Mercadoria Quantidade Situação Valor de 

Arrematação

1
Único ZOL, LTD

MINÉRIO DE 
FERRO CRÓMIO 
(Devidamente 

inspeccionado pelo 
INAMI)

10 (Dez) 
Contentores de 

20´ 
APMU2836220 
MSKU7576821
MAEU581733
MSKU7697295
MSKU5094538 
MSKU4350661
MSKU2926594 
MSKU5588401 
MSKU4201375 
TTNU1600395

Abandonada 2.352.009,35MT

Maputo, aos 20 de Agosto de 2021

O Director Regional Sul

(Ilegível)

7979

Técnico de Manutenção Mecânica
Número de Vagas: 1
Local: Songo

Tarefas / Responsabilidades

•  Efectuar a instalação e comissionamento de aparelhos de ar-
-condicionado industriais e domésticos;

• Efectuar a manutenção preventiva e correctiva no sistema de 
condicionamento de ar e de ventilação da central;

•  Efectuar o diagnóstico, detecção e correcção de falhas nos 
sistemas de climatização e ventilação;

•  Efectuar a carga e descarga de refrigerante em aparelhos de 
ar condicionados domésticos, centralizados e grupos frigorí-
ficos (chillers);

• Realizar a inspecção periódica e a conservação mecânica do 
sistema de ar condicionado da central (grupos frigoríficos, 
bombas, válvulas, etc.);

• Efectuar a soldadura por brasagem das tubulações do siste-
ma de condicionamento de ar;

•  Coordenar equipas de trabalho;

•  Efectuar trabalhos de pesquisa de avarias, ensaios e afina-
ções de equipamento;

•  Participar na execução de trabalhos especializados de 
reparação e afinação de equipamentos mecânicos diver-
sos;

•  Ler e interpretar desenhos, esquemas e especificações ou 
instruções técnicas relativas ao equipamento;

•  Colaborar no planeamento da manutenção e na actualização 
do cadastro de equipamentos e no roteiro de manutenção;

•  Elaborar relatórios dos trabalhos efectuados;

• Cumprir, no exercício das suas funções, as normas e proce-
dimentos da qualidade, segurança, saúde ocupacional e am-
biente conforme as orientações gerais e específicas da Em-
presa; e

• Executar outras tarefas directamente ligadas à função e/ou 
complementares da mesma.

  

Requisitos:  
• Nível Médio Técnico em Mecânica;

• Fluência intermédia em Língua Inglesa (capacidade de co-
municação para desenvolver-se em situações correntes que 
requerem a utilização da língua);

• Conhecimentos de Informática utilizando todas as funciona-
lidades disponíveis de forma integrada;

• Conhecimentos do Sistema de Gestão SAP utilizando funcio-
nalidades específicas;

• Conhecimentos de sistemas de Gestão Documental;

• Domínio de equipamentos de refrigeração e climatização 
industrial, de ventilação, de ar comprimido, de filtragem e 
ferramentas de manutenção mecânica;

• Competências Comportamentais Exigidas: Comprome-
timento com a Organização, Orientação para a Segurança e 
Meio Ambiente, Orientação para a Qualidade, Trabalho de 
Equipa, Gestão de Stress, Liderança, Proactividade e Planea-
mento e Organização;

• Competências Técnicas Exigidas: Normas e Procedimen-
tos de Manutenção Mecânica, Mecânica Industrial, Ferra-
mentas de Manutenção Mecânica, Interpretação de Esque-
mas e Desenhos Técnicos e Sistemas de Climatização Indus-
trial e Ventilação.

Selecção:
A selecção será feita através de entrevistas, exames psicotécni-
cos e/ou testes individuais para candidatos finalistas.

Respostas:
Com Carta de Apresentação, Currículo Circunstanciado, cópia 
de Bilhete de Identidade e Certificado de habilitações autenti-
cados, no prazo de 10 dias, a partir da data da publicação do 
presente Anúncio, para um dos seguintes endereços: 
• HCB, SA, HCB, SA Edifício Waona, 1º andar, Sala 3A – Son-

go
• HCB, SA, Av. Eduardo Mondlane, Casa Nº 51 R/C - Tete
• HCB, SA Bairro Agostinho Neto, caixa postal 241 – Chi-

moio
• HCB, SA Av. 25 de Setembro Edifício JAT I, Nº 420, 6º An-

dar – Maputo
• Telefone: 25280840; Fax: 25223982; E-mail:
• Endereço Electrónico da Vaga:
 vaga-tecnico-manutencao-mecanica@hcb.co.mz

Importante: 
1. Devido a indisponibilidade do Correio Electrónico, in-

dicado nos Jornais das edições anteriores, todas as can-
didaturas deverão ser submetidas nos endereços acima 
indicados, no presente Anúncio.

2. O Recrutamento e Selecção de novos colaboradores na 
HCB obedece aos princípios de ética, integridade, justiça 
e equidade como tal, não requer o pagamento de taxas 
em nenhuma das fases do processo” A HCB, SA distancia-
-se de qualquer comportamento e acção que vão contra 
os valores e princípios éticos acima referidos.
             

Nota: Só serão contactados os candidatos seleccionados para a 
fase de entrevistas.

PRETENDE ADMITIR

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE,IP
Unidade de Gestão do Projecto

Solicitação de Manifestação de Interesse 

Contratação de uma Agência de Recursos Humanos e 
Pagamentos

 Para Apoiar a Contratação de Actores Comunitários 

O Governo de Moçambique, através do Instituto Nacional da Juventude, IP, instituição tutelada 
pelo Secretário de Estado da Juventude e Emprego com o suporte do Banco Mundial está 
a implementar um projecto designado “Aproveitar o Dividendo Demográfico: Moçambique 
– Desenvolvimento e Empoderamento para Jovens”, e pretende aplicar parte dos recursos 
para a contratação de uma Agência de Recursos Humanos e Pagamentos para Apoiar a 
Contratação de Actores Comunitários 

Objectivos da Contratação
O INJ procura contratar um Provedor de Serviços (empresa, organização ou consórcio) para 
apoio à implementação do Programa “EU SOU CAPAZ”, particularmente, com referência à 
implementação da componente ESPAÇOS SEGUROS, e às actividades de sensibilização e 
acompanhamento em torno da componente RETENÇÃO DA RAPARIGA NA ESCOLA. 

Qualificações Necessárias:
O Provedor de Serviços deverá possuir as seguintes qualificações e experiência (podendo  
associar-se a outras organizações para complementar as necessidades):

•	 Pelo menos 3 anos de experiência em matéria de concepção, operacionalização e 
manutenção de sistemas de pagamentos digitais (por transferências bancárias e/ou 
mobile money), em Moçambique;

•	 Pelo menos 3 anos de experiência na provisão de serviços de pagamentos digitais 
com uma média comprovada de 800 pagamentos (e/ou beneficiários) por mês; 

•	 Experiência na canalização de contribuições para os sistemas de segurança social e 
outros será preferível;

•	 Pelo menos 3 anos de experiência no apoio a processos de gestão de recursos humanos, 
com destaque para contratação de pessoal no sector público, em Moçambique;

•	 Apresentação de 3 referências de serviços anteriores com mesmo teor.

Neste Contexto, o Instituto Nacional da Juventude - Unidade de Gestão do Projecto convida 
profissionais elegíveis a manifestarem o seu interesse.

O processo de selecção será de acordo com os procedimentos estabelecidos no Regulamento 
de Aquisições do Banco Mundial: Selecção e Contratação de Serviços de Consultoria pelos 
Mutuários do Banco Mundial de Julho de 2016 (revisto em Novembro de 2017, Agosto de 
2018 e Novembro de 2020). O método de selecção será CQS (Consultant’s Qualifications 
Based Selection), sendo que, somente será convidada a apresentar suas Propostas técnica e 
financeira para negociação, dentre as empresas que tenham apresentado a Manifestação de 
interesse, a que possuir as melhores qualificações e relevante experiência.

Os candidatos interessados deverão enviar uma carta de manifestação de interesse e 
adequação para os serviços bem como o perfil da Empresa ou Organização, brochuras e 
apresentação de trabalhos realizados nos últimos 3 anos.

As Empresas ou Organizações interessadas poderão obter informações adicionais por 
solicitação através do e-mail: informacoesdoconcurso@gmail.com
 
As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.30 
horas do dia 6 de Setembro de 2021 (horário local). Com a seguinte descrição: “AGÊNCIA 
DE RECURSOS HUMANOS E PAGAMENTOS PARA APOIAR A CONTRATAÇÃO DE ACTORES 
COMUNITÁRIOS ”.

Secretaria de Estado da Juventude e Emprego
Unidade de Gestão do Projecto

Endereço: Av. 10 de Novembro, nº 74, Praceta 1196, Rés-do-Chão Esquerdo
Local: Cidade de Maputo

Endereço electrónico: informacoesdoconcurso@gmail.com
8191
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Republica de Moçambique
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES
(DA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do n° 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 
5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foram adjudicados os seguintes objectos de contratação:

Concurso n° Modalidade Objecto
Valor de 

Adjudicação 
com IVA 

Concorrente 
vencedor

45A000141/
CP/02/2021

Concurso 
Publico

Lote 1: Fornecimento de 
material de escritório 1.066.402,00MT

ISA PAPER, LDALote 2: Fornecimento de 
consumíveis informáticos 1.008.072,00MT

45A000141/
CL/03/2021

Concurso 
Limitado

Prestação de serviços de 
limpeza e recolha de resíduos 
sólidos

2.888.784,00MT CLEAN ÁFRICA

Maputo, aos 18 de Agosto de 2021

A Autoridade Competente
(Assinatura ilegível)

Av. Mártires de Inhaminga, nº. 336, C.Postal, 276 – 5º Andar - Telefone (258) 21 359855 – Maputo

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO E POLÍTICAS
IRRIGA-Inquérito Agrícola Integrado

Anúncio de Adjudicação
CONCURSO PÚBLICO Nº DPP/IRRIGA/NC/2021

SERVIÇOS DE ALUGUER DE VIATURAS
De acordo com alínea d), número 3, artigo 33 conjugado com número 2 do artigo 64 do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprova do pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos 
Concursos Públicos de acordo com o seguinte:

Maputo, Agosto de 2021

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desa�o.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE BORGE 
FRANCISCO XERINDA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezassete de Agosto 
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas quarenta e três verso a quarenta e 
cinco, do livro de notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta 
e um, 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 BORGE FRANCISCO XERINDA, de quarenta e nove anos de 
idade, no estado de solteiro, natural da Manhiça, com última residência 
habitual no Bairro de Chamanculo, filho de Francisco Lhavela Xerinda e de 
Celeste Mucavele.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua 
última vontade, deixou como únicos e universais herdeiros de todos os seus 
bens seus filhos: DECIMA BORGES XERINDA, BEATRIZ BORGES XERINDA 
e ADELINA BORGES XERINDA, solteiros, maiores, naturais de Maputo.
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 19 de Agosto de 2021

A Notária 
(Ilegível)

9132

Pela Quinta Secção deste Tribunal, correm éditos de trinta dias citando a executada 
ENES MUARAMUSSA MUCUFO, com último domicílio conhecido na Av. Julius 
Nyerere, cidade de Quelimane, ora em parte incerta, para no prazo de dez dias, que 
começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última 
publicação do presente anúncio, pagar ao exequente BANCO INTERNACIONAL DE 
MOÇAMBIQUE, SA, a quantia de 409508,43MT em dívida nos Autos de Execução 
Ordinária n.º 26/2019/U, que por esta Secção lhe move o referido exequente ou, 
no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais 
que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo 812º do C.P.C., 
sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo 
a execução seus termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição 

inicial que se encontra arquivada no Cartório desta Secção, à disposição do citando, 
podendo ser levantado dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 4 de Agosto de dois mil e vinte e um

A Ajudante de Escrivã
Alda Mabote
Verifiquei

O Juiz de Direito
Carlos Caetano

8127

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

5.ª Secção

ANÚNCIO

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

4ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm 
éditos de trinta dias, citando o executado BIL PAULINO MACHAVA, 
com domicílio voluntário geral no Bairro 2, em Chimoio, província de 
Manica, actualmente em parte incerta, para no prazo de 10 (dez) dias, 
que começa a contar depois da segunda e última publicação do anúncio 
no jornal “Notícias”, para pagar ao exequente BANCO COMERCIAL E DE 
INVESTIMENTOS (BCI), SA, a quantia de 478 109,63MT (quinhentos e 
setenta e oito mil, cento e nove meticais e sessenta e três centavos), 
em dívida nos Autos de Execução Ordinária, registados sob o nº 
78/2020-H, que por este Cartório lhe move o referido exequente, ou, no 
mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e 
do mais que acrescer, ou deduzir oposição que tiver, nos termos do artigo 
812º e seguintes do C.P.C., sob pena de, não o fazendo, se devolver esse 
direito ao exequente, prosseguindo a execução os seus termos, conforme 
melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra arquivado 
no Cartório desta Secção à sua disposição, podendo levantá-lo dentro das 
horas normais de expediente.

Maputo, aos 10 de Agosto de 2021

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Sofia Abdul Carimo Sulemane Manjate
8205

Convite para Apresentação de Propostas
(Aquisição de Bens)

 

Data:   23 de Agosto de 2021

Convite nº:  KOICA-Mozambique-2021-0002
 

1. A KOICA (Agência Coreana de Cooperação Internacional) em Moçambique convida empresas 
estrangeiras e nacionais elegíveis a apresentarem propostas para o Fornecimento de Equipamento 
de Laboratório de Química, no âmbito do “Projecto de Reforço da Capacidade do Instituto Industrial 
e Comercial da Matola para o Ensino Técnico Profissional e Formação de Qualidade (TVET) em 
Moçambique”, em concurso público internacional.

 
2. Resumo do concurso

• Bens a serem fornecidos:        
Item 

número Item Quantidade
1 Medidor de PH de bancada 4
2 Medidor portátil de PH 10
3 Destilador único e mangueiras de destilação 2
4 Centrífuga 2
5 Banho de água a temperatura constante 2
6 Agitador magnético com placa de aquecimento 20
7 Estufa de secagem 2
8 Balança electrónica  (510gx1mg) 2
9 Balança electrónica  (1,100gx10mg) 4

10 Microscópio Biológico 2
11 Refratômetro ABBE 1
12 Turbidímetro 1

13 Agitador magnético com sistema de 
aquecimento multiposições 8

14 Capela de laboratório 1
15 Frigorífico 1
16 Homogeneizador 1
17 Colorímetro 1
18 Autoclave 2
19 Viscosímetro 2
20 Medidor da qualidade da água 1
21 Vácuo 2
22 Projector 2
23 Material 1

Total  74
 

• Período do contrato: 4 meses a partir da data do Contrato        
• Prazo de entrega: 60 dias após a assinatura do Contrato        
• Comprador:  KOICA Moçambique        
• Tipo de concurso: Concurso Público internacional        
• Selecção do vencedor: O concorrente que apresentar o preço mais baixo, e mediante avaliação das 

qualificações
• Requisitos de qualificação dos concorrentes

◊ Empresa estabelecida e em funcionamento há pelo menos 5 anos;        
◊ Empresa que tenha concluído pelo menos um trabalho semelhante nos últimos 5 anos ;       
◊ Empresa qualificada para fornecimento de equipamento de acordo com a legislação da República 

de Moçambique;        
◊ Empresa que não tenha dívidas para com o fisco ;       

• Especificações dos produtos: - Serão enviados por e-mail        
• Programa de capacitação do beneficiário: Obrigatório        
• Local  (Endereço)  para  apresentação de propostas : Escritórios da KOICA 

Moçambique/ Av. Julius Nyerere n.º 914, Prédio Urbano, 2º andar Esquerdo, Maputo        
• Local de abertura (endereço) das propostas: Será anunciado por e-mail
• Prazo para apresentação de propostas: 16.00 horas do dia 10 de Setembro de 2021        
• Local e hora  de abertura de propostas: Hotel Avenida/ 10.00 horas do dia 14 de Setembro de  

2021          
 

3. Estimativa dos custos: USD 147,421
 
4. Os documentos de concurso incluem os seguintes documentos:

Capítulo 1 Folha de dados relativos ao concurso;  
Capítulo 2 Instruções aos concorrentes; 
Capítulo 3 Requisitos de trabalho;  
Capítulo 4 Directrizes do concurso;
Capítulo 5 Formulários do concurso; 
Capítulo 6 Formulário para apresentação de propostas;
Capítulo 7 Formulário de contrato detalhado.  

 
5. Língua da proposta: Inglês
 
6. KOICA Moçambique exige aos concorrentes e contratados à observância dos mais elevados padrões de 

ética durante a aquisição e a execução de contratos. Em cumprimento desta política, a KOICA:   
(a) não irá adjudicar um contrato à um concorrente vencedor se for determinado que este se envolveu em 

práticas corruptas ou fraudulentas para ganhar o contrato em questão;
(b) irá considerar o concorrente como sendo inelegível, por um período a determinar pela KOICA.
 
7. A KOICA convida os concorrentes elegíveis a apresentar propostas seladas.

8. Os concorrentes elegíveis interessados   podem obter mais informações sobre o   concurso, manifestando 
o interesse pelo e-mail (koicamozambique@gmail.com) devendo indicar o nome da empresa, do 
representante (PCA) e o contacto.

 
9. Todas as propostas deverão ser acompanhadas de uma caução provisória não inferior a cinco por cento 

(5%) do valor total da proposta ou montante fixo declarado. Quando for estabelecido um montante fixo, 
este deverá ser de cinco por cento (5%) do valor do Contrato, devendo ser entregue de acordo com as 
instruções aos concorrentes, até ao dia 10 de Setembro de 2021.

 
10. A KOICA não se responsibiliza por quaisquer custos ou despesas incorridos pelos concorrentes 

relacionados com a preparação ou entrega de propostas. 8203

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

GABINETE DE RECONSTRUÇÃO PÓS CICLONE IDAI (GREPOC)

PEDIDO DE EXPRESSÕES DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELEÇÃO DE EMPRESAS

Projecto de Resiliência e Recuperação de Emergência Ciclones IDAI e Kenneth
Grant N.º D519-MZ.: (P171040)

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM E 
PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA GREPOC

Referência n.º MZ-GREPOC-247144-CS-QCBS

1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu financiamento do Banco Mundial para 
implementação do projecto de Recuperação e Resiliência de Emergência dos 
ciclones IDAI e Kenneth, e pretende aplicar parte dos fundos para a contratação de 
serviços de consultoria para assessoria de comunicação e imagem e produção de 
materiais de divulgação para o GREPOC.

2. Os Serviços de Consultoria (“os Serviços”) incluem, mas não se limitam a:

•	 Assessorar o GREPOC, em todas matérias de comunicação e imagem, para 
garantir a divulgação das suas actividades, eventos e planos;

•	 Assessorar o GREPOC na revisão da sua página web e redes sociais oficiais, 
garantindo a sua actualização contínua;

•	 Assessorar o GREPOC no estabelecimento e manutenção duma plataforma 
de comunicação, para garantir que as suas actividades sejam devidamente 
divulgadas junto ao público alvo;

•	 Estabelecer uma comunicação sobre a planificação e progresso do processo de 
reconstrução.

3. Assim, o Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones (GREPOC) convida empresas de 
consultoria (“Consultores”) a manifestar o seu interesse em prestar os serviços 
acima mencionados. Os consultores interessados deverão fornecer informações 
que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e experiência relevante 
para executar os Serviços. Os critérios da lista curta são:

•	 Mínimo de 3 anos de experiência de trabalho similar;

•	 Experiência comprovada na assessoria de comunicação, em empresas públicas 
e privadas;

•	 Experiência comprovada, na mobilização de medias para eventos de interesse 
público;

•	 Ampla experiência na produção de documentos/relacionados com comunica-
ção;

Experiência de trabalho com organizações nacionais e internacionais em 
trabalhos similares;

•	 O provedor deve apresentar evidências da capacidade de realizar as activida-
des descritas acima e um mínimo de 3 cartas de referência que comprovem os 
trabalhos executados em empresas/instituições do Governo.

4. Consultores poderão associar-se a outras firmas para aprimorar suas qualificações, 
e devem indicar claramente se a associação é na forma de joint venture e / 
ou subconsultoria. No caso de uma joint venture, todos os seus sócios serão 
solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, se seleccionados.

5. O Consultor será seleccionado de acordo com o estabelecido no Regulamento de 
Aquisições de Julho de 2016 revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018. O método 
de selecção será “Selecção baseada na qualidade e custo “ (SBQC). 

6. Os Termos de Referência (ToR) detalhados e informações adicionais para os serviços 
podem ser obtidos no endereço abaixo, das 8.00 às 15.00 horas.

7. As manifestações de interesse deverão ser entregues por escrito, no endereço 
abaixo (pessoalmente, por correio, ou por e-mail) até ao dia 15 de Setembro de 
2021, às 15.00 horas, Hora-Local.

Endereço 
Gabinete de Reconstrução dos Pós Ciclones;
Rua Sansão Muthemba, n.º 308, Ponta Gêa. Cidade: Beira. País – Moçambique;
E-mail: grepoc.procurement@gmail.com
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÃO 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras 

interessadas a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

Nº de
Concurso Objecto

Data e hora 
para entrega 

das propostas

Data e hora para 
abertura das 

propostas

Garantia 
provisória

(em meticais)

58A000305/CL/N.º64/F.
Externos/UGEA/2021

Contratação de serviços 
de licenças de softwares 

   3/9/2021
10.00 horas

   3/9/2021
10.15 horas Não Aplicável

58A000305/CL N.º 50/
CoAG/INS/2021- 

Contratação de 
serviços de desenho e 
implementação de um 

sistema informático 
(software) para gestão 

de rotinas de uma 
biblioteca

   2/9/2021
10.00 horas

   2/9/2021
10.15 horas Não Aplicável

58A000305/CL N.º 25/
CoAg/INS/2021-

Aquisição de móveis 
para escritório

   3/9/2021
13.00 horas

   3/9/2021
13.15 horas Não Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos do 
Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio pela importância não 
reembolsável de 1.000,00 MT (Mil meticais). O pagamento deverá ser feito em depósito directo no 
Banco de Moçambique (conta: PROJECTOS DE PESQUISA DE VACINAS PRE Nº 004403513002). 

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecida neste anúncio e 
serão abertas em sessão pública, na mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem 
comparecer.

Instituto Nacional de Saúde
Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene

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

Maputo Província, Agosto de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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República de Moçambique
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclone Idai - GREPOC -
Projecto de Resiliência e Recuperação de Emergência após Ciclones IDAI e Kenneth

Grant N.º D519-MZ.: (P171040)

CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES 
1. Na sequência da devastação causada pelo Ciclone Idai no centro de Moçambique, o Governo de Moçambique criou à 

11 de Abril de 2019 o Gabinete de Reconstrução Pós-ciclone Idai (GREPOC), ao abrigo do Decreto n.º 26/2019 para 
fiscalizar o planeamento, implementação, monitorização e avaliação de recuperação e reconstrução nas províncias 
afectadas. Em 22 de Maio de 2019, o mandato do GREPOC foi prorrogado, através do Decreto n.º 45/2019, para 
incluir a recuperação e reconstrução das áreas afectadas pelo Ciclone Kenneth no norte de Moçambique. 

2. No âmbito da implementação das suas actividades, o Gabinete de Reconstrução pós Ciclones (GREPOC) convida as 
firmas interessadas e elegíveis à apresentação de Cotações com vista a prestação dos seguintes serviços:

Referência Designação Visita ao local de 
prestação dos serviços

MZ-GREPOC-34-S-RFQ Serviços de limpeza aos escritórios da 
Sede do GREPOC 27 de Agosto, às 11.00 horas

MZ-GREPOC-35-S-RFQ
Serviços de Segurança dos escritórios da 

Sede do GREPOC

3. As empresas elegíveis serão seleccionadas de acordo com os procedimentos definidos Regulamento do Banco Mun-
dial de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento de Bens, Obras, 
Serviços Técnicos Serviços de Consultoria de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, na 
modalidade de solicitação de Cotação (SDC).

4. Informações adicionais e a descrição de serviços poderão ser solicitados e levantadas por via do endereço 
abaixo descrito.

5. As empresas elegíveis deverão enviar as suas cotações, com indicação clara do concurso ao qual se candidatam, 
até às 11.00 horas do dia 10 de Setembro de 2021 para o endereço abaixo.

6. Endereço:

       Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclone Idai
       Rua Mateus Sansão Mutemba nº 304, Ponta Gêa
       Beira - Sofala- Moçambique     
       Telefone: +258 86 73 16 869
       Email: grepoc.procurement@gmail.com
       Beira – Moçambique
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SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

REVISTAS
ROLL UPS
LIVROS
BANNER’S
FACTURAS
CARTAZES

FOLHETOS
AUTOCOLANTES
DESDOBRÁVEIS
PAPEL TIMBRADO
IMPRESSÃO DIGITAL
CARTÕES DE VISITA

JORNAIS
AGENDAS
RÓTULOS
CATÁLOGO
BROCHURAS
CALENDÁRIOS

VENHA IMPRIMIR:

VENHA E EXPERIMENTE
A NOSSA EXCELÊNCIA, INOVAÇÃO, EFICIÊNCIA E RAPIDEZ

SOMOS A MAIOR 
  E MAIS MODERNA GRÁFICA DO PAÍS

SN GRÁFICA
IMPRIMIMOS TODO TIPO DE MATERIAL GRÁFICO
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44
Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos

Novos quadros instados
a fazer valer seu juramento

A 
G O V E R N A D O R A 
de Gaza, Margarida 
Mapandzene Chon-
go, apelou, semana 
passada, aos novos 

directores provinciais Micas 
da Cruz Fernando dos San-
tos Mechisso, indicado para o 
Desenvolvimento Territorial 
e Ambiente, e Lúcia Améri-
co Machava, nomeada para a 
Juventude, Emprego e Des-
porto, para que façam valer 
o juramento que fizeram no 
momento da tomada de posse.

Trata-se de duas nomea-
ções que preenchem vacatu-
ras abertas com a designação 
dos anteriores directores para 
administradores distritais, 
nomeadamente Júlia Mwito, 
nomeada administradora de 
Matutuíne, na província de 
Maputo; e James Humbane, 
indicado administrador dis-
trital de Massangena, na pro-
víncia de Gaza.

A governadora de Gaza 
aproveitou a ocasião para rei-
terar os agradecimentos aos 
directores cessantes, pois, se-
gundo disse, os dois quadros 
emprestaram a sua experiên-
cia para assegurar a transição 
tranquila das antigas direc-
ções provinciais para as novas 
direcções criadas no âmbito 
da governação descentraliza-
da.

Dirigindo-se aos empos-
sados, a chefe do Executivo de 
Gaza lembrou que a renovação 
da máquina governativa, pro-
gramada ou não, cria expecta-
tiva de alguma inovação que 
concorra para a melhoria no 

funcionamento do órgão ou 
do sector visado.

“Foram confiados porque 
mostraram algum diferencial 
em relação a vários colegas 
vossos. Esperamos que cor-
respondam às expectativas 
que influenciaram a vossa 
escolha”, disse a governado-
ra, instando os empossados a 
não se acomodarem nas fun-
ções para as quais foram no-
meados, devendo valorizar o 
legado dos seus antecessores 
e introduzirem alterações de 
forma gradual caso se mostre 
imprescindível.

“O termo de posse é 
acompanhado pelo juramento 
de servirem fielmente ao Es-
tado moçambicano no vosso 
dia-a-dia. Por isso, façam va-
ler essas palavras com actos”, 
apelou Mapandzene Chongo.

Falando especificamente 
para cada um dos empossa-
dos, Margarida Mapandzene 
Chongo disse ao director de 
provincial do Desenvolvimen-
to Territorial e Ambiente que 
parte das suas atribuições é 
promover o desenvolvimento 
económico local e a explora-
ção sustentável dos recursos.

“Por isso, há que desen-
volver projectos e programas 
de fomento agro-florestais e 
faunísticos; tramitar proces-
sos de pedidos de uso e apro-
veitamento de terra; trabalhar 
para evitar o conflitos de terra 
e fazer cumprir os planos de 
exploração da terra ociosa, 
com números bastantes ele-
vados na província; assegurar 
a participação das comunida-
des locais na gestão dos recur-
sos naturais e ecossistemas, o 
que pressupõe a implementa-
ção do Plano Ambiental e de 
Zoneamento Ecológico, entre 

outras funções”.
À directora provincial da 

Juventude, Emprego e Des-
porto, a chefe do Executivo 
de Gaza lembrou que este sec-
tor abrange três áreas de vital 
importância para o desenvol-
vimento harmonioso da pro-
víncia. Referiu que a juven-
tude representa uma camada 
populacional importante para 
a agenda nacional e local de 
desenvolvimento e, por isso, 
deve merecer toda a atenção, 
sobretudo nesta fase em que 
ela se esbarra com dificulda-
des para entrar no mercado 
laboral.

“Queremos destacar a 
competência que cabe ao sec-
tor de incentivar o associa-
tivismo juvenil, assegurar o 
apoio na execução de inicia-
tivas na área da juventude e 
apoiar projectos e programas 
de gestão de renda, promoção 
de emprego, auto-emprego e 
outras iniciativas que concor-
ram para a redução da pobre-
za rural e urbana dos jovens”, 
disse a governadora, reco-
mendando promoção e incen-
tivo de iniciativas geradoras 
de emprego e auto-emprego, 
empreendedorismo e outras 
fontes de rendimento, bem 
como promover a realização 
de estágios pré-profissionais.

Em relação ao desporto, 
a governante recomenda que 
seja uma das prioridades pro-
mover o associativismo des-
portivo e a massificação de 
todas as modalidades despor-
tivas do nível provincial até ao 
distrital.

Margarida Mapandzene ladeada pelos novos dirigentes

Sector do caju debate 
nova proposta de lei
ACTORES da cadeia de va-
lor do caju da província de 
Gaza estiveram reunidos 
semana passada, na cida-
de de Xai-Xai, para rever e 
discutir o regime jurídico 
do subsector de amêndoas 
de caju, para a sua adequa-
ção às exigências actuais 
do mercado nacional e in-
ternacional, ao estímulo da 
competitividade e à garan-
tia da segurança e tranqui-
lidade necessárias aos in-
vestimentos.

Durante dois dias, foram 
colhidas sensibilidades dos 
principais actores da cadeia 
de valor do caju na provín-
cia de Gaza para enriquecer 
a futura Lei do Caju, sabi-
do que a antiga, que vigora 
desde 1999, já não se ade-
qua à actual realidade.

Para os debates foram 
convidados representan-
tes dos produtores, co-
merciantes, processadores 
(industriais e primários), 
para se ouvir o seu senti-
mento em relação àquilo 
que se prevê seja a futura 
lei. Estiveram igualmente 
presentes instituições pú-
blicas, o conselho empre-
sarial nos níveis provincial 
e distrital.

“Como ganhos deste 
encontro de auscultação, 
sentimos que os produtores 
e os comerciantes precisam 
de se sentir representados 
em algumas etapas da pró-
pria lei, ou de se reverem na 
futura legislação. Um dos 
exemplos tem a ver com o 
processo da classificação 
da castanha, que não esta-
va claro na antiga lei, mas 
que na proposta actual, e 
de acordo com aquilo que 
foram as contribuições dos 
participantes, deve respon-
sabilizar os produtores em 
termos de garantir a qua-
lidade da castanha, sendo 
que a sua classificação é de 
acordo com os parâmetros 
de qualidade. Foi apenas 
um exemplo de outros que 
poderia citar”, disse Sérgio 
Uique, delegado do Insti-
tuto de Amêndoas de Mo-
çambique na província de 
Gaza.

Em termos metodológi-
cos, de acordo com a mes-
ma fonte, foi apresentada a 
proposta de lei, para, de se-
guida, os participantes da-
rem as suas contribuições, 
artigo por artigo. Também 
houve aspectos não previs-
tos no projecto, mas que fo-

ram colocados, devendo ser 
analisados nos processos 
subsequentes para se ver a 
possibilidade da sua incor-
poração na lei final.

Depois destes encontros 
de auscultação, que decor-
rem em todas as províncias, 
serão

agregadas todas as con-
tribuições e analisadas para 
a produção da proposta fi-
nal de lei e sua publicação, 
em princípio, até Outubro, 
sendo que a sua entrada 
em vigor deverá ser 30 dias 
após a sua publicação.

A proposta de nova Lei 
do Caju é composta por 20 
artigos, contra cinco da 
antiga, que vigora desde o 
dia 1 de Novembro de 1999, 
data da sua promulgação 
pelo então Presidente da 
República Joaquim Alberto 
Chissano.

Estiveram no encontro 
de auscultação 60 partici-
pantes, divididos em gru-
pos de 30 por cada um dos 
dois dias de debates, por 
forma a abranger o maior 
número possível de acto-
res, dentro das orientações 
emanadas pelo protocolo 
sanitário neste período de 
pandemia da Covid-19.

Actores da cadeia de valor do sector do caju debatem proposta da nova lei

Mabalane produz semente de feijão 
ONZE hectares e meio estão 
a ser explorados nos distritos 
de Mabalane e Guijá, provín-
cia de Gaza, para produção de 
sementes de feijão-vulgar, no 
quadro do programa de criação 
de bancos comunitários de se-
mentes para abastecer os agri-
cultores da província e reduzir 
as importações. 

O programa está a ser de-
senvolvido pela Organiza-
ção das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura 
(FAO), com duração de três 
anos, com custo de três mi-
lhões de dólares norte-ameri-
canos, financiados pela União 
Europeia. 

A iniciativa visa, igualmen-
te, aumentar a capacidade de 
resiliência da população que 
vive em zonas semi-áridas, 
vulneráveis às mudanças cli-
máticas, através da adopção 
de culturas que não requerem 
avultados investimentos para 
produção e conservação. 

Os trabalhos técnicos são 
assistidos pelo Instituto de 
Investigação Agrária e pelo 

Laboratório de Sementes, 
para o melhoramento e se-
lecção de sementes a serem 
produzidas. 

Segundo o representan-
te da FAO em Gaza, Octávio 
Muhate, o sucesso do progra-
ma pode significar a redução 
de bolsas de fome, assim como 
revolucionar a agricultura nos 
dois distritos da província. 

“Estamos a incentivar os 
produtores a cultivarem se-
mentes que não requerem 
muita assistência técnica nem 
muitos insumos, e sem pre-
juízos de controlo de pragas. 
Com as sementes produzidas 
localmente, pode-se reduzir a 
procura no mercado externo 
e adquirir em tempo útil sem-
pre que for necessário. Quere-
mos que futuramente qualquer 
produtor do país possa vir bus-
car sementes aqui”, sublinhou 
Muhate. 

Segundo a fonte, trata-se 
de um programa-piloto que, 
dependendo do seu sucesso, 
pode influenciar mais progra-
mas do género. É assim que 

assegurou que em Outubro 
arranca uma nova iniciativa 
de produção de semente de 
feijão-nhemba nos mesmos 
campos em que estão a ser 
produzidas sementes de feijão-
-vulgar, com vista garantir a 
disponibilidade desta legumi-
nosa na província. 

Referiu que o programa de 

produção de sementes pode 
também ser caminho a seguir 
pelo facto de Gaza ser uma pro-
víncia que se tem confrontado 
com seca severa, com impacto 
muito significativo para as re-
servas alimentares. 

Lucas Chongo, da Asso-
ciação de Camponeses Força 
Unida, do distrito de Mabala-

ne, faz contas e perspectiva boa 
safra para os próximos tempos. 
“Temos actualmente em terra 
feijão para semente, com a ex-
pectativa de colhermos três to-
neladas”, afirmou, acrescen-
tando serem necessários mais 
apoios aos camponeses para a 
diversificação da economia do 
distrito. 

Campo de produção de sementes de feijão

ENCERROU oficialmente na sexta-feira, na Praia 
de Bilene, o projecto Escola na Machamba do Cam-
ponês (EMC), financiado pela FAO, na província de 
Gaza, que visava treinar os produtores para a adap-
tação às mudanças climáticas.

Este projecto tinha em vista aumentar o conhe-
cimento dos gestores e camponeses sobre práticas 
e medidas de adaptação às mudanças climáticas 
nas “escolas na machamba do camponês”, promo-
ver a adopção de estratégias e práticas melhoradas 
de adaptação às mudanças climáticas e aumentar a 
capacidade e a coordenação institucional para in-
tegração de adaptação às mudanças climáticas nos 
sectores agrícola e pecuário.

Ao longo dos quatro anos da duração do projecto, 
que decorreu também nas províncias de Manica, So-
fala e Tete, os técnicos da FAO em Gaza trabalharam 

com diversos actores em 100 “escolas na machamba 
do camponês”, entre gestores e produtores, come-
çando pela identificação do risco climático, tendo 
sido identificada a seca como o grande problema da 
zona norte, concretamente nos distritos de Guijá, 
Mabalane, Mapai, Chicualacuala e Chigubo.

De acordo com o director provincial da Agri-
cultura e Pescas de Gaza, Dalilo Latifo, o projecto 
chegou ao fim, mas trouxe muito conhecimento e o 
desafio é replicá-lo.

“Com este programa, que começou em 2016, 
temos cerca de três mil beneficiários e pretende-se 
que com estes o número de produtores com este 
conhecimento aumente para que mais actores es-
tejam adaptados e resilientes aos desafios impostos 
pelas mudanças climáticas”, disse Dalilo Latifo, re-
ferindo-se à inclusão de extensionistas para garantir 

que se faça a transferência deste conhecimento para 
outros produtores e outros técnicos recentemente 
contratados no sector da agricultura e pecuária.

Samuel Manuel Cumbane, facilitador provincial 
do projecto de adaptação às mudanças climáticas 
em Gaza, faz avaliação positiva, pois, segundo justi-
ficou, os objectivos preconizados para este projecto 
foram alcançados. Segundo este responsável, o fim 
do projecto não significa a retirada da FAO, pois as 
suas acções continuam em Gaza.

“Para a sustentabilidade destas práticas, cada 
“escola na machamba do camponês” tem os seus 
planos a curto, médio e longo prazos, que preconi-
zam, também, acções do aumento da renda, para 
tornar os produtores economicamente mais resi-
lientes, de acordo com a região agro-ecológica”, 
disse Samuel Cumbane. 

FAO encerra projecto EMC
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  OPINIÃO & ANÁLISE

EDIÇÃO N.º FI
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A ARQUIVO: Artimiza Machel (Chefe) e Daniel Nguetse

DELEGAÇÕES:  Sofala: Eliseu Bento (Delegado), Horácio 
João (telefones: 23323033 e 23322882); Nampula: Carlos 
Coelho (Delegado) Mouzinho de Albuquerque     e Luís 
Norberto (Telef.: 26212483); Niassa: Carlos Tembe 
(Delegado) Gaza: César Langa (Delegado) (Telef.: 28222780); 
Inhambane: Victorino Xavier (Delegado), (Telef.: 29321319 
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VIAJAR na companhia Oliveira, Trans-
portes e Turismo nem sempre era fácil, 
sobretudo quando a deslocação coincidis-
se com a Páscoa ou Natal, dada a pressão 
exercida por passageiros não só locais que 
pretendessem revisitar as suas zonas de 
origem, como também de mineiros mo-
çambicanos na África do Sul. 

A pressão acontecia porque nesta fase 
que muitos mineiros tinham a pretensão de 
se juntar aos seus, matar a saudade, ver o 
que só um chefe de família era capaz de 
resolver, e manter acesa a chama do seu 
amor, junto dos cônjuges que suportavam a 
solidão por um ano e meio, nalguns casos.

Nos dias de lufa-lufa, alguns ajudan-
tes, cobradores e até mecânicos passeavam 
a sua classe. Com a falta de lugares, dadas 
as enchentes, eram vistos como verdadei-
ros anjos que poderiam salvar a pele de al-
guém, evitando que gorasse a expectativa 
de rever os seus, tudo por falta do bilhete, 
por via formal, à porta da bilheteira.  

Certamente que não era nos moldes 
actuais, em que o empreendedorismo está 
popularizado e exercido por todos. Visio-
nários no negócio faziam daquele lugar 
uma oportunidade para amealhar algum 
rendimento, vendendo um pouco de tudo, 
desde agulha aos alimentos. O pão não fal-
tava entre os produtos vendidos, pois era 
sempre diferente chegar a um distrito com 
pão de Maputo. A diferença estava no lo-
cal, na massa e na forma.

Uma vez acomodado no carro, crescia 
a ansiedade e expectativa pelo resto da via-
gem. Era excitante o ambiente envolvente 
dentro do hangar, desde o cheiro a diesel 

expelido pelos tubos de escape e o som 
dos motores no ensaio imprimido pelos 
aceleradores que sempre antecediam o ar-
ranque.

No interior do autocarro, entre os gi-
gantescos assentos, a cabeça não parava de 
girar, contemplando tanta gente que fazia 
as arrumações finais das suas bagagens no 
bagageiro do tecto, retirando e colocando 
precocemente o farnel, preparado para se 
manter durante a viagem.

É aí onde se sentia uma miscelânea de 
aromas saídos das marmitas e que dava a 
certeza de que a viagem ia mesmo iniciar, 
porque o ambiente estava criado.

Era do interior da viatura, por via da ja-
nela, que se podia desvendar, já com a cla-
ridade do dia, a real dimensão do espaço 
onde durante horas da escura madrugada 
muitos se sentavam. O óleo era predomi-
nante e com falta de cuidado e distração, 
podia até manchar as sacolas, malas ou 
mochilas. Mas apesar de aborrecível, isso 
também fazia parte da viagem. 

Dependendo da simpatia de quem par-
tilhasse o assento, começava a preparação 
para uma interacção amistosa, afinal se-
riam largas horas de viagem juntos e, no 
silêncio, a maratona seria monótona e sem 
graça, pese embora situações em que era 
possível ter esse tipo de companhia.

Os que viessem de muito longe da 
cidade, a alternativa era pernoitar, com 
as suas trouxas no hangar, independente-
mente das condições lá existentes, e lutar 
para não perder, por nada, a sua viagem. 
Era assim antes de morrer a andorinha do 
António Oliveira.

CRISTOVÃO NHATSANDZALANE

HÁ um velho ditado que diz “água mole em pedra dura tanto 
bate até que fura”. Este vale para os residentes do bairro de 
Magoanine “C”, vulgo Matendene, na cidade de Maputo. 

Embora não me tenham conferido nenhum mandato para 
falar em nome deles, creio que esta é uma preocupação da 
maioria, senão de todos residentes deste bairro, resultante do 
reassentamento dos afectados das cheias do ano 2000 que 
fustigaram, sobremaneira, diversas zonas residenciais das ci-
dades de Maputo e Matola, dos distritos de Boane, Marracue-
ne e Manhiça, enfim, toda a região sul do país. Aliás, o nome 
de Matendene resulta do facto de todos os reassentados deste 
bairro terem sido abrigados em tendas já que estes perderam 
tudo na altura, em consequência daquela calamidade natural. 

No entanto, hoje, volvidos pouco mais de 21 anos, as 
tendas desapareceram, o mesmo com relação às habitações 
de construção precária, isto para não falar dos respectivos 
muros de vedação que eram feitos de arbustos designados 
de “espinhosas”. Os residentes deste bairro têm o desejo e 
vontade de construir as suas habitações e outras infra-es-

truturas melhoradas e mais resilientes aos eventos adversos 
resultantes das mudanças climáticas, sendo que estes não o 
poderão fazê-lo em razão do receio do que poderá vir a ser 
no futuro. Tudo porque as autoridades municipais da cidade 
de Maputo não estão a atribuir os documentos do Direito de 
Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) não se sabendo a 
razão do tal facto. 

É que sem aquele documento não se tem garantia de terra 
segura, sendo que, para além de poder constituir, no futuro, 
objecto de conflito, tal como acontece em diversos pontos 
do país, dela poderão vir a ser retirados a qualquer momento 
pelas próprias autoridades já que a terra é pertença do Estado, 
sem qualquer direito de compensação a quem a ocupe ile-
galmente. O mais preocupante no meio de tudo isto é que os 
residentes de Matendene viram os de outros bairros vizinhos, 
tal é o caso dos do Zimpeto, a receberem os seus documen-
tos, o que os fez pensar e esperar que estavam também pres-
tes a serem abrangidos pelo mesmo processo. 

Importa referir que as campanhas de atribuição massiva 
dos DUAT’s não só abrangeu aos residentes do bairro vizi-
nho do Zimpeto, como também de outras zonas da cidade, a 

exemplo dos de KaTembe, entre outros. 
Devido a este facto ocorre-me questionar às autoridades 

municipais da cidade de Maputo a razão de não contemplar 
também os residentes de Matendene com o processo de atri-
buição massiva daqueles importantes documentos tanto é 
que, pelo que sei, o bairro está devidamente parcelado, com 
ruas largas e áreas da reserva municipal, isto é, destinadas à 
edificação de infra-estruturas públicas e sociais. Recordo-me 
que, há pouco mais de 10 anos, e por diversas ocasiões, os 
residentes do bairro foram orientados pelas estruturas admi-
nistrativas locais, sob instruções das autoridades municipais, 
a organizar a documentação necessária para a regularização 
dos seus espaços, isto é, atribuição de DUAT. No entanto, de 
lá para cá nada mais do que isso e muito menos ouvir falar 
sobre a eventual possibilidade de isso vir acontecer. 

É, pois, em face a esta questão que digo que água mole 
em pedra dura bate até que fure, pois, os residentes de Ma-
tendene acreditam que com esta insistência, as autoridades 
municipais poderão ouvir e atender o seu clamor. Afinal tam-
bém fazem parte dos munícipes de Maputo e têm o direito a 
terra segura.

GUSTAVO MAVIE

‘’O GOVERNO de Moçambique está mais 
interessado em saber o que foi feito com o 
dinheiro (das dívidas ocultas que vocês… Eu 
sou o Presidente desse Governo… O que o 
meu governo quer saber é como é que esse o 
dinheiro se gastou … O ladrão é ladrão e não 
importa se é ou não daquele partido. O que 
deve ser feito é ser julgado e mais nada. O 
que é mais importante é a responsabilização 
dos que terão se apoderado desse dinheiro …é 
o que temos estado a fazer...Como Presiden-
te da República de Moçambique, tenho mais 
interesse em saber como é que o dinheiro foi 
gasto. E não há razão para tentar fazer uma 
questão criminosa como um problema polí-
tico. Quem julga questões criminosas são os 
juízes’’, extractos de uma longa entrevista que 
o Presidente Filipe Nyusi deu à jornalistas por-
tuguesas, Carla Henrique e Isabel Silva Costa, 
da RTP e RDP África respectivamente, no dia 
5 de Julho de 2019, quando da visita de Estado 
que efectuou a Portugal, de 2 a 8 daquele mês.    

Lendo retroactivamente alguns extractos 
da entrevista, fica provado que Nyusi sempre 
quis que os que terão se apoderado de parte 
dos mais de dois biliões de dólares que o então 

governo de Armando Guebuza foi pedir por 
empréstimo a dois bancos europeus fossem le-
vados à barra do tribunal, e hoje começa o seu 
julgamento no Estabelecimento Penitenciário 
de Máxima Segurança, mais conhecido por 
BO, em Maputo.

O começo deste julgamento transcorridos 
sete anos após a revelação da existência destas 
dívidas, em primeira mão, pelo jornal norte-
-americano Wall Street, ou seja, em 2014, é 
prova da veracidade do ditado moçambicano 
que costumo ouvir da minha mãe, segundo o 
qual ‘’timhaka ti sini’’, ou seja ‘’os problemas 
não apodrecem’’.  

É que há muitos que não acreditavam que 
os que se apoderaram de parte do dinheiro de 
tais dívidas seriam alguma vez julgados como 
estão a ser agora. Mesmo assim, ainda há os 
que estão cépticos que serão de facto conde-
nados em função da gravidade do crime que 
cometeram, mais pelo facto de alguns dos réus 
pertencerem a elite do país ou porque são fa-
miliares de alguns dos “pesos pesados”, como 
é o caso de Armando Ndambi Guebuza, cujo 
pai é antigo Presidente da República.

Entre os cépticos apontam-se casos de 
alguns dos que cometeram crimes similares, 
entretanto, julgados e condenados, mas que 

estão em liberdade, valendo-se dos recursos 
que submeteram as instâncias competentes. 
Um dos casos mais badalados é o de Setina 
Titosse, condenada mas que está metendo re-
curso atrás de recurso, no que é interpretado 
como manobras dilatórias para evitar a cadeia, 
como quem diz que enquanto o tempo passar, 
pode acontecer algo misterioso que faça com 
que nunca vá à cadeia.   

Na verdade, desde que o Wall Street des-
vendou a existência daquelas dívidas, na altura 
contraídas para a aquisição de material mili-
tar para a defesa do país, alvo de uma nova 
guerra movida pela Renamo mas que foram 
transformadas por gananciosos num grande 
escândalo financeiro, os moçambicanos foram 
sendo bombardeados por acusações feitas por 
alguns dos que abocanharam parte desse cré-
dito, contra aqueles que para eles é que deram 
ordens para que se fizesse a investigação que 
acabou desvendando que afinal, houve um 
grande desvio de aplicação de mais de metade 
do valor para proveito pessoal.

Entre os que para eles é que tudo fez para 
que se desvendasse os que terão aproveitado 
esse valor é o actual Presidente, Filipe Nyusi. 
Analistas assumem que é mesmo porque ele 
sempre disse que era imperioso que se apuras-

se quem foram os que se aproveitaram destes 
créditos, que os implicados e alguns dos seus 
advogados têm estado a tentar implicar tam-
bém o estadista moçambicano como sendo 
parte dos que apoderaram-se de parte daquele 
dinheiro.

Os mesmos analistas dizem que a tentati-
va de implicar Nyusi é uma vingança por ter 
dado luz verde à Justiça para que fizesse tudo 
para se ‘’saber como é que o dinheiro foi mes-
mo gasto’’. Durante a entrevista à RTP e RDP 
África, em Portugal, Nyusi voltou a negar 
categoricamente, que se apropriou de algum 
desse dinheiro.

 Ele admite que tramitou alguns dos docu-
mentos precisos que ele assinasse, entanto que 
o Ministro da Defesa na altura, mas que não se 
apoderou de nenhum dinheiro desse crédito. 
Os que acreditam que Nyusi não se aproveitou 
daqueles créditos apontam o facto de ter dado 
luz verde para que se fizesse a investigação até 
se descobrir o que é que se fez de facto, com 
aquele dinheiro. 

Foi graças a essa sua luz verdade que a 
empresa britânica Kroll veio a Moçambique 
investigar o sinuoso circuito que terá culmina-
do com apropriação ilícita de 1,4 biliões dos 
2,2 biliões que totalizam os dois créditos.

Caso “Dívidas Ocultas” prova
que os problemas não apodrecem(1)

Residentes de Matendene clamam por terra segura

A pernoita em busca
do assento 

OS cemitérios reflectem a estrutura social, 
cultural, religiosa, identitária da comunida-
de que os criou, sendo impregnados de va-
lores e significados que compõem um rico 
e denso quadro cultural e de experiências 
com potencial de serem melhor exploradas.

Até aqui, todo este potencial está por 
demais adormecido, demonstrando o des-
cuido dos nossos urbanistas que não se de-
ram à massada de olhar para a morada dos 
mortos. 

O resultado é que o cemitério ficou 
“qualquerizado”. No Lhanguene, por 
exemplo, a ocupação dos arruamentos para 
os enterros fez com que seja inevitável an-
dar por cima das campas para poder chegar 
a determinado destino. 

O São Francisco Xavier que até podia 
servir de modelo mas foi tomado pelos 
marginais e vandalizado. Michafutene, 
em casa emprestada, pode não ter o mes-
mo destino se este for valorizado como 
um espaço que reflecte a nossa identidade.  
Estes são locais com gerações e gerações 
de famílias que pode muito bem servir de 
área de contemplação e visitas, de recorda-
ções e reflexões, idealizadas para envolver 
também uma completa experiência estética 
do lugar, um  museu de homens ilustres e 
de outros tantos, tendo em vista perpetuar 
e/ou enfatizar a memória de indivíduos e 
dos grupos sociais que fazem a nossa cida-
de.Isto ainda é possível, mas passa por uma 
grande reforma, por idealizar o cemitério 
não apenas como o lugar onde vamos se-
pultar os restos mortais dos nossos entes-
-queridos.

Aliás, mesmo os nossos ente-queridos 
não são “visitados”, actualmente, em con-
dições de comodidade aceitáveis. Veja que 
enquanto rezas o “Pai nosso que estais no 
Céu...” tens que interromper várias vezes 
por causa dos mosquitos que te atacam de 
vários lados.

Se te atreves a completar a oração sem 
atender aos mosquitos, há o risco claro de 
nos dias subsequentes estares à beira da 
morte por malária.

É este quadro que temos que reverter 
e quiçá, entender o cemitério como fonte 
de receita, colocando e treinando guias 
para um turismo da morte. Estes lugares 
podem, muito bem, gerar dinheiro para se 
auto-sustentarem e não viverem apenas das 
taxas funerárias, cuja tentativa de alterar é 
sempre polémica e mal entendida.

Isto não deve passar apenas de um 
sonho. Na verdade, naquele conjunto de 
campas, jazigos de mármore e granito, nas 
esculturas sacras e profanadas, nos bustos e 
nos retratos, bem ou mal alinhadas, repou-
sa a história da cidade e de seus habitantes 
e há como eternizar isso.

A proposta é mesmo esta - exaltar os 
cemitérios como extraordinárias fontes 
históricas para a preservação da memó-
ria individual e colectiva e de valorização 
das relíquias arquitectônicas, do patrimó-
nio histórico e cultural, ou melhor, como 
verdadeiros museus à céu aberto e vender 
a tríade: natureza, arquictetura tumular e   
personalidades sepultadas. 

Isto passa por organizarmos melhor os 
cemitérios, para que tenham com que atrair, 
nomeadamente apresentando monumentos 
e esculturas, túmulos de vultos da história e 
personalidades artísticas, além de conjugar 
o verde e a beleza dos jardins à volta.

Quanto mais significados históricos ou 
culturais estiverem valorizados nos campos 
dos mortos, maior será o fluxo de turistas.

Como cidades em miniatura, estes 
locais também possuem os seus centros 
históricos, elementos de integração com a 
sociedade que podem ser fonte de trabalho 
e renda. A estratégia deve ter como finali-
dade angariar fundos e contornar a situação 
de abandono que alguns se encontram, de-
rivados do vandalismo, violação de túmu-
los e roubos.

Os restos mortais de Zaida Lhongo, 
uma das mais queridas cantoras que Mo-
çambique viu nascer, só para citar um 
exemplo, repousam no Lhanguene. Al-
guém já pensou como isso é uma mais va-
lia para este cemitério?  

Cidade assaltada (Conclusão)

Acesse https://t.me/Novojornal
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A 
DIRECÇÃO da Área 
de Protecção Am-
biental (APA) de 
Maputo está a criar 
clubes ambien-

tais nas escolas, para tratar 
matérias sobre medidas de 
combate às práticas de quei-

madas descontroladas.
 Segundo Luís Buchir, 

administrador da APA, pre-
tende-se com a iniciativa 
que a partir das escolas, os 
professores e alunos disse-
minem as mensagens sobre a 
campanha. 

As queimadas são uma 
acção que acelera a degrada-
ção do meio ambiente, para 
além da destruição de infra-
-estruturas, poderão causar 
danos humanos e a extinção 
de animais selvagens, tendo 
em conta que a região é rica 

em recursos turísticos e fau-
nísticos.

Segundo Buchir, a ocor-
rência de incêndios de forma 
recorrente em Matutuíne, 
sobretudo no posto admi-
nistrativo de Zitundo está a 
levantar inquietações de vá-

AS crianças e jovens moçam-
bicanas estão entre os mais 
vulneráveis aos impactos das 
alterações climáticas, um fe-
nómeno que põe em perigo a 
saúde, educação e protecção 
e as expõe à doenças mortais, 
de acordo com o relatório do 
Fundo das Nações Unidas para 
Infância (UNICEF). 

Trata-se da primeira vez 
que o UNICEF classifica os 
países em função do grau de  
exposição das crianças à vul-
nerabilidade aos choques cli-
máticos e meio-ambientais, 
sendo que Moçambique está 
entre os dez mais vulneráveis 
do mundo.

“A crise sobre as Mudan-
ças Climáticas é uma crise dos 
direitos da criança: a apresen-
tação do Índice de Risco Cli-
mático para Crianças” é a pri-
meira análise exaustiva sobre 
este grupo etário.

No índice, os países são 
avaliados em função da expo-
sição das crianças a choques 

climáticos e meio-ambientais, 
tais como ciclones, cheias, es-
cassez de água, poluição do ar 
e ondas de calor, bem como a 
vulnerabilidade a estes cho-
ques, com base no seu acesso a 
serviços essenciais.

As conclusões reflectem o 
número de crianças afectadas 
e revelam os que podem piorar 
à medida que os impactos das 
alterações climáticas se acele-
rem.

O relatório concluiu que 
em Moçambique, as crianças 
estão altamente expostas às 
inundações e doenças como a 
malária e que os investimen-
tos em serviços como água, 
saneamento e higiene, meios 
de comunicação e protecção 
social podem fazer diferença 
na capacidade de salvaguardar 
o seu futuro dos impactos das 
alterações climáticas.

A representante do UNI-
CEF, Maria Luisa Fornara, re-
fere que a crise climática o é 
também em relação aos direi-

tos da criança daí a urgência do 
investimento na melhoria dos 
serviços básicos.

“Moçambique está a tor-
nar-se um lugar mais perigo-
so para as crianças viverem na 
sua era, mas se agirmos agora, 
podemos evitar que se agra-
ve. Se investirmos para tornar 
os serviços de que dependem 
para sobreviver e prosperar, 
ajudará a proteger o seu futuro 
dos impactos de um clima em 
mudança e um ambiente de-
gradante”, afirmou.

O documento revela uma 
desconexão entre os países 
onde as emissões de gases com 
efeito de estufa são geradas, e 
aqueles onde as crianças so-
frem os impactos mais signifi-
cativos provocados pelas mu-
danças climáticas. 

“As assustadoras mudan-
ças ambientais a que estamos a 
assistir em todo o planeta estão 
a ser impulsionadas por poucos 
mas experimentadas por mui-
tos”, defendeu.

MATUTUÍNE

Criados clubes ambientais
para combate às queimadas

rios círculos de entre sociais, 
políticos e económicos e 
obrigá-los a tomar medidas 
correctivas.

“É incrível o que aconte-
ceu. Em menos de uma se-
mana registaram-se dois in-
cêndios  resultantes de fogo 
posto. Há necessidade de se 
fazer um trabalho de fundo e 
abrangente para colmatar a 
situação,” disse o gestor.  

Recentemente, mais um 
incêndio ocorreu nas proxi-
midades do posto adminis-
trativo, ao longo da estrada 
que dá acesso à fronteira da 
Ponta d´Ouro, por volta das 
13 horas e que graças à pron-
ta intervenção, as chamas 
foram debeladas.

 O incidente aconteceu 
quatro dias depois de um 
outro que consumiu mais de 
mil hectares de plantas sil-
vestre num bairro da Ponta 
Mamoli. 

No Zitundo, a adminis-
tradora Júlia Mwito orientou 
vários encontros com agen-
tes económicos, líderes co-
munitários e a comunidade 
em geral, visando encontrar 
alternativas para aquisição 
de meios de extinção de fogo 
e a criação de comités locais 
de gestão de riscos de desas-
tres que colocam em causa a 
sustentabilidade ambiental 
naquela região turística.

A APA controla uma área 
de 623.335 hectares, que 
compreendem Zitundo, Ma-
changulo, uma parte de Be-
lavista e da Reserva Parcial 
da ilha de Inhaca.

AVALIAÇÃO DO UNICEF

Crianças expostas aos
efeitos da crise climática

Acesse https://t.me/Novojornal



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

47Segunda-feira, 23 de Agosto de 2021

23 de Agosto de 2021

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“O sonho é o olho da vida”
- Mia Couto, escritor moçambicano

LUA CHEIA - Será a 30 deste mês

00:00- NGOMA MOÇAMBIQUE (REPETIÇÃO)

02:00- GENTE DA NOSSA TERRA

03:10- CLÁSSICOS AO DOMINGO

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08:15- O NOSSO PORTUGUÊS

08:30- MINUTO DE CONSUMIDOR

10:10- FALA MOÇAMBIQUE

11:05- O SENTIDO DAS PALAVRAS

11:10- RADIO ESCOLA/ENSINO PRIMARIO

11:30- PARABENS A VOCÊ

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- MUNDO SEM SEGREDOS

15:15- CONSULTÓRIO JURÍDICO

16:05- CONFERÊNCIA DE IMPRENSA – MISAU/ 
CORONAVÍRUS

17:30- RADIO ESCOLA/ ENSINO SECUNDÁRIO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:30- RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00- SINAL HORARIO/TÓPICOS DO JORNAL 
DA NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORONAVIRUS

20:30- MOÇAMBIQUE DE LÉS-A -LÉS

21:10- ÚLTIMO TEMPO

22:10- É DESPORTO

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21,22:00E 23:00 HORAS.

PREIA-MAR – Às 07.05 e às 19.28 
horas, com 3.37 e 3.44 metros, respec-
tivamente 

BAIXA-MAR – Às 01.06 e às 13.18 
horas, com 0.62 e 0.65 metros, respec-
tivamente     

INHAMBANE

27/20

VILANKULO

27/20

TETE

33/21

QUELIMANE

29/20

NAMPULA

30/19

PEMBA

29/18
LICHINGA

25/11

BEIRA

24/19

XAI-XAI

26/18

CHIMOIO

24/15

MAPUTO

25/15

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA:  HIT  

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08:00  TELESCOLA: ENSINO PRIMÁRIO - 
PORTUGUÊS DA 5ª CLASSE 
DESENHOS ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” DIRECTO

08:30  TELESCOLA: ENSINO PRIMÁRIO - 
PORTUGUÊS DA 7ª CLASSE 
DESENHOS ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” DIRECTO

09:00  JULGAMENTO DAS DÍVIDAS OCULTAS: 
CIPRIANO SISÍNIO MUTOTA  
DIRECTO

12:00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

13:00  JULGAMENTO DAS DÍVIDAS OCULTAS: 
TEÓFILO FRANCISCO PEDRO NHANGU-
MELE  DIRECTO

14:00  A HORA DO CTP - INHAMBANE: “IN-
HAMBANE EM DIÁLOGO”  
DIRECTO / INHAMBANE

15:00  NOTÍCIAS  

15:05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS  

16:05  MISAU: ACTUALIZAÇÃO DA COVID-19  
DIRECTO

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS 
 DIRECTO

17:45  GINÁSTICA:  HIT  

18:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO  
DIRECTO

19:00  SAÚDE E BEM ESTAR  
PROGRAMA Nº 45

19:25  CASA DO POVO  

19:55  PUB  

20:00  TELEJORNAL  
DIRECTO

21:00  OPINANDO COM SALOMÃO MOIANE  
DIRECTO

22:00  FUN ZONE  
DIRECTO

23:00  TELENOVELA: “IMPÉRIO DE MENTIRAS”  
 CAPÍTULO 39/98 

00:00  JUNTOS A TARDE  
REPETIÇÃO

01:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO  
REPETIÇÃO

02:00  A HORA DO CTP - INHAMBANE: “IN-
HAMBANE EM DIÁLOGO”  
REPETIÇÃO

03:00  TUDO ÀS 10  
REPETIÇÃO

04:50  FUN ZONE  
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA:  YOGA 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTOHORÁRIO  
PROGRAMAS  
OBSERVAÇÃO 

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA:  HIT  

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

08:00  TELESCOLA: ENSINO PRIMÁRIO - 
PORTUGUÊS DA 5ª CLASSE 
DESENHOS ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” DIRECTO

08:30  TELESCOLA: ENSINO PRIMÁRIO - 
PORTUGUÊS DA 7ª CLASSE 
DESENHOS ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” DIRECTO

09:00  JULGAMENTO DAS DÍVIDAS OCULTAS: 
CIPRIANO SISÍNIO MUTOTA  
DIRECTO

12:00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

13:00  JULGAMENTO DAS DÍVIDAS OCULTAS: 
TEÓFILO FRANCISCO PEDRO NHANGU-
MELE  DIRECTO

14:00  A HORA DO CTP - INHAMBANE: “IN-
HAMBANE EM DIÁLOGO”  
DIRECTO / INHAMBANE

15:00  NOTÍCIAS  

15:05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS  

16:05  MISAU: ACTUALIZAÇÃO DA COVID-19  
DIRECTO

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS 
 DIRECTO

17:45  GINÁSTICA:  HIT  

18:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO  
DIRECTO

19:00  SAÚDE E BEM ESTAR  
PROGRAMA Nº 45

19:25  CASA DO POVO  

19:55  PUB  

20:00  TELEJORNAL  
DIRECTO

21:00  OPINANDO COM SALOMÃO MOIANE  
DIRECTO

22:00  FUN ZONE  
DIRECTO

23:00  TELENOVELA: “IMPÉRIO DE MENTIRAS”  
 CAPÍTULO 39/98 

00:00  JUNTOS A TARDE  
REPETIÇÃO

01:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO  
REPETIÇÃO

02:00  A HORA DO CTP - INHAMBANE: “IN-
HAMBANE EM DIÁLOGO”  
REPETIÇÃO

03:00  TUDO ÀS 10  
REPETIÇÃO

04:50  FUN ZONE  
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA:  YOGA  

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO 

LUCAS MUAGA

C
ONVERSAR com a 
guitarra para ironizar 
o quotidiano é um dom 
raro que faz de Domin-
gos Honwana, mais 

conhecido por Xidiminguana, 
de 85 anos completados a 3 de 
Agosto corrente, um músico es-
pecial.

Este elemento, ainda hoje, 
caracteriza o ancião nascido em 
1936, na localidade de Vuthu, 
distrito de Bilene, província de 
Gaza, filho de camponeses e an-
tigo pastor de gado, cujo destino 
quis que fosse conhecido como 
um dos maiores fazedores da 
música tradicional da história do 
país. 

O autor de sucessos como 
“Xikona”, “Nihlayisse”, 
“Nikhome Nkata”, entre outros, 
que se iniciou na música no final 
da década de 1940, manipulando 
uma viola a base de lata, ainda 
consegue provar que a música 
está mais além da idade. 

Foi assim que revelou à so-
ciedade que há ainda no seu co-
ração um grande desejo de voltar 
a pisar os palcos, desejo esse que, 
a realizar-se, poderá ser ao lado 
da ministra da Cultura e Turis-
mo, Edelvina Materula.  

A governante e colega de 
profissão, estiveram na sexta-

AOS 85 ANOS

Xidiminguana pouco
fala e muito (en)canta!

-feira última, a sua residência, e 
deixou ficar a promessa que de-
verá ser concretizada logo que 
as restrições de prevenção da 
pandemia do novo coronavírus 
forem aliviadas. 

“O nosso próximo encontro 
será em cima dos palcos”, referiu 

a ministra. 
Esta decisão foi como cura 

para os males que, de vez em 
quando, se intrometem na vida 
do astro da música, que recen-
temente esteve doente. “Agora, 
até posso perseguir um ladrão”, 
brincou Xidiminguana, para di-

zer que está a melhorar. 
Entretanto, nem com a saú-

de debilitada o tira a vontade 
de vencer com a qual chegou à 
antiga Lourenço Marques, ac-
tual cidade de Maputo, nos 
anos 1980, tendo, para além 
de cantar, ter trabalhado até a 

reforma, em 1996, na empresa 
Portos e Caminhos de Ferro-
-de-Moçambique.

Foi assim que conseguiu a 
proeza de os seus 85 anos de 
vida se caracterizarem pela 
dedicação à música. Não é 
por acaso que Xidiminguana 
é um dos maiores nomes da 
arte musical nacional. Ao falar 
dela, é obrigatório mencioná-
-lo. 

É este reconhecimento 
que fez com que, na sexta-fei-
ra passada, todos os caminhos 
desse ao bairro da Maxaquene 
“C”, pois, para além da mi-
nistra da Cultura e Turismo, 
jornalistas, músicos, amantes 
da música e apaixonados pela 
magia da guitarra de Xidimin-
guana fizeram-se à sua casa. 

Confirmou-se que a ida-
de do artista é apenas núme-
ros. “Para além de ser da família 
Honwana, é também um bem 
público, uma estrela de Moçam-
bique e de África”, considerou 
o músico Félix Moya, em repre-
sentação da família.

Vai ser por isso que o fazedor 
da música pegou a guitarra e in-
terpretou as suas músicas. Viajou 
pela infância, a sua e a dos seus 
compatriotas. Fez-se filho e pai. 
Educou os que a ele contempla-
vam como se lá estivessem para 
ouvir os conselhos que a sua mú-

sica fez a questão de eternizar. 
Fez ainda aquilo que é co-

nhecido por fazer, conversar 
com a guitarra. É já a sua marca 
fazê-lo com recurso a uma gar-
rafa de vidro. As mãos sempre 
entram em sintonia com as cor-
das do instrumento com o qual 
mais amizades criou na vida. 
Xidiminguana não toca viola, 
comunica-se com ela. 

Mostrou-se um homem de 
poucas palavras na hora de con-
versar com a guitarra e sobretu-
do soltar as notas que residem 
na sua alma. É que cantar, para 
o artista, é a sua maneira de ser e 
estar no mundo.

É neste sentido que o quo-
tidiano não o escapa das mãos e 
na voz. Canta histórias do dia-a-
-dia com forte dose de ironia. É 
esta ironia que o músico, naquela 
tarde, quis mostrar. E conseguiu.

É por este e outros motivos 
que o astro da aclamada “ve-
lha-guarda” foi um dos distin-
guidos do Mozambique Music 
Awards (MMA 2010) e venceu o 
Prémio Carreira 2016, do Ngoma 
Moçambique, organizado pela 
Rádio Moçambique (RM), com o 
álbum “Dlawanine”.

Recebeu ainda, em 2015, o 
prémio “Lenda Viva”, na África 
do Sul, durante o Chitsonga Mu-
sic Awards e foi homenageado 
por diversas ocasiões.

Para Xidiminguana, a música transcende a idade

Fotógrafo Mariano Silva 
abre “Janela Indiscreta”

É ESTA tarde inaugurada, na ci-
dade de Maputo, a exposição de 
fotografia “Janela Indiscreta”, 
do fotógrafo Mariano Silva.

A mostra apresenta 40 fo-
tografias a preto e branco re-
gistadas a partir de uma única 
janela e estará patente até dia 
10 de Setembro na galeria do 
Camões, Centro Cultural Portu-
guês (CCP). 

As fotos foram registadas 
num apartamento no qual viveu 
no cruzamento entre as ave-
nidas Julius Nyerere e Eduardo 
Mondlane, uma das mais mo-
vimentadas da capital moçam-
bicana. 

A mostra, que resulta de um 
minucioso trabalho de capta-
ção de imagens apresenta ain-
da uma enorme diversidade de 
temas, formas, relevos, luzes, 
afazeres dos protagonistas e o 
respectivo espaço. 

As fotografias de Mariano 
Silva, segundo escreve o CCP, 
poderiam sugerir um percurso 
alongado pela cidade de Maputo 
e dos seus residentes. 

Avança que o projecto tam-
bém conta com a participação 
do poeta e editor Mbate Pedro, 
que considera que “Mariano 
lembra-nos através das suas be-
líssimas representações, que a 
fotografia é também a descrição 
dos caminhos que percorremos, 
tropeçamos e levantamos-nos 
para voltarmos a percorrê-los”. 

As visitas à exposição serão 
reservadas, a partir de amanhã, 
a um número limitado de pes-
soas, respeitando as medidas de 
higiene e segurança definidas 
pelo governo no âmbito da pre-
venção contra a pandemia do 
novo coronavírus.

Mariano André Lopes da Sil-
va, de nome completo, nasceu 
em Elvas, Portugal, em 1976. 
Licenciado em Engenharia Ci-
vil pela Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de 
Coimbra, Portugal, vive e traba-
lha em Maputo desde 2013.

A partir de 2008, ocupou os 
tempos livres brincando com a 
câmara. Tornou-se profissio-
nal da área em 2016. Executa os 
mais variados trabalhos para os 
diversos clientes com especial 
destaque para a fotografia em-
presarial e eventos. 

Já realizou várias exposições 
como “Deus nos Acudi” (Mapu-
to, 2020), “África e Suas Gen-
tes” (Portugal, 2015), “1ª Edição 
do Finisterra Arrábida Film Art 
& Tourism Festival” (Setúbal, 
Portugal, 2012) e “Raízes de Sal” 
(Maputo, 2010). 

Participou em exibições co-
lectivas, na sua maioria em Ma-
puto, como “Religiões e Cren-
ças” (2019), do concurso anual 
World Press Photo, organizado 
pela Embaixada do Reino dos 
Países Baixos, “1º Concurso de 
Fotografia de Arquitectura” 
(2018), “Ilha de Moçambique – 
A Ilha das Duas Cidades” (2018) 
e, em Sesimbra, Portugal,  “600 
Olhares” (2010).

É vencedor do 1º Prémio no 
Concurso de Fotografia sobre 
Religiões e Crenças, do pro-
jecto World Press Photo e 1º 
Concurso de Fotografia sobre 
Aleitamento Materno 2013, do 
Hospital Garcia de Orta. Foi o 
segundo classificado da tam-
bém exposição “Ilha de Mo-
çambique – A Ilha das Duas Ci-
dades”, organizada, em 2008, 
pela Galeria Kulungwana.

A LONGA-metragem “A Nos-
sa Loucura”, do realizador João 
Viana, é a escolhida para a inau-
guração oficial, esta noite, na ci-
dade de Maputo, da 12ª edição do 
Fórum de Cinema Moçambique 
(Kugoma). 

A obra de ficção, pela pri-
meira vez exibida em 2018, é 
uma co-produção da Promarte e 
envolve Moçambique, Portugal e 
Alemanha. 

Narra, em 88 minutos, a 
história da personagem Lucy 
(Ernania Rainha), uma paciente 
internada num hospital psiquiá-
trico da cidade de Maputo e que 
um dia vê o portão da unidade 
sanitária aberto e aproveita a 
oportunidade para fugir e pro-
curar o marido Pack (Bernardo 
Guiamba) e filho tratado como 
“O menino” (Hanic Corio), pas-
sando por um estúdio de grava-
ção, um cinema cheio de cabras 
e um barco na beira da água.

Para além deste filme, no 
evento que decorrerá no formato 
virtual até sexta-feira próxima, 
devido à pandemia do novo co-
ronavírus, serão ainda exibidos 
vários filmes de curta metragem, 
que constituem a especialidade 
do Kuguma.

Na sessão juvenil, cuja data e 
horário de visualização serão de-
finidos pelos parceiros do certa-
me, o apreciador poderá acom-

Filme “A Nossa Loucura” 
inaugura Fórum de Cinema

panhar o documentário “Like 
Water”, de Sara Gouveia e Jessie 
Zinn, sobre uma instrutora de 
73 anos e o treinamento de uma 
estudante de seis anos em Cape 
Flats, na África do Sul, que fazem 
um retrato íntimo de compro-
misso e auto-domínio através de 
gerações.

Passará ainda, a ficção sul-
-africana “Tab”, de Hlume-
la Matika, onde a personagem 
Khanya experimenta a sua pri-
meira menstruação enquanto 
espera uma sessão de jogo do pai, 
e o documentário “Perspectivas 
do Meu Gueto”, da moçambi-
cana Cecília Mahumane, sobre o 
contraste entre a forma como se 
olha para os bairros periféricos na 
arte, sociedade e jornalismo. 

Entretanto, na quarta-fei-
ra, serão apresentadas curtas 
moçambicanas de ensaio, arte, 
cruzamentos de linguagens e 
monólogos, começando com o 
vídeo-dança “Deus nos Acudi”, 
do bailarino Pak Ndjamena, que 
evoca a ancestralidade de toda 
uma sociedade contemporânea 
e globalizada através do corpo e 
experiências do inconsciente. 

Seguirá o filme de dança “Úl-
timo Berro - Corpo em Estado de 
Emergência”, de Ivan Barros e 
Ídio Chichava, um ensaio sobre a 
reinvenção do corpo e que abor-
da problemas que assolam o país 
como os ataques terroristas em 
Cabo Delgado e a Covid-19. 

Já a cineasta Milvia Atiana, 
com “Nameless, Faceless”, uma 

“A Nossa Loucura” é o destaque desta noite

narrativa em que todos são jul-
gados pelo que fazem para so-
breviver, sendo que uma jovem 
prostituta representa todas as 
suas irmãs noturnas, fazendo a 
sociedade a perceber que a mes-
ma as colocou nessa situação.

Por seu turno, “Capítulo Um 
- A chegada”, vídeo-arte de Sara 
Carneiro, apresentará uma refle-
xão sobre as viagens marítimas 
durante a expansão portuguesa e 
a usurpação de terras, para tam-
bém falar do capitalismo, ga-
nância e exploração dos recursos 
naturais que, actualmente, lem-
bram o projeto colonial.

A sessão de quarta-feira, que 
encerrará com “Vovó Moá”, de 
Nelson Mondlane, exibirá ainda 
a curta “Idai”, no qual o realiza-
dor Alcides Soares recorda a de-
vastação criada pelo ciclone Idai 
em 2019, no Centro do país, em 
particular a cidade da Beira. 

O Kugoma, na sexta-feira, 
vai fechar as portas com a re-
velação do vencedor do Prémio 
Novos Autores. Estão nomea-
dos Ivo Mabjaia, com “O Pre-
to”, Pak Ndjamena, com “Deus 
nos Acudi”, Isidro Mangue, 
com “O taxista”, Gigliola Zaca-
ra e Osvaldo Mauze, com “Si-
lêncio”, Ruben Morgado, com 
“As minhas Rosas”, e Cecília 
Mahumane, com “Perspectivas 
do Meu Gueto”. 

Uniformes da easyJet serão feitos de plástico reciclado
A EASYJET criou um novo 
uniforme para a tripulação 
de cabine e para os pilotos, 
feito com cerca de 45 gar-
rafas de plástico recicladas. 
A companhia aérea oferece 
também descontos em be-
bidas quentes para clientes 
que levem os seus próprios 
copos reutilizáveis.

Com estas ideias em 
toda a companhia aérea, a 
easyJet estima que, anual-
mente, cerca de meio mi-
lhão de garrafas de plástico 
deixarão de ser desperdiça-
das. A tripulação vai come-
çar a usar o novo uniforme, 
feito na Irlanda do Norte, 
este mês.

“Além de o tecido re-
duzir o desperdício de 
plástico, o material de 
alta tecnologia também 
é fabricado com fontes 
de energia renováveis, o 
que lhe dá uma pegada de 
carbono 75% menor do 
que o poliéster tradicio-
nal”, disse a empresa em 
comunicado. “Compara-
do a uma alternativa não 
reciclada, este uniforme 
é mais resistente e ofe-
rece ainda mais elastici-
dade, facilitando o ajuste 
e proporcionando mais 
conforto e durabilidade”, 
afirma a empresa. Parale-
lamente, a empresa está a 

substituir a utilização de 
plástico incorporado nas 
fardas por materiais reci-
cláveis e biodegradáveis, 
substituindo as faixas de 

colarinho (plástico) por 
faixas de cartão reciclável 
e trocando os fragmentos 
de plástico das camisas 
por metal.

Acesse https://t.me/Novojornal
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EUSÉBIO DAVID 
CHINGORE

FALECEU

A Directora Geral e todos funcionários do Ins-
tituto de Investigação Agrária de Moçambique 
comunicam com consternação o falecimento 
do Sr. EUSÉBIO DAVID CHINGORE, funcioná-
rio afecto ao Centro Zonal Centro, ocorrido no 
dia 1/8/2021, vítima de doença, cujo funeral se 
realizou no dia 3/8/2021, na província de Manica. 
À família enlutada, manifestam a sua solidarie-
dade. Paz à sua alma.

8174

FRANCISCO 
CHIBINDZI

FALECEU

A Directora Geral e todos fun-
cionários do Instituto de Investigação Agrária 
de Moçambique comunicam com consternação 
o falecimento do Sr. FRANCISCO CHIBINDZI, re-
formado deste Instituto, afecto ao Centro Zonal 
Sul - Centro de Investigação Florestal, ocorrido 
no dia 15/8/2021, cujo funeral se realizou no 
dia 18/8/2021, no Cemitério Borge, no Bairro 
de Cumbeza. À família enlutada, manifestam a 
sua solidariedade. Paz à sua alma.

8174

PEDRO 
MANJATE
FALECEU

A Directora Geral e todos fun-
cionários do Instituto de Investigação Agrária 
de Moçambique comunicam com consternação 
o falecimento do Sr. PEDRO MANJATE, funcio-
nário afecto ao Centro Zonal Sul - Posto Agro-
nómico de Ricatla, ocorrido no dia 15/8/2021, 
vítima de doença, cujo funeral se realizou no 
dia 17/8/2021, no Cemitério de Michafutene. À 
família enlutada, manifestam a sua solidarieda-
de. Paz à sua alma.

8174

FERNANDO BOI 
NHAMBONGO

FALECEU
A família Nhambongo comunica com pesar, dor e cons-
ternação o desaparecimento físico do seu amado pai, 
avô e tio FERNANDO BOI NHAMBONGO, ocorrido no dia 20/8/2021, cujo 
funeral se realiza amanhã, dia 24/8/2021, pelas 9.00 horas, no cemitério 
familiar. Que a sua alma descanse em paz.

8208

ORLANDO DE ALMEIDA CATOJA
FALECEU

Suas sobrinhas Liliana, Jéssica, Vanessa, Solange, Gisela e 
Nádia, sobrinhos José Carlos, Paulo, Pedro, Nuno, Márcio, 
Edson, Kheizel e demais familiares comunicam com profunda 
mágoa e consternação o falecimento do seu ente querido 
ORLANDO DE ALMEIDA CATOJA, ocorrido no dia 22/8/2021, vítima de doença 
prolongada, cujas cerimónias fúnebres se realizam amnhã, dia 24/8/2021, pelas 
16.30 horas, no Crematório Hindu do Cemitério de Lhanguene. Paz à sua alma.

8211

JORLANDO DE ALMEIDA 
CATOJA
FALECEU

Sua irmã Danila, irmãos António e Rogério, cunhadas Fátima e Maria 
João, cunhados João Pedro, António e demais familiares comunicam 
com profunda dor o desaparecimento físico do seu ente querido ORLANDO DE ALMEI-
DA CATOJA, ocorrido no dia 22/8/2021, vítima de doença prolongada, cujas cerimónias 
fúnebres se realizam amanhã, dia 24/8/2021, pelas 16.30 horas, no Crematório Hindu do 
Cemitério de Lhanguene. Que a sua alma descanse em paz.

8211

FERNANDO BOI NHAMBONGO
FALECEU

Seus sobrinhos Vasco Nhabinde, Fernando Nhabinde, 
Arlindo Nhambongo, Ana Mbié, Adelina Nhabinde, 
Balbina Nhabinde e netos Nhabinde comunicam com 
profunda dor e consternação o falecimento seu tio e 
avô, FERNANDO BOI NHAMBONGO, vítima de acidente de viação, cujo 
funeral se realizam amanhã, dia 24/8/2021, pelas 8.00 horas, no cemitério 
familiar em Chizavane, sua terra Natal. Paz à sua alma!

8210

VICENTE JOÃO 
MENDES
FALECEU

Seus irmãos Sofia, Balbina, Olin-
da, Florência, Téofilo, Jerónimo, Ubaldo, Odorico 
e Vicente, filhos Arlindo, Diogo, Lucinda, Natércia, 
Sheila, Ivan, Tirsia e demais familiares comunicam 
o desaparecimento físico do seu ente querido VI-
CENTE JOÃO MENDES, ocorrido no dia 21/8/2021, 
na sua residência, em Maputo, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza oportunamente. Que a sua 
alma descanse em paz.

8206

HELENA 
JEREMIAS 
MACHAVA 
MATSINHE
(10 anos de eterna saudade)

Seu marido Pedro José João Matsinhe, 
filhos Nelson, João, Benigna, Manel, Dul-
ce e Alex, genros Rui e Dino, noras Paula, 
Sollange e Taia, netos Yurk, Nthuli, Bruno, 
Shelton, Malik, Cíntia, Aline, Kioni, Danie-
la, Júnior e Leninha recordam com eterna 
saudade a passagem do décimo ano do 
desaparecimento físico daquela que em 
vida soube tocar profundamente nos seus 
corações através da sua simplicidade, hu-
mildade e simpatia. Para sempre ficará o 
nosso orgulho e profunda gratidão por tudo 
o que fizeste por nós. Nunca existirão pala-
vras para expressar tamanho sentimento. 
Serás sempre a nossa excepcional esposa, 
mãe, sogra e avó HELENA. Paz à sua alma.

9054

ÁGUEDA LEONOR 
FILIPE TEMBE

(Avó Guida) 

FALECEU

Seus filhos Belunga, Josué, Yolanda e Leonel 
Tembe, noras, genro, netos, bisnetas e demais 
familiares anunciam o desaparecimento físico 
do seu ente querido ÁGUEDA LEONOR FILIPE 
TEMBE (avó Guida), ocorrido no dia 22/8/2021, 
no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
numa data a anunciar. Paz à sua alma.

8207

EMÍLIO MACANDJA
FALECEU

É com grande tristeza que a equipa 
da CBE Southern Africa comunica 
o desaparecimento físico do cole-
ga EMÍLIO MACANDJA, membro valioso da nossa 
equipa e que deixará um vazio em nós, ocorrido no 
dia 17/8/2021, vítima de doença, cujo funeral se rea-
lizou no dia 19/8/2021, no Cemitério de Michafutene. 
A família CBE não será igual sem o nosso grande 
amigo Emílio. Descanse em paz! Nossas mais pro-
fundas condolências vão para sua família, amigos 
e colegas.

8209

ORLANDO DE 
ALMEIDA CATOJA

FALECEU
Sua esposa Maria Isabel, filhos 
Bruno, Cátia, Danilo, Orlando Jr., 
noras Paula e Vanessa, genro Hé-
lder, netos Jhenifer, Yok, Luanna, Okssana, Danilo 
Jr., Kayik e Khaizel comunicam com profundo pe-
sar o falecimento do seu ente querido ORLANDO 
DE ALMEIDA CATOJA, ocorrido no dia 22/8/2021, 
vítima de doença prolongada, cujas cerimónias 
fúnebres se realizam amanhã, dia 24/8/2021, pelas 
16.30 horas, no Crematório Hindu do Cemitério de 
Lhanguene. Paz à sua alma.

8211

FERNANDO BOI 
NHAMBONGO

FALECEU

Fernando Nhambongo Neto comunica aos 
demais familiares e amigos o desaparecimento 
físico do seu avô FERNANDO BOI NHAMBONGO, ocorrido no dia 
20/8/2021, cujo funeral se realiza amanhã, terça-feira, dia 24/8/2021, 
pelas 9.00 horas, no cemitério familiar. Que a sua alma descanse 
em paz.

8208

FERNANDO BOI 
NHAMBONGO

FALECEU
Seus filhos Felizarda, Gilberto, Celeste, Boaven-
tura, Agna, Lúzia e Júlio Fernando Nhambongo 
comunicam com profunda mágoa e consternação o desaparecimento 
físico do seu querido pai FERNANDO BOI NHAMBONGO, ocorrido no 
dia 20/8/2021, em Chizavane, província de Gaza, vítima de acidente de 
viação, cujo funeral se realiza amanhã, dia 24/8/2021, pelas 9.00 horas, 
no cemitério familiar. Que a sua alma descanse em paz.

8208
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE
PROPRIEDADE industrial com área de 
20.840m², situada na Machava, Rua das 
Mulheres, nº 1027, vende-se. Contacto: 
84-2943520.

7719

FLAT tipo 1, na Avenida Maguiguana, no 
Bairro Central, próximo da Electricidade 
de Moçambique, vende-se. Contacto: 
84-4108706.

8837

FLATS espaçosas e modernas, em 
prédios pequenos: tipo 2, num 2º an-
dar, no B. Central, vende-se por 4 250 
000,00MT; tipo 3, num 2º andar, no B. 
Central por 9 500 000,00MT; tipo 2, 
num 3º andar, no B. Polana por 7 300 
000,00MT; moradia de 2 pisos, tipo 8, 
com 3 suites e quintal enorme, no B. 
Sommerschield 1 por 60 000 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-2556815 ou 
87-4151955.

8439

PROPRIEDADE com 100 hectares, 
no distrito da Manhiça, possui casa 
t3 e várias infra-estruturas, furo de 
água e bomba, vende-se. Contacto: 
84-0787700.

8904

FLAT tipo 2, com dependência tipo 1, 
num prédio pequeno, 1º andar, Av. Ho 
Chi Min, vende-se por 6 500 000,00, 
negociáveis. Contacto: 87-3917599.

9126

APARTAMENTO tipo 2+1, espaçoso, 
num 1º andar, com garagem fechada, 
vende-se por 9 500 000,00MT; tipo 2, 
espaçosa e luxuosa, com sala comum, 
num 1º andar por 9 000 000,00MT; Po-
lana, tipo 1, espaçosa, sala comum num 
6º andar e último por 3 600 000,00MT, no 
B. Central Central; tipo 3, espaçosa, com 
sala comum, num 14º andar, 3wc por 8 
000 000,00MT. Contacto: 84-7465818, 
P. Moz.Imobiliária.

9151

VIVENDA tipo 5, num r/c, 1º e 2º anda-
res, com 3 suites, 2wc, cozinha america-
na, 2 salas, dependências, quintal para 
10 carros, na Sommerschield, próximo 
da Embaixada dos EUA; flat tipo 3, com 
2wc, 2 dependências, num 1º andar, no 
B. Central, prédio seguro e organizado. 
NB: espaçosa, vendem-se. Contacto: 
87-6018959 ou 84-6018957.

9150

FLAT tipo 3, com 2wc, cozinha america-
na, dependência e garagem, num prédio 
pequeno, no B. Polana, próximo da Av. 
Julius Nyerere, vende-se; flat tipo 3, com 
2wc, cozinha moderna, quartos com 
guarda-fatos e garagem, no B. Central, 
próximo do Jardim Dona Berta por 7 
000 000,00MT, negociáveis.Contacto: 
84-6018957 ou 87-6018959 .

9150

8967

PROCURA-SE

ARRENDA-SE

PRECISA-SE

APARTAMENTOS, flats, geminadas, 
vivendas, propriedades, terrenos, insta-
lações, lojas, armazéns, nas cidades de 
Maputo, Matola e arredores, procura-se 
para comprar e arrendar. Tem clientes 
em carteira. Contacto: 84-7036641 ou 
82-4652500.

8925

VIVENDAS e flat à venda ou em arren-
damento, nos bairros da Matola-cidade, 
Hanhane, Tchumene, Fomento e Mato-
la-700, procura-se com muita urgência. 
Contacto: 84-5465381 ou 82-3955019, 
Imbondeiro Imobiliária.

9077

MUNICIPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAҪÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES DISTRITAL – UGEA 13

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do nº 2 do artigo 63, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publica, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de Março, comunica-se adjudicação do Objecto do concurso abaixo 
indicado, suportado pelo Orçamento da Administração Municipal KaMpfumu:

Nr. do Concurso  Objecto de Concurso Nome do concorrente Modalidade de concurso Valor de Adjudicação 

90L000141/CC/
ADMKaMpfumu/14/G/2021

Aquisição de Materiais 
Eléctricos

Time Comércio e Serviços, 
Lda Concurso Por Cotações 32.114,63

Maputo aos     de Agosto de 2021
A Vereadora do Distrito

________________________________
Maria Valente Nhancale

8190

Telefone fixo-
móvel moderno, 

usa cartão SIM de 
todas operadoras, 
serviço de SMS’s e 
lista telefónica. Ideal 
para o seu negócio 
e principalmente 

para família!
Adquira já o seu 

843815000!
9113

Anúncio de Vaga
Empresa do Grupo A, com sede em Gurué, província da Zambézia pretende admitir

GESTOR ADMINISTRATIVO E DE RECURSOS HUMANOS

M/F
Deve possuir os seguintes requisitos

 ❏ Sólidos conhecimentos de:
• Gestão Administrativa, como organização, administração e procedimentos com todas as autoridades 

públicas;
• Gestão de Recursos Humanos, liderar todo o processo de enquadramento legal e administrativo 

dos recursos humanos, processamento de salários, controlo, impostos, seguros, implementação do 
Regulamento Interno, etc… dominando a legislação laboral moçambicana;

• Informática na óptica do utilizador;

 ❏ Fluente em Português e Inglês;
 ❏ Pelo menos 3 anos de experiência;
 ❏ Com carta de condução;
 ❏ Habilitações literárias compatíveis com a função;
 ❏ Nacionalidade moçambicana e com disponibilidade imediata, para trabalhar e residir no Gurué.

Oferece-se salário compatível com a função

As candidaturas (CV em Inglês e Português, fotocópia de BI e cartas de referência) deverão ser enviadas ao 
email: sdz.mp.vm@gmail.com

152

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 
8796LC para Cobre, Ouro e Minerais Associados, 
nos distritos de Guro e Luenha, nas províncias 
de Manica e Tete, a favor da requerente NSJ - 
Enterprise Group ＆ Investiment, Limitada, com 
as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -16   50  20,00 33  15   10,00

2 -16   59  40,00 33  15   10,00

3 -16   59  40,00 33  12   50,00

4 -16   50  20,00 33  12   50,00

Maputo, aos 7/6/2017
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

91

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JORGE ROBERTO DA SILVEIRA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezoito de Agosto de dois mil e 
vinte e um, exarada de folhas quarenta e sete verso a quarenta e nove, do livro de notas 
para escrituras diversas número trezentos e sessenta e um 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 JORGE ROBERTO DA SILVEIRA, de setenta e três anos de idade, no estado 
de casado, sob o regime de comunhão de bens adquiridos com Ester Francelina Mussa 
da Silveira, de nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no Bairro da 
Malhangalene “A”, filho de Joaquim Albino da Silveira e de Raquelina Mahiele.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade. 
Deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus bens sua esposa Ester Francelina 
Mussa da Silveira, viúva, que ocupa simultaneamente a posição de meeira, e seus filhos: 
António Joaquim da Silveira, casado sob o regime de comunhão geral de bens com Stela 
Gracinda Pedro Tivane, Cláudia Dirce Mussá da Silveira, solteira, maior, Elsa Marina Mussá 
da Silveira, casada com Inácio João Sando, Nelson Leonel Mussá da Silveira, solteiro, 
maior, Sérgio Libânio da Silveira, casado sob o regime de comunhão geral de bens com 
Arsénia Ângela Virgílio Mpikayu.
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 19 de Agosto de 2021 

A Notária
(Ilegível)

9119

TRESPASSE DE PEDREIRA

DIREITO de exploração de uma 
pedreira, localizada em Boane, 
trespassa-se. Para mais informações, 
contacte: 84-3880210.

9106

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2.ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, 
correm éditos de trinta (30) dias, citando o réu Kolok Mozambique, Lda., 
com última sede conhecida no Bairro Central, Avenida Mahomed Siad Barre, 
n.º 381, nesta cidade de Maputo, ora em parte incerta, para no prazo de vinte 
(20) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da 
data da segunda e última publicação do anúncio no jornal, contestar, querendo, 
apresentando a sua defesa, nos Autos de Acção Ordinária n.º 33/2020-W, 
em que lhe move o autor Tarsus Distribuition (PTY), Limitada, conforme 
tudo consta do duplicado da petição inicial, que se encontra à disposição do 
citando no Cartório desta Secção, podendo ser levantada dentro das horas 
normais de expediente, sob pena de, não contestando, prosseguirem os autos 
os seus ulteriores termos até final à revelia.

Maputo, aos 7 de Junho de 2021
O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal

9105

VIVENDA, flat tipos 2, 3, 4, 5 e 6, nos 
bairros da Sommerschield, Polana, 
Coop, Central, Malhangalene e Alto 
Maé, precisa-se com muita urgência 
para comprar, pagamento cash, de 3 
000 000,00MT a 50 000 000,00MT NB: 
se for mais pode-se negociar. Contacto: 
87-6018959 ou 84-6018957.

9150

APARTAMENTO tipo 4, com sala 
comum, sala de jantar, cozinha equi-
pada, 2wc, 3 varandas, climatizada, 
num 3º andar último e único, garagem, 
arrenda-se por 45 000,00MT, no B. 
Central; tipo 3, mobilada, com cozinha 
moderna, num 1º andar único, na Polana 
por 60 000,00MT; tipo 3, luxuosa por 2 
500USD. Contacto: 84-7465818, P. Moz.
Imobiliária.

9151

VIVENDA no bairro Sommerschield, 
próximo da antiga Indy Village, tipo 4, 
com dois quartos suites, escritório, sala 
para televisão, piscina, jardim e gara-
gem para duas viaturas, pronta a habitar, 
arrenda-se por 3 500USD, negociáveis. 
Contacto: 82-3007720 ou 84-6047183.

9149

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 
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+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz

Leia Notícias 
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QUALIFICAÇÃO PARA O MUNDIAL DE SUB-20

Moçambique enfrenta RAS
na próxima eliminatória 

RAIMUNDO ZANDAMELA 

A 
SELECÇÃO Nacional 
Feminina de Sub-20 
de Futebol vai defron-
tar a África do Sul na 
segunda eliminató-

ria de acesso ao Campeonato 
Mundial a ter lugar na Costa 
Rica em 2022, depois de ter 
afastado Eswatini por 2-0, no 
agregado das duas mãos (0-0, 
na primeira “mão”, e 2-0, na 
segunda, sábado em Maputo).

O jogo da primeira mão 
frente às sul-africanas realiza-
-se entre os dias 25 e 26 do 
próximo mês, sendo que o da 
segunda “mão” terá lugar en-
tre os dias 9 e 10 de Outubro. 

Para chegar a esta segun-

da eliminatória, a formação 
moçambicana venceu com 
agregado de 2-0, visto que na 
primeira mão, as treinadas de 
Júlia Fumo empataram sem 
golos na sua deslocação ao rei-
no do Eswatini, há sensivel-
mente duas semanas. 

No encontro da segunda 
“mão, sábado no campo da 
Associação Black Bulls, Mo-
çambique ganhou por 2-0, 
com golos de Elsa, aos 20 mi-
nutos, e Nádia  aos 35. 

“Não foi uma vitória fácil 
tendo em conta que na segun-
da parte as jogadoras acusa-
ram algum cansaço. Sabíamos 
que teríamos algumas dificul-
dades e, viu-se pelas oportu-
nidades de golo que ficaram 

J. 
M

A
CH

EL

Sub-20 segue em frente

nacional.
Por conseguinte, a falta 

de competição a nível inter-
no por conta da pandemia da 
Covid-19 tem sido um factor 
condicionante para o bom de-
sempenho das selecções. Uma 
das formas encontradas pelo 
Gabinete Técnico da Federa-
ção Moçambicana de  Futebol 
para manter as selecções  em 
competição foi a introdução 
dos torneios inter-provinciais 
que têm por objectivo  identi-
ficar jovens talentos (rapazes e 
meninas) o mais cedo possível 
por todo o país e, a partir daí, 
encaminhá-los para as res-
pectivas selecções. 

Paralelamente a isso, a se-
lecção sénior feminina, ora co-
mandada por Felizarda Lemos 
(Fifi), já se encontra a trabalhar 
com vista ao COSAFA, que este 
ano voltará a ter lugar na cida-
de de Port Elizabeth, no próxi-
mo mês, para depois enfrentar 
a África do Sul, em Outubro 
deste ano, nas eliminatórias de 
acesso ao Campeonato Africa-
no das Nações (CAN).  

AMÁLIA, JOGADORA DA 
SELECÇÃO NACIONAL 

JOANA, CAPITÃ DA 
SELECÇÃO NACIONAL

Unidas venceremos

Conseguimos! 

“FOI um bom jogo, apesar de 
termos encontrado um adver-
sário que dificultou-nos bas-
tante.  Felizmente procurámos 
fazer o nosso jogo. O mais im-
portante para nós foi termos 
conseguido o objectivo que tra-
çamos. Cabe-nos continuar a 
trabalhar para enfrentar o pró-
ximo adversário com a mesma 
confiança que demonstrámos 
contra Eswatini. Certamente 
que só poderemos vencer se 
estivermos unidas. Agradeço 
igualmente todo o apoio que foi 
prestado para nós”. 

“FOI com muito esforço e 
dedicação demonstrada por 
cada atleta em campo que 
conseguimos elevar a Ban-
deira Nacional e materializar 
o nosso objectivo. Vencemos 
a eliminatória e estamos feli-
zes por isso. Continuaremos 
focadas no mesmo objectivo: 
trabalhar arduamente para 
vencer as nossas próximas 
adversárias. Agradeço pelo 
apoio prestado”. 

por marcar na etapa comple-
mentar. Daqui para a frente é 
só pensar no próximo adver-
sário e, claro, iniciar desde já 
a preparação para tal. Temos 
a plena consciência que tere-

mos pela frente uma potência 
do futebol feminino ao nível 
da zona. Vamos desde já fazer 
uma avaliação daquilo que foi 
a nossa prestação”, afirma Jú-
lia Fumo, treinadora da equipa 

LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

City goleia
O MANCHESTER City rece-
beu e goleou o Norwich City, 
por 5-0, iniciando da melhor 
maneira a defesa do título da 
Premier League.

Em Liverpool, a equipa da 
casa derrotou o Burnley, por 
2-0. Diogo Jota e Sadio Mané 
foram os autores dos golos. 

O Manchester United não 
foi além de um empate a um 
golo na visita ao campo do 
Southampton.

Já o Tottenham bateu o 
Wolves com um tento solitário 
de Dele Alli (g.p) aos dez mi-
nutos.

BARÇA TRAVADO EM 
BILBAO
Na La Liga, o Barcelona 

não foi além de um empate 
na visita ao terreno do Athle-
tic Bilbao, a uma bola em jogo 
da segunda jornada. Os golos 
surgiram na segunda parte. 
Marcou primeiro a equipa da 
casa, por Iñigo Martínez, aos 
50 minutos e Depay estreou-
-se a marcar aos 75, com um 
grande golo, assegurando, 
pelo menos, um ponto, esta-
belecendo o resultado final.

Sublinhe-se que os “ca-
talães” acabaram reduzidos 
a dez jogadores devido à ex-
pulsão de Eric García perto do 
final.

O Barça conquistou qua-
tro pontos em dois jogos, en-
quanto o Athletic Bilbao regis-
ta dois pontos, fruto de outros 
tantos empates.

 PSG PASSEIA CLASSE
COM MESSI AINDA DE 
FORA
Ainda não foi desta que 

Messi se estreou com a cami-
sola do PSG. O astro argentino 
ficou de fora dos convocados (a 
cumprir uma etapa de recupe-
ração após o período de férias), 
assistiu da bancada a vitória do 
PSG , que também não contou 
com Neymar e Sergio Ramos, 
por 4-2, sobre o Brest em jogo 
da terceira jornada da Ligue 1. 

Entretanto, Mauricio Po-
chettino contou com os re-
gressos de Verratti e Gueye e o 
PSG entrou forte. Ander Herre-
ra inaugurou o marcador aos 23 
minutos, Mbappé estreou-se a 
marcar esta época aos 36 mi-
nutos, de cabeça, mas o Brest 
reduziu em contra-ataque, 
finalização de Honorat depois 
de assistência de calcanhar de 
Faivre.

 Gueye fez o 3-1 do meio da 
rua, aos 73, e Di María apontou 
o quarto golo, ele entrou para 
o lugar de Mbappé, e fez o pri-
meiro jogo da época.

SPORTING E BENFICA
GARANTEM TRÊS 
PONTOS
Sporting e Benfica tiveram 

um sábado vitorioso ao supe-
rarem o Belenenses e Gil Vi-
cente, respectivamente, pelo 
mesmo resultado, 2-0, em jo-
gos da terceira jornada da I Liga 
portuguesa.

O campeão Sporting inau-

gurou o marcador logo aos sete 
minutos, por intermédio de 
Gonçalo Inácio, que corres-
pondeu da melhor forma a um 
cruzamento de Rúben Vinagre. 
Na segunda parte, aos 48 mi-
nutos, marcou Palhinha, que 
surgiu sem marcação e desviou 
para uma primeira defesa de 
Luiz Felipe, que já não evitou 
a recarga do médio defensivo 
leonino.

A equipa de Rúben Amo-
rim soma três vitórias em ou-
tras tantas partidas, tal como 
fez o Benfica com o triunfo em 
Barcelos. 

ENTRADA À CAMPEÃO
O Inter de Milão, actual 

campeão na Itália, iniciou a 
defesa do título à todo gás ao 
golear o Génova), por 4-0, com 
dois dos seus reforços, Calha-
noglu e Dzeko, em destaque.

Milan Skriniar abriu o mar-
cador aos seis minutos, Calha-
noglu aumentou o “score” aos 
14. Já na segunda parte, Arturo 
Vidal e Dzeko deram forma a 
goleada da equipa agora co-
mandada por Simone Inzaghi.

DORTMUND PERDE
O Borrusia Dortmund , 

crónico candidato a conquis-
tar a Bundesliga, perdeu, 2-1, 
diante do Friburg em jogo da 
segunda jornada. 

Com a queda, o Dortmund 
fica a três pontos do líder Wol-
fsburgo, que somou segunda 
vitória em dois jogos. 

Grealish, reforço mais caro da história do City, já marca

FIFA ajuda afegãos 
a saírem do país
A FIFA e o Sindicato dos Jogadores (FIFpro) 
entenderam-se para ajudar a sair do Afega-
nistão as jogadoras e jogadores que o deseja-
rem, confirmou sábado à AFP Fatma Samou-
ra, secretária-geral da FIFA.

“Estamos a trabalhar com o FIFpro”, ex-
plicou Fatma Samoura, precisando que ainda 
falta avaliar “o número de jogadoras e jogado-
res” interessados em sair

O processo de retirada de futebolistas do 
Afeganistão “já foi feito no passado e pode ser 
novamente refeito”, acrescentou a dirigente.

O FIFpro revelou na sexta-feira, através de 
um tweet, estar “em negociações com os go-
vernantes para estabelecer um plano de eva-
cuação de atletas em risco”.

Aquele sindicato lamentou a morte de Zaki 
Anwari, um internacional afegão das equipas 

jovens que morreu no aeroporto de Cabul víti-
ma de uma queda mortal quando tentava fugir 
do país, o qual os talibãs tomaram o controlo.

Os talibãs conquistaram Cabul no dia 15 
de Agosto, culminando uma ofensiva inicia-
da em Maio, quando começou a retirada das 
forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país 
desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada 
pelos Estados Unidos contra o regime extre-
mista (1996-2001), que acolhia no seu terri-
tório o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, 
principal responsável pelos atentados terro-
ristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma pre-
sença militar estrangeira de 20 anos no Afega-
nistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados 
na NATO.

ELOGIA SAMUEL ETO’O EM VISITA AO ARQUIPÉLAGO

Cabo Verde é um exemplo a seguir
O ANTIGO futebolista camaro-
nês Samuel Eto’o disse sábado, 
na cidade da Praia, que Cabo 
Verde é um “modelo” em Áfri-
ca e desafiou o país a trabalhar 
para o desenvolvimento do fu-
tebol.

“É um modelo que deve-
mos levar para toda a África e 
colocar em todos os lugares”, 
disse o antigo internacional 
camaronês, que está de visita 
ao país, a convite da Federa-
ção Cabo-verdiana de Futebol 
(FCF), enquanto embaixador 
da Confederação Africana de 
Futebol (CAF) e da FIFA.

Durante a estadia no arqui-
pélago, vai conhecer a realida-
de do futebol cabo-verdiano e 
discutir com a federação os de-
safios do futebol africano.

Eto’o foi recebido pelo 
Presidente da República, Jorge 
Carlos Fonseca, pelo primei-

ro-ministro, pelo ministro-
-adjunto do Desporto, Carlos 
Monteiro, e visitou escolas de 
futebol e infra-estruturas des-
portivas na cidade da Praia.

Ulisses Coreia e Silva, pri-
meiro ministro, disse que Eto’o 
tem uma visão para o desen-
volvimento do continente 
africano que comunga com os 
princípios e ideias do Governo 
para a região e disponibilizou-
-se para colaborar com Cabo 
Verde em várias vertentes.

“Através da Fundação do 
Samuel Eto’o, estamos a estu-
dar várias áreas de cooperação 
para o acesso à educação, saú-
de e ao desporto. É uma visão 
extraordinária e que tem um 
significado muito útil no qua-
dro da nossa integração africa-
na”, afirmou.

Já o presidente da FCF, Má-
rio Semedo, destacou a impor-

tância da visita do antigo fute-
bolista, referindo que, além do 
conhecimento e experiências 
que deixa no país, leva também 
as principais preocupações da 
federação às instituições des-
portivas internacionais.

Acompanhado do con-
selheiro senegalês Alassane 
N’Dour e da cabo-verdiana, 
residente em França, e res-
ponsável da Associação “Hello 
Cabo Verde”, Eto’o deslocou-
-se ontem à ilha do Sal, onde 
visitou as infra-estruturas des-
portivas e locais turísticos.

Considerado um dos me-
lhores jogadores africanos de 
todos os tempos, o camaronês, 
de 40 anos e que terminou a 
carreia em 2019, representou 
clubes europeus como Chel-
sea, Inter de Milão, Real Ma-
drid e Barcelona. (Notícias ao 
Minuto). Samuel Eto´o ficou feliz com o que viu em Cabo Verde

Acesse https://t.me/Novojornal
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O 
FERROVIÁRIO da 
Beira é o grande 
vencedor da 17ª 
jornada do Mo-
çambola. Os trei-

nados de Akil Marcelino 
não só triunfaram na des-
locação à Xinavane onde 
levaram a melhor (1-0) 
frente ao Incomáti, assim 
como viram os dois ac-
tuais concorrentes perde-
rem pontos. Com efeito, os 
“locomotivas” do Chive-
ve, que jogaram depois dos 
seus adversários “direc-
tos”, distanciaram-se da 
União Desportiva do Songo 

na luta pelo segundo lu-
gar, que dá acesso às Afro-
taças, assim como redu-
ziram a distância pontual 
de seis para quatro (40-
36) em relação ao líder do 
Moçambola, a Associação 
Black Bulls. O Ferroviário 
da Beira entrou no campo 
depois de os “touros” te-
rem perdido dois pontos na 
sequência do empate (0-
0) diante do Ferroviário de 
Maputo na deslocação ao 
Estádio da Machava e após 
a UDS, única representan-
te nas Afrotaças 2021/2022, 
ter sido surpreendida em 

casa pelos “locomotivas”de 
Nacala com quem perdeu, 
por 1-2. Estes três desfe-
chos colocam o campeão de 
2016 com 36 pontos, me-
nos quatro que a ABB (40) e 
mais seis que “hidroelétri-
cos” (30), que agora estão 
em quarto. Quem também 
saiu a ganhar nesta ronda 
é o Ferroviário de Lichinga 
que foi a Nampula derrotar 
(2-0) o seu homónimo lo-
cal e, na sequência, subiu 
uma posição (agora está em 
terceiro) em troca com a 
UD Songo. Em Quelimane, 
os dois últimos classifica-

dos trocaram de posição. 
O Matchedje de Mocuba 
vingou-se da derrota (0-
1) consentida na primeira 
volta e ontem derrotou o 
Textáfrica de Chimoio, por 
2-0. A segunda vitória dos 
“militares” no Moçambola 
permitiu que os treinados de 
Nacir Armando, que passam 
a somar 10 pontos, trocas-
sem de posição com os “fa-
bris” do Planalto, que man-
tém os mesmos oito e agora 
são “lanterna vermelha”. O 
campeão Costa do Sol conti-
nua a perder terreno. Desta 
feita reforçou o estatuto de 

equipa com mais igualda-
des ao empatar (1-1) frente 
a Associação Desportiva de 
Vilankulo. É a oitava igual-
dade da equipa agora treina-
da por Artur Semedo. Com 
este ponto, os representan-
tes de Inhambane passam 
a somar 24, enquanto os 
campeões em título têm 23. 
Nesta jornada o Desportivo 
de Maputo somou a sua oi-
tava derrota e terceiro jogo 
consecutivo sem vencer na 
prova. Desta vez perdeu (2-
0) na deslocação ao campo 
da Liga Desportiva de Ma-
puto. Na próxima ronda 

temos como jogo de gran-
de destaque a deslocação 
dos “hidroeléctricos” ao 
terreno dos líderes, “Tou-
ros”. O segundo classifi-
cado, Ferroviário da Beira, 
recebe o seu homónimo 
de Nampula. O Ferroviário 
de Lichinga  terá a visita 
da ADV. O Desportivo de 
Maputo desloca-se a Na-
cala para enfrentar o Fer-
roviário local e o Textáfrica 
recebe os “locomotivas” 
de Maputo. O Costa do Sol 
vai enfrentar o Matchedje 
e o Incomáti recebe a Liga 
Desportiva.

MOÇAMBOLA-2021

Beirenses encurtam distância

SÉRGIO MACUÁCUA

O FERROVIÁRIO da Beira foi a 
Xinavane bater o Incomáti por 
1-0, com um golo de belo 
efeito anotado por Fabri-
ce, aos 48 minutos. Mais do 
que ganhar em Xinavane, 
os “locomotivas” de Chive-
ve reavivaram a batalha pelo 
título depois do nulo do líder 
Black Bulls na véspera, no Es-
tádio da Machava.

Bom jogo no canavial, 
com as duas equipas a en-
trarem arrojadas e a jogarem 
de forma vertical. Ninguém 
tinha medo nem receio de 
atacar e isso resultou num 
jogo muito frenético, fluido e 
com muitos duelos titânicos, 
sobretudo entre médios-alas 
e defesas-laterais, já que 
ambos os contendores pri-
vilegiavam os flancos para os 
seus ataques. Entrou melhor 
o Incomáti, que tinha uns in-
cansáveis Andro e Rodrigues 
que procuraram de todas as 
formas dos caminhos rumo à 
baliza de César.

Todavia, mesmo com jogo 
muito dinâmico e intenso, na 
primeira metade foram mui-
to escassas as jogadas de golo 
eminente. O primeiro lance 
vistoso pertenceu a Andro 
que assistido em diagonal 
num contra-ataque rápido 
por Gildo, ajeitou bem o esfé-
rico com o peito e já à entrada 
da área pela esquerda rema-
tou forte, mas torto para fora. 
Passavam 12 minutos. O Fer-
roviário da Beira só respon-
deu oito minutos depois, com 
Fabrice a isolar Dayo que des-
de o meio-campo até a área 
“açucareira” teve uma au-
to-estrada sem tráfego, mas 
na hora da verdade vacilou. 
Chegado a área, o avança-

INCOMÁTI, 0- FER. BEIRA, 1

Golaço do Fabrice que reacende batalha pelo título

do “locomotiva” tentou um 
remate em jeito do que em 
força, atirando a bola para a 
barra antes de se perder pela 
linha final.

Passava o susto para os 
donos da casa que, mesmo 
com o relativo equilíbrio, 
continuavam melhores em 
campo. Aos 36 minutos, An-
dro esteve perto de abrir o 
activo numa jogada de en-
volvimento, mas o seu rema-
te com pé esquerdo foi tra-
vado pela mancha de Zainal 

para canto ali do vértice da 
pequena área, com César já 
batido.

Já sobre o intervalo, foi 
Rodrigues que tentou a sorte 
de longe, tendo visto o seu 
remate parado nas mãos do 
guarda-redes do Ferroviário 
da Beira.

Foi-se ao intervalo com o 
nulo a prevalecer e com sinal 
mais para os donos da casa.

A segunda parte abre com 
um grande golo de Fabrice, 
aos 48 minutos que decidiu 

a partida. O médio “loco-
motiva” aproveitou, na zona 
da meia-lua, uma sobra que 
resultou de um alívio de-
feituoso por parte da defesa 
“açucareira” para encher o 
pé, colocando a bola no ân-
gulo superior, sem hipóteses 
para Morcego. Grande mo-
mento do jogo, que atiçou 
ainda mais a partida. O In-
comáti não acusou o golo e 
muito menos se encolheu. 
Vestiu o fato-macaco e quase 
empatava um minuto depois, 

naquele tiro de Dudu supe-
riormente parado por César. 
Madonaldo, pouco depois, 
tentou dar ar da sua graça de 
longe, mas o seu remate saiu 
ao lado.

O Incomáti ia insistindo, 
mostrando-se inconforma-
do com o resultado, mas os 
“locomotivas” fechavam-se 
muito bem no seu último re-
duto. 

Entretanto, o Ferroviá-
rio da Beira esteve perto de 
matar o jogo aos 65 minutos, 

numa fífia do guarda-redes 
Morcego que deixou uma 
bola aparentemente contro-
lada à mercê de Maré que viu 
o seu golo a ser adiado por 
Deny que cortou o esférico 
sobre a linha fatal. 

Até ao fim viu-se um jogo 
dividido e muitas vezes viril, 
mas com poucas oportunida-
des de golo. Dois portentosos 
remates dos “açucareiros” 
quase davam em golos de 
levantar o estádio. No pri-
meiro, atirado pelo capitão 
Mathaus, valeu a mancha da 
defesa beirense. O segundo, 
de Amisse, foi para mais uma 
enorme defesa de César para 
canto, isso já nas compensa-
ções.

O Incomáti perdeu desta 
forma e pode se queixar de 
não ter materializado o seu 
ligeiro ascendente em relação 
ao adversário pela ineficácia 
ofensiva. Em Xinavane, viu-se 
um grande jogo de futebol, no 
qual um empate seria resultado 
mais justo.

Celso Alvação e sua equipa 
fizeram um bom trabalho.

FICHA TÉCNICA
Árbitro: Celso Alvação, au-

xiliado por Arsénio Marrengula 
e Osvaldo de Jesus. O quarto foi 
Fernando Malendza.

Incomáti: Morcego; Ma-
thaus, Hilário, Deny, Madonal-
do, Gildo (Júnior), Dudú (Flá-
vio), Andro, Mastyle (Deco), 
Amisse e Rodrigues (Dinheiro).

Fer. Beira: César; Neo, Ed-
gar, Comissário, Zainal (Má-
rio), Mafaite (Maré), Fabrice, 
Ali, Betinho (Shelton), Dayo 
(Thabo) e Mutong (Edson).

Disciplina: “Amarelos” 
para Deny e Mathaus (Incomá-
ti) e para Fabrice e César (Fer. 
Beira).
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Luta nas alturas pela posse do esférico

QUADRO DE RESULTADOS
E CLASSIFICAÇÃO ACTUAL

Fer.Maputo-Black Bulls (0-0)
Fer.Nampula-Fer.Lichinga (0-2) 
UD Songo-Fer.Nacala (1-2)
Matchedje de Mocuba-Textáfrica (2-0)
Incomáti-Fer.Beira (0-1)
ENH-Costa do Sol  (1-1)
Liga-Desportivo de Maputo (1-0) 

CLASSIFICAÇÃO ACTUAL

EQUIPAS J V E D B P 

1º Black Bulls 17 12 4 1 33-9 40
2.º Fer. Beira 17 11 3 3 23-12 36
3.º Fer. Lichinga 17 10 1 6 22-16 31
4.º UD Songo 17 8 6 3 19-15 30
5.º Fer. Maputo 17 7 7 3 16-7 28
6.º AD Vilankulo 17 6 6 5 22-17 24
7.º Costa do Sol 17 5 8 4 19-14 23
8.º Liga 17 5 6 6 15-14 21
9.º Fer. Nacala 17 5 6 6 16-23 21
10.º Incomáti 17 4 5 8 16-19 18
11.º Fer. Nampula 17 5 3 9 11-18 18
12.º Desportivo 17 3 6 8 12-23 15
13.º Matchedje 17 2 4 11 11-27 10
14.º Textáfrica 17 1 5 11 7-31 08

PRÓXIMA JORNADA (18ª): Fer. Maputo-Fer. Beira, Des-
portivo-Costa do Sol, ADV-Fer. Nampula, Liga-Black Bulls, 
UD Songo-Fer. Lichinga, Fer. Nacala-Textáfrica e Matched-
je-Incomáti.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

O LILLE, de Reinildo, campeão 
da França, continua sem vencer 
na Ligue 1. No sábado, empatou 
no reduto do Saint-Ettienne a 
uma bola em jogo da terceira 
jornada e segue surpreendente-
mente nos lugares de baixo na 
tabela classificativa. O lateral es-
querdo moçambicano foi titular, 
tendo alinhado os 90 minutos. O 
Lille até entrou melhor e colo-
cou-se em vantagem com golo 
do avançado turco, Burak Yil-
maz, aos 38 minutos, mas Saidou 
Sow empatou a cinco minutos do 
fim. 

Ainda para a Ligue 1, o 
Bordéus, de Mexer, empatou 
também a uma bola na recep-
ção ao Angers. O futebolista 
moçambicano entrou aos 80 
minutos para o lugar de Kos-
cielny. Em Portugal, o Nacio-
nal do extremo esquerdo Witi 
foi a casa do Porto “B” arran-
car um empate a uma bola em 
jogo da terceira jornada da II 
liga. O Nacional esteve a per-
der desde os 12 minutos e só 
chegou a igualdade aos 90+1 
através de um tento de  Rui 
Correia.

Reinildo: nem à terceira foi de vez

Reinildo tenta estorvar a acção dum contrário 
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O INTERNACIONAL moçambicano, Kambala, teve uma estreia em 
grande na Premier Soccer League (principal liga da África do Sul) ao 
marcar na vitória do Baroka FC sobre o Gallants, por 2-0, em parti-
da da primeira jornada.

O médio, cuja missão é mais defensiva, mostrou que também 
sabe subir no terreno e fazer golos. O Baroka lidera a PSL com três 
pontos, os do Golden Arrows, Chippa United e Mamelodi Sun-
downs, mas com melhor “goal-average”

Para a mesma competição, o Cape Town, de Edmilson, empa-
tou a zero com o SuperSport United. Ainda não foi desta que o de-
fesa esquerdo voltou a jogar, após ter recuperado de uma lesão que 
o afastou dos relvados por nove meses. Foi suplente não utilizado.

Já na II Liga, a GladAfrica Championship, o TS Sporting de Chico 
venceu o Pretoria Callies, por 1-0, um bom arranque para a equi-
pa do defesa central moçambicano, que na época passada falhou o 
acesso à Primeira Liga na última jornada.   

O TS Sporting ocupa o terceiro lugar com três pontos, atrás do 
Tshakhuma Tsha Madzivhandila e JDR Stars que também ganha-
ram no arranque da GladAfrica Championship.

Kambala entra 
em grande

Kambala festeja o golo apontado sábado (PSL)

Dominguez já joga na África do Sul
NUMA operação relâmpago, Dominguez vin-
culou-se ao Real Kings F.C da I liga da África 
do Sul e foi imediatamente lançado ontem, a 
extremo direito, na partida contra o Moroka 
Swallows , todavia, a estreia não correu de 
feição. 

Com o capitão dos “Mambas”, a titular 
(foi substituído aos 62 minutos) , o Real Kings 
acabou por “morrer na praia”, na medida em 
que sofreu o golo já no período de compensa-
ção (93 minutos). Marcou Mbulelo.

O médio ofensivo moçambicano estava 
sem clube desde Junho após ter terminado 
contrato com o Polokwane City da II Liga. 
Agora está de regresso ao campeonato princi-
pal da “Terra do Rand”.
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Dominguez estreou-se ontem pelo Real Kings, da África do Sul 

Acesse https://t.me/Novojornal
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A pandemia não acabou. Todos podemos apanhar a Covid-19, não importa a idade, a raça
e principalmente onde vivemos.   

CERCA de 30 milhões de pes-
soas são vitimas da escravidão, 
segundo um novo índice de 
classificação de 162 países, di-
vulgado na véspera do Dia In-
ternacional de Lembrança do 
Tráfico de Escravos e sua Aboli-
ção, que hoje, 23 de Agosto, se 
comemora.

A data tem sido uma opor-
tunidade para se aprofundar a 
reflexão sobre o legado da his-
tória da escravidão e conscien-
cializar o mundo sobre os pre-
conceitos raciais desenvolvidos 
para justificá-la, que conti-
nuam a alimentar a discrimina-
ção, os estereótipos e o racismo 
quotidianos contra as pessoas.

Os artigos 4.º, da Declaração 
Universal dos Direitos Huma-
nos, 5.º (da Carta Africana dos 
Direitos dos Homens e dos Po-
vos) e 8.º (do Pacto Internacio-
nal dos Direitos Civis e Políticos) 
dizem que “Ninguém pode ser 
mantido escravo ou em servi-
dão; a escravatura e o tráfico de 
escravos, sob todas as formas, 
são proibidos”.

Mais de 200 anos depois da 
proibição da escravatura, pelo 
menos 29,8 milhões de pessoas 
continua a ser submetidas a no-
vas e diversas formas de servi-
dão, conforme um novo índice 
de classificação de 162 países. 
São exemplos disso o tráfico de 
seres humanos, o trabalho do-
méstico, a exploração sexual, o 

trabalho forçado em condições 
de servidão, o trabalho infantil e 
a escravatura para rituais ou fins 
religiosos.

Conforme a primeira edição 
do Índice Mundial de Escrava-
tura Global (Slavery Intex) de 
2013,  elaborada pela organi-
zação australiana de defesa dos 
Direitos Humanos “Walk Free 
Foundation”, o Haiti, a Índia, o 
Nepal, a Mauritânia e o Paquis-
tão apresentavam a maior pre-
valência em termos de escrava-
tura moderna. Relativamente 
a números absolutos, a China, 
a Etiópia, a Índia, a Nigéria e o 
Paquistão concentram o maior 
número de escravos.

Porém, segundo o índice, o 
fenómeno “continua mal co-
nhecido, por se manifestar em 
casa, nas comunidades e no lo-
cal de trabalho”.

Segundo a ONU a escra-
vidão moderna está sempre 
presente nas regiões de difícil 
acesso dos países ou naquilo 
que é considerado de domínio 
privado, como é o caso de ser-
vidão doméstica. “No mundo 
moderno, a escravidão subjaz 
em diferentes formas: o tráfico 
de seres humanos, o trabalho 
forçado, a servidão por dívida e 
a escravização”, com as pessoas 
a serem vigiadas e forçadas a 
trabalhar contra a sua vontade, 
enquanto os seus direitos não 
são respeitados. - (LUSA)

O 
ANTIGO primeiro-
-ministro trabalhis-
ta britânico Tony 
Blair qualificou como 
“imbecil” a retirada 

norte-americana do Afega-
nistão e defendeu que o Reino 
Unido tem a “obrigação mo-
ral” de permanecer no país 
até terminar o resgate dos que 
querem fugir.

Num comentário que pu-
blicou no seu “site”, citado 
ontem pelas Agências EFE e 
Associated Press, Blair dis-
se que a retirada do Afega-
nistão é “trágica, perigosa e 
desnecessária” e deve estar 
a ser aplaudida por “todos os 
grupos jihadistas em todo o 
mundo”.

Blair acusou o Presidente 
dos Estados Unidos, Joe Bi-
den, de tomar a decisão de re-
tirar do Afeganistão com base 
num “slogan político imbecil 

PR de Cabo Verde 
hospitalizado com 
gastrite crónica
O PRESIDENTE de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, foi hos-
pitalizado sábado à noite, com um quadro de gastrite crónica, 
e vai permanecer em observações no Hospital Doutor Agos-
tinho Neto, na Praia, indicou fonte da Presidência. Em nota 
enviada à LUSa, a Presidência da República de Cabo Verde ex-
plica que Jorge Carlos Fonseca foi hospitalizado na “sequência 
da intensificação de dores provocadas por uma gastrite cróni-
ca”. Jorge Carlos Fonseca (70 anos), político, jurista e escritor, 
é Presidente da República de Cabo Verde desde 2011, tendo 
cumprido dois mandatos, pelo que já não se pode recandidatar 
ao cargo nas eleições presidenciais de 17 de Outubro próximo.

RDCongo critica 
incursões de marinha 
angolana
O CHEFE do Estado-Maior das Forças Armadas da República 
Democrática do Congo (RDCongo), Célestin Mbala Musense, 
criticou as alegadas incursões da marinha angolana em águas 
territoriais do país, em operações contra rebeldes de Cabinda. 
“Chamo a vossa atenção para o facto de o nosso serviço de in-
formações militar relatar a incursão da marinha angolana nas 
águas territoriais da RDCongo ao largo do território de Moanda 
e no território de Tshela e Songololo”, refere Mblana Musense, 
numa carta dirigida ao ministro da Defesa do país,segundo a 
LUSa. Os soldados das Forças Armadas Angolanas (FAA) estão 
a multiplicar as incursões na perseguição aos rebeldes da FLEC 
(Frente de Libertação do Estado de Cabinda)”, acrescentou o 
dirigente. 

Jesse Jackson 
hospitalizado
O ACTIVISTA de direitos civis norte-americano, o reverendo 
Jesse Jackson, foi hospitalizado com a mulher em Chicago, 
nos Estados Unidos, após ter tido resultado positivo no teste 
de Covid-19. Jesse Jackson, de 79 anos, está vacinado contra 
a Covid-19, tendo recebido a primeira dose da vacina em Ja-
neiro. O casal está a ser tratado no Northwestern Memorial 
Hospital em Chicago, segundo um comunicado da organi-
zação sem fins lucrativos fundada pelo reverendo, a Rainbow 
Push Coalition. “Os médicos estão actualmente a monitorar 
a situação de ambos”, indica-se na nota, citada pela agência 
Associated Press (AP). Jesse Jackson desempenhou um papel 
fundamental no movimento dos direitos civis nos EUA, ao 
lado de Martin Luther King, promovendo o direito de voto dos 
afro-americanos, entre outras questões. Apesar de ter sido 
diagnosticado com a doença de Parkinson, o reverendo tem 
permanecido activo, defendendo o acesso às vacinas contra a 
Covid-19 da população negra, com taxas de vacinação infe-
riores à da população branca dos Estados Unidos.

O SECRETÁRIO-GERAL das 
Nações Unidas, António Gu-
terres, recordou as quase três 
mil vítimas dos atentados de 11 
de Setembro de 2001 nos Esta-
dos Unidos e reivindicou a im-
portância das ligações huma-
nas para sobreviventes de actos 
de terrorismo.

Na comemoração oficial do 
Dia Internacional da Memória 
e Tributo às Vítimas do Ter-
rorismo, na sede da ONU em 
Nova Iorque, Guterres liderou 
o evento intitulado “Sobrevi-
vendo do Terrorismo: O Poder 
das Conexões” e declarou para 
as vítimas e sobreviventes que 
“não estão sozinhos”.

“(...) lembramos e home-
nageamos os indivíduos, famí-
lias, comunidades e sociedades 
que foram traumatizadas por 
actos de terrorismo. Este ano 
concentramo-nos nas cone-
xões e a sua importância para 
as vítimas, especialmente no 
actual ambiente de pande-

mia”, explicou o secretário-
-geral da ONU.

Guterres destacou que no 
próximo mês serão marcados 
20 anos “desde que os terro-
ristas atacaram o Pentágono 
em Washington, colidiram um 
avião na Pensilvânia e destruí-
ram as torres do World Trade 
Center aqui em Nova Iorque”.

“Cerca de 3 mil pessoas fo-
ram mortas e outras milhares 
ficaram feridas ou doentes com 
os destroços”, acrescentou o 
diplomata português sobre os 
atentados de 11 de Setembro, 
que geraram “horror e repulsa 
em todo o mundo”.

Nas últimas duas décadas, 
para Guterres, o terrorismo as-
sumiu “formas anteriormente 
impensáveis” que “mataram e 
mutilaram” milhares de pes-
soas em todo o mundo, um 
flagelo reforçado pelo extre-
mismo religioso e político vio-
lento, xenofobia e racismo.

Nesse sentido, o chefe da 

OS agentes da Lei e Or-
dem sul-africanos estão em 
alerta máximo para garantir 
a segurança dos cidadãos 
face às ameaças de paralisa-
ção nacional que circulam 
nas redes sociais.

A Polícia e outras agên-
cias da lei e ordem disse-
ram ter posto em prática 
medidas, através da Estru-
tura Nacional Conjunta de 
Operações e Inteligência 
(NatJOINTS), para garantir 
a segurança e protecção de 
todos os sul-africanos e dos 
bens.

O porta-voz do Nat-
JOINTS, tenente-coronel 
Robert Netshiunda, disse 
ontem que “O NatJOINTS 
está ciente das mensagens 

inflamatórias em várias pla-
taformas das redes sociais 
que defendem a violên-
cia. Aqueles por trás dessas 
mensagens são alertados de 
que incitar a violência é um 
crime. O público é adver-
tido contra a divulgação de 
tais mensagens divisivas”.

“Da mesma forma, um 
conjunto diferente de men-
sagens também circula, 
apontando que as pessoas 
estão a mobilizar-se para 
responder à suposta parali-
sação”, segundo indica um 
comunicado de imprensa 
das autoridades policiais.

“O público é instado a 
não responder aos apelos 
por violência e criminali-
dade e, portanto, é desen-

corajado a participar nas 
actividades que procuram 
desafiar o Estado de Direi-
to e minar a autoridade do 
Estado”.

As autoridades convo-
caram a Polícia Comunitária 
para trabalhar com a Polícia 
e se mobilizar contra qual-
quer forma de ilegalidade.

“Os cidadãos cumpri-
dores da lei devem ficar à 
vontade, sabendo que o 
NatJOINTS não está levan-
do essas ameaças de ânimo 
leve. As forças de segurança 
estão em alerta máximo e 
prontas para manter a es-
tabilidade no país e garantir 
a segurança dos sul-afri-
canos”, acrescentou Ne-
tshiunda. - (NEWS24)

O ZIMBABWE anunciou, sábado, que vai abrir 
negociações sobre a indemnização das vítimas 
de um notório massacre dos anos 1980, quando 
o ex-Presidente Robert Mugabe estava no po-
der.

Algumas vítimas também serão exumadas 
e enterradas de acordo com os costumes locais, 
indica um comunicado do Governo zimba-
bweano.

O anúncio surge na sequência de conver-
sações entre o Presidente zimbabweano, Em-
merson Mnangagwa, e os chefes tribais para 
resolver queixas sobre os chamados massacres 
de “Gukurahundi”.

A partir de 1983, Mugabe implantou uma 
unidade militar treinada pela Coreia do Norte 
para reprimir uma revolta na região sudoeste de 
Matabeleland, no então recém-independente 
Zimbabwe, segundo grupos de Direitos Huma-

nos.
Foram mortos cerca de 20 mil pessoas du-

rante vários anos, de acordo com a Comissão 
Católica para Justiça e Paz do Zimbabwe.

“Gukurahundi” é Shona para “a chuva pre-
coce que lava o joio antes da chuva de prima-
vera”.

Na altura, Mnangagwa era Ministro da Segu-
rança. Uma declaração de Mnangagwa susten-
tou as recomendações do Conselho Nacional de 
Chefes sobre a indemnização e prometeu con-
sultas estreitas com todas as partes envolvidas.

A questão das exumações e enterros deve ser 
resolvida caso a caso, respeitando os costumes 
locais, acrescentou o Presidente.

Mnangagwa manteve várias reuniões du-
rante o ano passado para tentar resolver as 
questões decorrentes dos massacres de “Guku-
rahundi”. - (NEWS24)

AFEGANISTÃO

Blair qualifica como
“imbecil” retirada dos EUA

sobre o fim ‘das guerras eter-
nas’”.

Tony Blair, 68 anos, pri-
meiro-ministro entre 1997 e 
2007, foi responsável pelo en-
vio de tropas britânicas para o 

Afeganistão quando os Esta-
dos Unidos invadiram o país, 
na sequência dos ataques do 
11 de Setembro de 2001.

Blair defendeu que a saída 
das forças estrangeiras não é 

do interesse do Ocidente ou 
do Afeganistão e lamentou o 
potencial revés do que foi al-
cançado durante os 20 anos 
de ocupação aliada.

“Temos de retirar e dar re-

fúgio” às pessoas pelas quais 
temos “uma responsabilida-
de”, e aos “afegãos que nos 
ajudaram e estiveram con-
nosco”, disse Blair no seu co-
mentário, com o título “Por-
que não devemos abandonar 
o povo do Afeganistão - por 
eles e por nós”.

Blair admitiu que foram 
cometidos erros no Afeganis-
tão, mas que a reacção a esses 
erros “foi, infelizmente, mais 
erros”.

O secretário de Defesa 
britânico, Ben Wallace, dis-
se ontem que o Reino Unido 
dará “total apoio” aos EUA se 
Washington decidir prolon-
gar a data de retirada do Afe-
ganistão para resgatar os civis 
que querem fugir dos talibãs.

Segundo o governo britâ-
nico, sete civis afegãos foram 
mortos nas últimas horas na 
situação caótica fora do aero-

porto de Cabul, onde milha-
res de pessoas têm estado a 
tentar aceder ao terminal para 
fugir dos talibãs.

O grupo xiita ultra-con-
servador assumiu o poder 
há uma semana, após uma 
ofensiva que coincidiu com o 
início da retirada das tropas 
estrangeiras do país, que ne-
gociou com a administração 
do Presidente republicano 
Donald Trump em Setembro 
de 2020, no Qatar.

Num comício no Alaba-
ma, no sábado, Trump criti-
cou duramente o seu suces-
sor democrata, dizendo que 
a forma como Joe Biden lidou 
com a retirada das forças nor-
te-americanas constitui a 
maior humilhação em maté-
ria de política externa e a mais 
espantosa demonstração de 
incompetência grosseira de 
um líder dos EUA. - (LUSA)

Guterres defende mais 
ligação com sobreviventes
do terrorismo

FACE À AMEAÇA DE PARALISAÇÃO 

MASSACRE DE “GUKURAHUNDI”

RAS em alerta máximo 

Cerca de 30 
milhões de pessoas 
são vítimas da 
escravidão

Zimbabwe abre negociações 
para indemnizar vítimas 

ONU destacou que recente-
mente muitas pessoas foram 
prejudicadas pela pandemia 
da Covid-19, com limites sig-
nificativos nos encontros com 
entes queridos, sensação de 
isolamento aumentado e pri-
vação de “recursos necessários 
para a sua reabilitação”.

“Hoje dizemos a todas as 
vítimas e sobreviventes do ter-
rorismo: vocês não estão sozi-
nhos”, acrescentou António 
Guterres, reconhecendo a dor 
e os “benefícios do apoio, cui-
dado e conexão” para a saúde 
mental, física e bem-estar em 
geral das pessoas prejudicadas.

Guterres ressaltou o com-
promisso da ONU com as víti-
mas do terrorismo e declarou 
que os Estados devem pres-
tar assistência especialmente 
àqueles que também são víti-
mas de violência sexual ou de 
género, de acordo com a Estra-
tégia Global Contra o Terroris-
mo.

O secretário-geral mani-
festou a esperança de “apren-
der” como se podem “avançar 
esses esforços e ouvir directa-
mente as vítimas falarem sobre 
as suas necessidades e desafios 
no primeiro Congresso Global 
de Vítimas do Terrorismo”, que 
está a ser planeado para 2022 
em Nova Iorque.

António Guterres, antigo 
Alto-Comissário da ONU para 
os Refugiados sublinhou ainda 
que recordar as vítimas signi-
fica também “compreender 
a nossa responsabilidade em 
evitar mais mortes”, defen-
dendo “abordar as condições 
que levaram à propagação do 
terrorismo e apoiar os esforços 
para responsabilizar os terro-
ristas pelo sofrimento que cau-
saram”. - (LUSA) 
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