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CASO “DÍVIDAS NÃO DECLARADAS”

Nhangumele usou o valor
em casas, carros e viagens
HÉLIO FILIMONE

O

RÉU Teófilo Nhangumele
justificou
ontem, em sede do
tribunal que julga
o caso das dívidas
não declaradas, ter usado
mais de metade dos 8,5 milhões de dólares que recebeu
da Privinvest na aquisição de
imóveis, viaturas, em investimentos e viagens.
Nhangumele disse ter
comprado duas residências
num condomínio localizado na cidade da Matola, duas
“flats” na cidade de Maputo,
viaturas para a esposa e filhas,
bens perecíveis, para além de
ter realizado alguns investimentos dentro e fora do país.
Igualmente, segundo indicou, efectuou pagamento de
despesas correntes, pagou 150
mil dólares por uma firma e
adquiriu um imóvel em Nelspruit, África do Sul. Neste país
vizinho comprou ainda uma
vivenda de um piso e abriu
uma conta bancária no FNB
de onde ordenou uma transferência bancária de 500 mil
dólares.
Explicou que o pagamento
dos imóveis do condomínio
da Matola foi feito na Turquia,
sede da empresa imobiliária,
através de uma transferência
bancária a partir de uma conta sua num dos bancos de Abu
Dhabi.
Ainda na audiência, o
réu confirmou ter dividido
a quantia de 50 milhões de
dólares disponibilizados pela
Privinvest com os co-réus
Armando Ndambi Guebuza
e Bruno Langa. A ele e Langa
coube a quantia igual de 8,5

milhões de dólares e a Ndambi Guebuza os restantes 33
milhões de dólares.
Teófilo Nhangumele justificou o recebimento dos valores como contrapartida da
alegada consultoria que fez à
Privinvest, com a qual detinha um contrato de consultoria. Quanto a Ndambi Guebuza, o réu explicou que este
não possuía nenhum contrato com a Privinvest devido a
conflitos de interesse, em razão de ser filho do então Presidente da República Armando Guebuza. Todavia, alegou
que Ndambi Guebuza recebeu
os 33 milhões de dólares por
conta de uma empresa designada Abu Dabi Moçambique, da qual seria sócio, bem
como pelo papel exercido ao
ter falado com o pai, na altura
Presidente, no sentido de viabilizar o projecto.
Explicou que a referida
empresa moçambicana, que
seria braço da Privinvest, na
qual trabalhava Jean Boustani, iria ser de natureza privada e com vocação para a manutenção dos equipamentos
que seriam adquiridos para o
projecto de protecção da Zona
Económica Exclusiva.
“O pagamento era uma
maneira de demonstrar o cavalheirismo pelo trabalho que
essas pessoas fizeram. Solicitei, da parte moçambicana, o
pagamento de 500 mil dólares
pelo trabalho de estudo de
viabilidade, facto que até hoje
ainda não aconteceu”, justificou Nhangumele.
Na audição, apontou o co-réu António Carlos do Rosário como tendo sido a pessoa
que esteve a representar as

Teófilo Nhangumele, conferenciando com o seu advogado, Lourenço Malia, pouco antes do início da sessão, ontem

autoridades moçambicanos
nas negociações com a Privinvest para a aprovação e

obtenção do financiamento
para o projecto de Protecção
da Zona Económica Exclusi-

va.
Teófilo Nhangumele afirmou que foi nessa qualidade

que António Carlos do Rosário, quadro superior do Serviço de Informação e Segurança
do Estado (SISE) e antigo presidente da empresa EMATUM,
chefiou uma delegação moçambicana para a Alemanha
e a Abu Dhabi para visitar e
apreciar os equipamentos nos
estaleiros da Privinvest, que
seriam adquiridos para o projecto. Para além de António
do Rosário, o réu Nhangumele
contou que fizeram parte da
comitiva Armando Ndambi
Guebuza e Bruno Langa, porém, a título privado.
Não soube dizer quem
teria autorizado as viagens,
assim como quem terá definido a composição dos viajantes e muito menos o papel
de Ndambi Guebuza e Bruno
Langa na deslocação. Apenas soube dizer que Ndambi e
Bruno são amigos.
“Apenas foi-me incumbida a missão de levar a parte
moçambicana para ir conhecer a Privinvest porque António Carlos do Rosário não
tinha nenhum contacto e nem
conhecia a empresa. Não sei
de quem foi essa autorização, mas recebi a missão de
Cipriano Mutota, o primeiro
réu a ser ouvido no julgamento iniciado na segunda-feira.
Igualmente, não sei a que título foram Ndambi e Bruno, e
também não sei quem os incluiu na comitiva”, disse.
Disse ainda ter ouvido de
Jean Boustani que Isaltina Lucas, antiga directora do Tesouro, recebeu um milhão de
dólares.
Entretanto, Nhangumele
volta a ser ouvido hoje, pelo
terceiro dia consecutivo.

PESQUISA DE GÁS EM SOFALA

Bloco do Búzi entra na fase de testagem
A PERFURAÇÃO do segundo poço
no contexto da pesquisa de hidrocarbonetos no bloco do Búzi, na
bacia sedimentar de Moçambique,
já foi concluída, devendo nos próximos dias entrar na fase de testes.
No quadro da pesquisa de gás
natural no bloco do Búzi, foram
abertos dois furos, sendo que o
segundo, designado BS-2 (Búzi
Supercial-2), havia sido interrompido na sequência das medidas
restritivas visando conter a propagação da Covid-19.

Na altura da interrupção, o furo
BS-2 tinha a profundidade de 836
metros de um total de 1548 programados, estando localizado a
uma distância de mil metros do
primeiro poço, designado BS-1.
Fonte do Instituto Nacional de
Petróleos (INP) explicou ao “Notícias” que a testagem vai determinar a existência ou não de gás natural e as respectivas quantidades.
Refira-se que o primeiro poço
BS-1 foi executado no ano passado
e atingiu a profundidade total de

Salários mínimos sobem
entre 100 e 600 meticais

1567 metros a 10 de Março de 2020,
tendo manifestado a ocorrência
de gás natural. Neste momento,
continua a aguardar os testes de
produção para confirmar a descoberta.
A realização do segundo furo
tem como objectivo avaliar a continuidade lateral dos horizontes
prospectivos das formações geológicas que mostraram manifestações de gás natural, tanto no poço
BS-1, como no Búzi-1, este último
executado pela Gulf/Amoco, em

1962. Foi nesta altura que se descobriu gás natural.
Os dois poços estão inseridos
no programa de trabalho acordado no contrato de concessão para
a pesquisa e produção assinado
entre o Ministério dos Recursos
Minerais e Energia e Buzi Hydrocarbons PTE Limitada (BHPL) em
2010, prevendo a abertura de dois
furos de pesquisa.
No primeiro período de pesquisa, a BHPL reprocessou 300 quilómetros de sísmica bi-dimensional

(2D) pré-existente; procedeu à
reinterpretação de 1650 quilómetros de sísmica 2D pré-existente,
bem como a aquisição, processamento e interpretação de 600 quilómetros de sísmica 2D.
O contrato de concessão assinado com a BHPL está subdividido
em três subperíodos de pesquisa,
num total de 8 anos, tendo sido
estendido por mais 12 meses para
permitir a conclusão das actividades acordadas, previstas no segundo e terceiro períodos de pesquisa.

EDITORIAL
DEFINITIVAMENTE, a semana em curso é marcada pelo
início do julgamento do caso “dívidas não declaradas”
que lesaram o Estado moçambicano em pouco mais de
dois mil milhões de dólares.
É, conforme referimos em ocasiões anteriores, um
julgamento que era aguardado com muita expectativa
e ansiedade a nível interno e não só, tendo em conta a
magnitude dos valores em causa, como também a qualidade das pessoas arroladas no processo, bem assim os
advogados contratados.
Tal como foi largamente noticiado ao longo da semana, o julgamento iniciou com fortes discussões em torno
de questões prévias em que os advogados colocavam em
causa a obrigatoriedade do uso de uniforme penitenciário
por parte dos reclusos.
Outro aspecto, não menos importante, girava à volta
da legislação aplicável, tendo em conta o facto de estar
agora a vigorar um novo Código do Processo Penal que
substitui o de 1929.
É que, para além de a matéria em julgamento ter acontecido muito antes da vigência do novo código, também
quase todas as diligências feitas pelo Ministério Público
para a dedução da acusação foram na base da legislação
revogada.
A bem da harmonia do processo, o juiz da causa decidiu pela aplicação do Código do Processo Penal de 1929,
no que não for prejudicial aos réus. Trata-se de uma decisão difícil, tanto para o juiz quanto para os próprios
advogados, sobretudo quando se trata de julgar o que é
favorável ou prejudicial aos réus.
É, quanto a nós, uma decisão arriscada, mas que era
necessária para o juiz poder salvar o julgamento que corria o risco de ser adiado para a reformulação de todos os
procedimentos processuais, incluindo as designações dos
intervenientes do processo.
Tirando as questões prévias, o grande desafio que
este julgamento enfrenta é trazer a todos os moçambicanos, de forma transparente, a verdade material sobre a
contratação da dívida para a constituição das empresas
ProIndicus, MAM e Ematum.
Há que ressalvar aqui que a ProIndicus é a empresa
criada para questões de segurança costeira; a MAM concebida para a manutenção dos equipamentos e a Ematum
com a missão de pescar atum na zona económica exclusiva de Moçambique para o consumo interno e exportação
para a arrecadação de receitas para o Estado.
Sem querermos chegar a conclusões precipitadas, até
porque é ainda prematuro tirar qualquer ilação sobre este
julgamento, fica a ideia de que, na verdade, o país precisava de fazer qualquer coisa para defender a soberania do
país, sobretudo a sua costa.
Pelos depoimentos trazidos, tanto pelo agente do
Serviço de Informação e Segurança de Estado (SISE), Cipriano Mutota, como por Teófilo Nhangumele, de há algum
tempo a esta parte pairaram, sobre a nossa costa, grandes ameaças como o tráfico de armas, drogas e também a
pesca ilegal, terrorismo, entre outros eventos, cujo controlo passa necessariamente pela posse de meios à altura.
Algumas ou quase todas estas ameaças concretizaram-se, o que nos leva a acreditar que estes projectos
eram preciosos.
Esta é a conclusão a que pensamos que qualquer indivíduo que pensa estrategicamente poderia chegar e
terá sido essa mesma conclusão a que chegou o Governo,
quando teve informações preocupantes sobre o défice e a
consequente vulnerabilidade da costa moçambicana.
Não há dúvidas que o grande problema surge das subfacturações e pagamento de subornos e comissões, que
endividaram o Estado moçambicano. É preciso notar
que o valor do projecto, de acordo com a matéria em discussão, para além do financiamento dos projectos, passou
a circular também de mão-em-mão. Os números descobertos e outros ainda por descobrir levam à impressão de
que pouco mais de 50 por cento do valor contratado para
os projectos não chegaram a ser aplicados.
Daqui se pode reforçar a ideia de que o país não precisava de tanto valor para colocar aqueles projectos a funcionar muito bem na defesa da soberania.
Depreende-se que, de forma intencional ou não,
houve um esforço enorme para subfacturar os projectos
em benefício das pessoas envolvidas que ainda não se
sabe ao certo quem são, enquanto o julgamento não for
concluído.
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Detido falso Mariano Nhongo

PR dirige-se
hoje à nação

Adiada sentença
do caso “Embraer”

O PRESIDENTE da República, Filipe Jacinto Nyusi,
profere hoje, pelas 16.00 horas, no seu gabinete de
trabalho, uma comunicação à nação, no âmbito da
situação de calamidade pública. Um comunicado da
Presidência da República recebido na Redacção do
“Notícias” refere que a comunicação é feita no contexto da situação actual da Covid-19 no país.

FALHAS na impressão e sobreposição do texto ditaram ontem o adiamento, pela segunda vez, da leitura da sentença
do julgamento do caso “Embraer”, que vinha decorrendo
na 8.ª Secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. O
processo tem como arguidos Paulo Zucula, antigo ministro
dos Transportes e Comunicações; José Viegas, então presidente do Conselho de Administração da Linhas Aéreas de
Moçambique (LAM); e Mateus Zimba, ex-gestor da multinacional Sasol, que explora gás natural em Inhambane. Inicialmente, a sentença havia sido marcada para 22 de Julho.

MIMAIP em conselho
coordenador

Pág. 8

Ronda 18 do Moçambola
arranca hoje em Lichinga
e Xinavane

Pág. 47

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

FISCALIZAÇÃO, restauração do mangal, inspecção do pescado, governação descentralizada e implementação dos
direitos de pesca constituem pontos de agenda do VII Conselho Coordenador do Ministério do Mar, Águas Interiores e
Pescas (MIMAIP) que se reúne hoje e amanhã, em Maputo.
A decorrer sob o lema “Juntos na protecção e restauração do
nosso mar”, o encontro será orientado pela titular do pelouro, Augusta Maíta, e vai juntar quadros dos níveis central e
provincial.
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MULHER

NA LUTA CONTRA COVID-19

Mulheres na linha da frente

Mulher quer estar na liderança do processo

NATÁLIA MIRANDA

A

MULHER na cidade da
Beira quer assumir a
liderança nas campanhas de sensibilização
das comunidades para

conter a propagação do novo
coronavírus. O desejo ocorre
numa altura em que o número de casos positivos continua
alto e preocupante, havendo
necessidade de intensificar a
luta para contrariar o cenário.

A classe feminina aponta
que o trabalho de consciencializar a população não deve
ser feito apenas por profissionais credenciados para o efeito, mas também por qualquer
grupo social.

A participação de mulheres na sensibilização das comunidades deve-se também
ao facto de constituírem um
grupo em que facilmente se
pode ser acreditar, ou seja, a
mensagem deste grupo social

tem peso, podendo contribuir
para travar os índices cada vez
mais elevados de propagação
da doença.
Mulheres entrevistadas a
propósito pela nossa Reportagem defendem que a sensibilização deve partir de casa, onde
as líderes femininas começam
por consciencializar os filhos,
os parceiros, ou qualquer outro parente com quem vivam,
fazendo-lhes perceber que se
não cumprirem as medidas
impostas pelas autoridades
sanitárias estarão a prejudicar
a todos.
Edna Pedro, por exemplo,
defendeu ser importante que
as mulheres assumam o papel
de liderança nesta actividade
de sensibilização pelo facto
de elas serem a célula base da
sociedade, guardiãs, pessoas
sensíveis e de fácil acreditação.
“A pandemia colocou-nos
numa situação de muitas incertezas”, indicou.
Edna Pedro referiu que
esta actividade pode ser concretizada se todas as mulheres
estiverem unidas e juntarem-se a outros grupos, nas suas
comunidades, para iniciar as
campanhas de sensibilização,
a prioridade de momento.

Exige-se sensibilidade

Anastácia Jorge

ANASTÁCIA Jorge disse que
liderar exige sensibilidade e a
mulher tem este espírito nobre, por isso ela é a pessoa in-

Graciana Pita

dicada para estar à frente das
campanhas de luta contra o
novo coronavírus nas comunidades.

De acordo com a entrevistada, muitos tinham a ideia de
que a mulher é frágil, mas não
sabem que ela tem capacidade
de conduzir grandes mudanças e fazer diferença neste cenário que se vive actualmente.
Anastácia Jorge fez saber
ainda que a consciencialização
a ser liderada pela mulher deve
iniciar nas residências de cada
uma das envolvidas. É que não
adiantaria sensibilizar outras
pessoas sem antes ter certeza
de que sua família está consciencializada.
“Ao ensinarmos os nossos
filhos, maridos e outros parentes sobre a necessidade de
nos protegermos da doença,
vamos aumentar a nossa experiência e certeza daquilo que
vamos fazer na comunidade e
em outros lugares”, sublinhou.
Segundo ela, a ideia de
sensibilização resulta da constatação da realidade actual do
país e do mundo, facto que
forçou à redefinição de estratégias de intervenção nas diversas esferas pelo Governo.
A fonte apontou ainda que,
com as mulheres na liderança, a campanha também deve
juntar outras forças para pensar em soluções conjuntas para
o problema da pandemia da
Covid-19, que está a levar várias vidas.
A directora provincial do
Género, Criança e Acção Social, Graciana Pita, enfatizou a

Páscoa Mambara

O CHÁ de gengibre é uma bebida rica em gingerol, paradol e zingerona, substâncias
capazes de combater a dor
de garganta, resfriados e sintomas de má digestão como
náusea, cólica e vómitos.
Além disso, por ser um potente antioxidante e anti-inflamatório, o chá de gengibre
também ajuda na prevenção
de algumas doenças como o
cancro, diabetes e obesidade.
Os principais benefícios do
chá de gengibre para a saúde
incluem:

COMBATER NÁUSEAS E
VÓMITOS
A ingestão do chá de gengibre tem acção antiemética, melhorando os sintomas
de náusea e vómitos, sendo
recomendado também para
melhorar o apetite e evitar a
perda de peso em pessoas em
tratamento de quimioterapia.
Melhorar a digestão
Por ter potente actividade

antioxidante, o chá de gengibre protege e melhora as funções do fígado e do estômago,
melhorando a digestão e combatendo os gases intestinais.
Promover o emagrecimento
O chá de gengibre tem acção diurética, contribuindo
para a eliminação do excesso
de líquido corporal. Além disso, a bebida também é termogénica, o que aumenta o gasto
calórico e favorece a queima
de gordura, promovendo o
emagrecimento.

EVITAR DIABETES
Por ser rico em antioxidantes e anti-inflamatórios, o
chá de gengibre ajuda a melhorar as funções da insulina,
hormónio responsável por
controlar os níveis de açúcar
no sangue, prevenindo a resistência à insulina e a diabetes.
Tratar infecções

Por ter um efeito antimicrobiano, o chá de gengibre é
indicado para auxiliar no tratamento caseiro de infecções
como gripes, resfriados, dor
de garganta e bronquite.

COMO FAZER O CHÁ DE
GENGIBRE
O chá de gengibre pode
ser feito na proporção 2 cm
de gengibre fresco em 200 ml
de água ou 1 colher de sopa de
gengibre em pó para cada 1 litro de água.
Modo de preparo: colocar
os ingredientes numa panela
e deixar ferver por cerca de 8
a 10 minutos. Desligar o fogo,
tampar a panela e, quando estiver morno, coar e beber em
seguida.
Como consumir: é aconselhado tomar o chá de gengibre
três vezes por dia.
Fonte: https://www.tuasaude.com/cha-de-gengibre-para-emagrecer/

DISCUTINDO LEIS
DIDIER MALUNGA

Jurista – didiermalunga@gmail.com

Dignidade e direitos (29)
(responsabilidades parentais, conduta dos filhos e a
dignidade)

Edna Pedro

ideia de Anastácia Jorge e disse
que as mulheres têm sensibilidade diferente que os homens,
pela sua natureza e condição
de mãe e de serem célula base
da sociedade.
A dirigente acredita que a
participação da mulher neste
processo vai ajudar a reduzir
a pressão dos profissionais de
saúde, pois haverá mudança
de mentalidade das pessoas
pelo menos no cumprimento
das medidas de prevenção.
Segundo a directora, as
mulheres devem incutir na
população a necessidade de
cumprir as medidas de prevenção para travar a terceira
vaga da Covid-19 nesta região,
em particular, e no mundo.

Graciana Pita aproveitou a
ocasião para apelar à população para continuar a respeitar
rigorosamente as regras básicas impostas pelas autoridades, para garantir que as pessoas não sejam infectadas ou
infectem os outros.
“A doença não veio para
brincar e muita gente acha que
não é nada. Andamos em plena
via pública sem a máscara de
proteccao facial, não respeitamos o distanciamento, não
lavamos as mãos. Andamos
por aí concentrados em grupos sociais, festas e em outros
eventos, como se estivéssemos
a viver na normalidade”, lamentou.

Sempre fomos responsáveis
A SECRETÁRIA provincial da
Organização da Mulher Moçambicana de Sofala, Páscoa
Mambara, disse que historicamente as mulheres são as
principais administradoras
domésticas, prestando cuidados aos filhos e outros parentes.
De acordo com a secretária da OMM, elas sempre estiveram na linha da frente e
com a pandemia da Covid-19
não deve ser diferente. As
mulheres devem ser protagonistas no combate ao novo
coronavírus.
Mambara
acrescentou

Chá de gengibre e seus
benefícios para a saúde

que o envolvimento feminino nesta luta contra a Covid-19 vai ajudar a encontrar
o melhor equilíbrio entre todos os aspectos objectivos e
subjectivos envolvidos nesta
crise que a população está a
viver.
A dirigente disse que as
mulheres podem alcançar
grandes conquistas durante as campanhas de sensibilização nas comunidades,
pois elas têm a capacidade de
transformar desafios em novas opções.
Páscoa Mambara também
é da opinião que elas devem

começar por consciencializar
seus familiares e só depois
iniciar com a sensibilização
nas comunidades, de modo
a garantir que ambos estejam
protegidos desta pandemia.
A secretária da OMM
aproveitou para apelar a todas as mulheres para criarem
grupos nas suas comunidades e estudarem mecanismos de consciencializar as
pessoas sobre o novo coronavírus, dos perigos que representa e como reverter a
situação, adoptando as medidas de prevenção já impostas.

EPISÓDIO social: vizinhos digladiam-se por
conta de o filho de um ter quebrado o vidro
da viatura do outro. O lesado exige que o pai
reponha os danos e ele refuta por considerar
que o vidro já tinha uma racha considerável
e o cabo da vassoura, utilizado pela criança,
apenas derrubou a suspensão do objecto que
estava em rota de quebrar-se.
Em face desta embrulhada, insta analisar
até que medida os pais devem ser responsabilizados pela conduta errada dos seus filhos
menores?

DISCUTINDO
Antes de entrar no tema principal, urge
conferir a condição jurídica dos menores e
particularmente da criança. É ponto assente
que o ser humano evolui de forma progressiva e gradual, adquirindo, neste ritmo, a
maturidade de entender e querer actuar de
certo modo. Reside, aqui, a chamada incapacidade jurídica de exercício pessoal dos
direitos. A lei fixa uma idade a partir da qual
a pessoa pode autonomamente agir e responsabilizar-se pelos seus actos. Durante a
menoridade (até aos 21 anos), a pessoa tem
sobre si um poder-dever dos pais para responsabilidade e representação.
A matéria em discussão jaz, em geral, no
direito civil e tem uma cobertura específica
no domínio das relações familiares.
Iniciando das relações familiares, pelo
discorrer dos artigos 293 e seguintes da Lei
da Família, aos pais se incumbem responsabilidades na protecção do filho, orientando
a sua educação e promovendo o seu desenvolvimento físico, intelectual e moral. Tem
timbre especial o encargo de transmitir valores éticos, morais, familiares e culturais
estruturantes de uma personalidade equilibrada e tolerante no respeito pela família e
pelos mais velhos.
Do campo do direito civil ajunta-se a
este tema o instituto da responsabilidade civil. Com efeito, o artigo 483 do Código Civil
enuncia o princípio geral, traduzindo que a

violação ilícita do direito de outrem sujeita
à indemnização do lesado pelos danos correspondentes, desde que se prove a culpa
na actuação. A culpa deve ser provada pelo
lesado e é apreciada em face das circunstâncias de cada caso. Pelo artigo 488 do mesmo
diploma legal, confere-se que não responde
pelas consequências do facto danoso quem,
no momento em que o facto ocorreu, estava, por qualquer causa, incapacitado de entender ou querer a sua atitude. Este mesmo
suporte legal presume a inimputabilidade ou
falta da culpa nos menores de sete anos e nos
interditos por anomalia psíquica.
Cruzando a responsabilidade civil e os
deveres parentais, colhe-se do artigo 491 do
mesmo Código Civil a responsabilidade das
pessoas obrigadas à vigilância de outrem. A
estas pessoas deriva a responsabilidade pelos
danos que alguém incapacitado e que esteja
sob sua vigilância tenha causado a terceiro,
salvo se mostrarem que cumpriram o seu
dever de vigilância ou que os danos se teriam
produzido ainda que o tivessem cumprido.
Do episódio social relatado, cumpre
avaliar até que medida os pais da criança,
de cinco anos, cumpriram o seu dever de
vigilância para que ela não se deslocasse à
viatura do vizinho e quebrasse o vidro. Outrossim, suscita interesse a alegação de que
o vidro estava praticamente rachado e suspenso precariamente, pelo que quebraria a
todo o momento, sendo que, provavelmente, o toque com o cabo da vassoura só foi uma
questão de botão de alarme. Cabe ao tribunal
aferir a culpa e deduzir a responsabilidade.

DEBATE CONTÍNUO
Em lição contínua fica a ideia de que, independentemente das conclusões do caso
discutido, os pais devem reforçar o conteúdo do seu dever de educação aos filhos, não
bastando transmitir valores, mas acompanhar o seu efectivo encaixe, pela vigia aos
seus actos, inculcando-lhes o respeito pelo
bem alheio e pelo ambiente a sua volta.

Se tiveres uma doença crónica como HIV, Hipertensão ou Diabetes, continue
a ir às consultas e tomar a medicação de forma regular
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Tribunal da Polícia
ganha mais instalações
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190

O TRIBUNAL da Polícia na Cidade de Maputo (TPCM) conta,
desde ontem, com um reforço
de duas secções para audições,
que vão dinamizar o funcionamento da instituição e reduzir
a pressão sobre os magistrados.
Trata-se de sexta e sétima
secções, que incluem salas de
audições, gabinetes dos magistrados, cartórios, salas administrativas e outras repartições.
As infra-estruturas, localizadas no prédio Fonte Azul,
foram inauguradas por Maria
Teresa Coutinho, directora nacional dos Recursos Humanos
do Tribunal Supremo (TS), em
representação do secretário-

-geral da instituição.
Coutinho disse que estas
duas secções criam condições
para a prestação adequada dos
serviços ao público.
Chamou a atenção aos magistrados, escrivãos e oficiais de
diligências, para a observância
da deontologia no tratamento
dos processos judiciais.
Romana Sualé Muhôma,
juíza-presidente do TPCM,
disse que, para além de reduzir
a pressão sobre os magistrados, as duas secções são uma
oportunidade para acolher
mais juízes.
A instituição está na expectativa de reduzir o número

de processos pendentes, visto que recebe perto de 3000
processos de multas, mensalmente, para além de cobrir as
campanhas de sensibilização e
coação para o pagamento das
infrações, em benefício do Estado.
Romana Sualé Muhôma
apelou para o pagamento das
multas, dentro do prazo, contornando o choque com a lei.
As multas visadas pelo TPCM
relacionam-se com transgressões do Código da Estrada, da
postura municipal e das regras
de comercialização de medicamentos e do funcionamento
das farmácias.

Vicente Joaquim interage com formadores no ICSI

O

toria e avaliação do funcionamento das instituições públicas e privadas na capital.
Para o ano 2022, a instituição tem disponíveis 120 vagas
para novos ingressos, disputadas por cerca de 3.500 candidatos.
O secretário de Estado considera reduzido o número de
admissões, uma vez que a procura dos serviços de saúde tende a aumentar.
Apontou que o Serviço de

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro ---------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral ------------------ 21629554

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM ---- 21620448

Formação de agentes
de saúde desafiada
a aumentar ingressos
SECRETÁRIO de Estado da cidade de
Maputo,
Vicente
Joaquim, desafiou
ontem o Instituto de
Ciências de Saúde de Infulene
(ICSI), localizado no bairro do
Zimpeto, a aumentar o número de novos ingressos, visando
formar mais quadros para a expansão dos serviços e melhorar a assistência à população.
O desafio foi feito na vista
realizada no quadro da moni-

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735

Representação de Estado da cidade de Maputo vai trabalhar,
em colaboração com a direcção
do ICSI, na elaboração de um
plano estratégico visando aumentar o número de admissões.
Instou a direcção do ICSI a
investir na formação de qualidade, de mais profissionais de
saúde, tendo em conta os desafios actuais do país.
Razique Wade, directora
do ICSI, indicou que a instituição enfrenta dificuldades, com

destaque para a insuficiência
de recursos humanos, de manutenção de equipamentos, de
orçamento limitado, entre outros, facto que concorre para o
baixo nível de admissões.
Apontou que a instituição
formou, nos últimos quatro
anos, mais de 580 técnicos de
saúde, nos cursos de enfermagem e saúde materno-infantil, laboratório, farmácia, nutrição, medicina geral, entre
outras.

Tanque piscícola
será desactivado
em Campoane
AS autoridades do posto administrativo da
Matola-Rio, na província de Maputo, vão
desactivar, nos próximos dias, o tanque piscícola em que se afogaram quatro crianças no
bairro Campoane.
O afogamento ocorreu no dia 11 deste mês,
quando as crianças, de idades compreendidas
entre nove e 14 anos, do sexo feminino, encontravam-se a colher fruta nas proximidades do tanque, com cerca de três metros de
profundidade, quando uma delas escorregou
e caiu. As outras três entraram no reservatório
para ajudar e acabaram por se afogar.
A desactivação do tanque visa evitar situações similares, sobretudo com a aproximação do Verão, altura em que muitas crianças brincam no local.
Segundo Filídio Sitói, chefe do posto ad-

ministrativo da Matola-Rio, o local representa um perigo para as crianças desta área residencial e não só.
Explicou que o Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) continua a
trabalhar para identificar e localizar o responsável pelo reservatório que se pensa seja
um tanque piscícola, abandonado há mais
de três anos.
“Há indícios de que o proprietário do
reservatório se encontra no estrangeiro, por
isso caso não seja localizado esta semana o
tanque será desactivado”, sublinhou.
Em Março, uma criança de oito anos
morreu afogada após cair num tanque piscícola, também no distrito de Boane, precisamente no posto administrativo da Matola-Rio.

Serviço Geral ------------------- 21620457
Hospital Militar ------------- 21616825/8
José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

POLÍCIA
POLÍCIA: --------------------------------- 199
Corpo da Polícia
Maputo: ------------------------ 21622001
21625031
21327206
SOCORROS: ----------------------------- 197

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

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

PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE VAGAS
A Global Alliance Seguros, com sede em Maputo, pretende admitir para seu quadro de pessoal (1)
um, Subscritor Sénior, para trabalhar em seus escritórios em Maputo.
CARGO: SUBSCRITOR SÉNIOR.
FINALIDADE GERAL DO TRABALHO:
Prestar um serviço profissional e de qualidade no apoio a subscrição, emissão de cotações e alterações de apólices e tarefas administrativas relacionadas ao trabalho.
DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES:
 Avaliar o desempenho e monitoramento da sua equipa;
 Garantir o processo de subscrição eficaz;
 Maximizar a satisfação do cliente;
 Reduzir custos e aumentar a rentabilidade.

CONVITE
PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) está a desenvolver o processo de Avaliação de
Impacto Ambiental para o Projecto de Interligação Moçambique – Zâmbia, que se encontra em
fase de Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Trata-se de uma linha de alta tensão de 400 kV que
irá interligar as redes eléctricas destes dois países, de modo a facilitar a exportação de energia
eléctrica de Moçambique para a Zâmbia.
No âmbito do Processo de Participação Pública previsto na fase de EIA, a Consultec e a WSP, em
representação da EDM, vêm por este meio convidar todos os interessados a participarem nas
Reuniões de Consulta Pública que serão realizadas para esta fase.

HABILIDADES:
 Ter capacidade de análisar pedidos de cotações e seus riscos, renovações de apólices, remediação de termos e condições das apólices vigentes no meio da anuidade;
 Ter capacidade de tomar iniciativa e decisões;
 Ter capacidade de trabalhar sob pressão;
 Ter capacidade de relacionamento interpessoal;
 Ter habilidades de elaborar relatórios;
 Ser capaz de apresentar resultados e corresponder as expectativas dos clientes.
CONHECIMENTOS:


Ter conhecimento de subscrição em Seguro - Não Vida;



Ter experiência em métodos de venda eficazes e ideias inovadoras;



Ter capacidade de garantir qualidade de trabalho e precisão de capturar informações sobre
o sistema;

Estas reuniões terão o objectivo de recolher as principais preocupações e sugestões da comunidade,
sociedade civil e instituições governamentais sobre o Projecto e o EIA. As reuniões serão realizadas
nos seguintes locais e datas:
Distrito de Chiúta
Cidade de Tete
Cidade de Maputo
Data: 14 de Setembro de 2021 Data: 15 de Setembro de 2021 Data: 17 de Setembro de 2021
Hora: 09:00 / 11:30
Hora: 09:00 / 11:30
Hora: 09:00 / 11:30
Local: Por confirmar
Local: Hotel VIP Tete
Local: Hotel VIP Grand Maputo
Devido às restrições associadas à pandemia da Covid-19, as reuniões serão limitadas a 15 pessoas
cada. Se pretende participar numa das reuniões listadas acima, por favor registe-se utilizando
os contactos fornecidos abaixo.
A versão preliminar do Relatório de EIA estará disponível para consulta até ao dia 1 de Outubro de
2021, nos locais a seguir mencionados:
• Direcção Nacional do Ambiente (DINAB - MTA) em Maputo;
• Serviço Provincial do Ambiente de Tete;

REQUISITOS MÍNIMOS:
 Ter 12ª classe;
 Idade compreendida entre os 21 e 35 anos;
 Inglês e Português falado e escrito fluentemente;
 Ser proficiente em MS Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook) e Internet.

• Escritório da EDM, em Tete (Av. 25 de Junho, Bairro Francisco Manyanga);
• Escritório da Consultec, em Maputo (Av. Ten. Gen. Oswaldo Tazama, nº 169);
• Website da Consultec, em www.consultec.co.mz.

Os interessados deverão enviar as cartas de candidatura, juntamente com o CV actualizado
em português e inglês, cópia do bilhete de identidade autenticada, certificados de habilitações literárias e profissionais autenticados, registo criminal, atestado de residência e cartas
de recomendação/referência autenticadas, 2 fotos tipo passe, para Av. Da Marginal, parcela
141/C Maputo ou para o correio electrónico recruitment@ga.co.mz até o dia 02/09/2021.
Somente Cvs seleccionados serão contactados.
9306

Para mais informações ou esclarecimentos, por favor, contacte a Consultec, por intermédio de
Jéssica Miambo, através dos telefones 21491555, fax 21491578 ou por e-mail, pelo seguinte
endereço jmiambo@consultec.co.mz.

9320
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ECONOMIA

MOÇAMBIQUE E ZÂMBIA

PUBLICIDADE

Agenda económica
no centro da cooperação

L

EONEL
MUCHANO, da AIM
O
PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, garante que a agenda
económica estará no epicentro da cooperação bilateral entre Moçambique
e a vizinha Zâmbia, sendo
que serão identificados
conjuntamente produtos
e áreas que possam incrementar e fortalecer o intercâmbio neste domínio.
Nyusi manifestou a garantia na terça-feira, em Lusaka, onde esteve entre os
altos dignitários presentes
na cerimónia de investidura do novo Presidente
da Zâmbia, Hakainde Hichilema, vencedor das últimas eleições gerais, em
que derrotou o seu rival
político da Frente Patriótica, Edgar Lungu, que chegou ao poder desde 2015.
O estadista moçambicano usou a ocasião para
saudar o novo Presidente zambiano, em nome do
povo moçambicano, e prometeu, para breve, o estabelecimento de contactos
para a abordagem de assuntos de interesse comum.
“Brevemente,
voltaremos a manter contactos,
incluindo mesmo no âmbito do combate ao terrorismo, mas também para
projectos como agricultura e energia”, disse Nyusi,
anotando que a Zâmbia,
além dos portos da Beira e
Nacala, nas províncias de

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :26/08/2021

BANCOS

09:30

12:30

15:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

63,09

64,35

63,10

64,35

63,10

64,35

ABSA

63,10

64,36

63,10

64,36

63,10

64,36

BCI

63,10

64,34

63,10

64,34

63,10

64,34

BIM

63,10

64,36

63,10

64,36

63,10

64,36

BNI

63,06

64,26

63,06

64,32

63,06

64,32

ECOBANK

63,10

64,36

63,10

64,36

63,10

64,36

FIRST CAPITAL BANK S.A.

63,05

64,31

63,05

64,31

63,05

64,31

FNB

63,10

64,36

63,10

64,36

63,10

64,36

MZB

63,09

64,35

63,10

64,36

63,10

64,36

SGM

63,09

64,35

63,08

64,34

63,08

64,34

UBA

63,10

64,36

63,10

64,36

63,10

64,36

ÚNICO

63,10

64,36

63,10

64,36

63,10

64,36

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

63,10

64,35

63,10

64,35

63,10

64,35

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,73

63,73

63,73

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 26.08.2021
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

63,10

MÉDIA

64,35

63,73

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
26 de agosto de 2021
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
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
Overnight
708.00
13.25%

COM GARANTIA
Valor
Taxa

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Overnight
4,463.90
10.25%
0.00

Taxa(a)
16.25%

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
710.00
Taxa Média Ponderada
13.36%
Data última colocação
18-ago-21
Valor colocado Tipo B
0.00
Taxa Média Ponderada
Data última colocação
n.a
4,745.00
BT em Carteira
13.35%
Taxas BT em Carteira
Taxa últimas 6 colocações
13.35%

182 dias
760.00
13.40%
18-ago-21
361.00
13.40%
23-ago-21
33,604.00
13.38%
13.41%

364 dias
5,590.00
13.40%
18-ago-21
1,289.00
13.40%
23-ago-21
83,104.00
12.21%
13.40%

Total/Média
7,060.00
13.40%
18-ago-21
1,650.00
13.40%
23-ago-21
121,453.00
12.58%
13.40%

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Descrição
07 dias
28 dias

63 dias

Total / Média

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

58,695.00
13.29%

310.23
13.36%

568.76
13.36%

878.99
13.36%

Data da última venda

23-ago-21

25-ago-21

25-ago-21

25-ago-21

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
Prazo
(dias)
Overnight

PR saudando o seu homólogo zambiano, Hakainde Hichilema, pouco depois deste tomar posse

Sofala (centro) e Nampula,
no norte, usa largamente
os corredores rodoviários.
Durante anos, a Zâmbia
recebeu energia eléctrica gerada a partir de uma
central flutuante atracada nas águas de Nacala,
quando enfrentava um
défice energético que pe-

rigava o ritmo do crescimento económico que
o país estava a assinalar.
Não obstante o elevado
potencial existente nos
dois países, a agricultura
continua a ser predominantemente de subsistência, marcada por baixos
níveis de produtividade

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

devido ao limitado acesso aos serviços de assistência técnica, crédito
e aos mercados. Esta situação está a conhecer
gradualmente nova tendência em Moçambique.
Na visita à 52.ª edição da
Feira Internacional na cidade de Ndola, província

zambiana de Copperbelt,
Nyusi afirmou que os dois
países estão determinados
a tudo fazer para substituir
as importações de produtos agrários e, por conseguinte, fazer baixar o custo
de vida, em particular dos
segmentos populacionais
de baixa renda.

Valor
200.00

VENDA DEFINITIVA

Taxa
13.25%

Valor

Taxa

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Data da última compra

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
8.86
0.00
0.00
8.86
Taxa Méd. Pond.
12.35%
12.35%
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

BT's em Carteira dos Bancos
BT's em Carteira do Público

HCB prepara segunda
fase de modernização

nal, não se arriscam a expor os seus
préstimos numa situação em que a
evolução e propagação da doença
ainda é grave em todo o mundo”, la-

namento do empreendimento.
Segundo a Rádio Moçambique,
o presidente do Conselho de Administração dos Aeroportos de
Moçambique, Emanuel Chaves,
que visitou as obras recentemente, deu a conhecer que a empresa preparou igualmente pessoal
técnico-profissional com experiência comprovada na gestão de
empreendimentos desta natureza.
Com as obras executa-

Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
6%
Prémio de Custo
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0.00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

n.a.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
Valor Títulos Comprados
11,090.44
Taxa Média Ponderada
13.30%
Data da última compra

11-out-16

1,989.66
21.00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0.00
-

0.00
-

0.00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2,953.34
14.89%

192.99
17.00%

14,236.78
13.97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

5. NOTAS EXPLICATIVAS
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.

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.

Taxa

5%

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.

13.25%
13.30%
5.60%

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.

18.90%

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

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).
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.

mentou Moisés Machava.
Disse que na vila do Songo, em
particular, onde se encontra sediada a
empresa HCB, a situação da Covid-19

das em 95 por cento, espera-se que a infra-estrutura esteja concluída até Setembro.
Orçado em cerca de 74 milhões
de dólares norte-americanos, financiados pelo Governo chinês, o
aeroporto está em construção desde Outubro de 2018, na localidade
de Nhancutse, distrito de Chonguene, a cerca de 40 quilómetros
da cidade de Xai-Xai, em Gaza.
Ocupa uma área de 1,4 milhão de

6-nov-17

Total / Média

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.

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

continua preocupante, e
o Conselho de Administração procura, ao máximo possível, melhorar as
medidas de prevenção da
propagação da doença,
que já causou a morte de
alguns colaboradores.
“Estamos a redobrar esforços à procura
de meios possíveis para
travar a evolução assustadora desta doença,
sabido que é difícil mantermos o distanciamento
físico no local de trabalho, por exemplo, onde a
actividade, por natureza,
exige a presença de mais
de uma pessoa, como no
interior de uma turbina ou em outros lugares sensíveis”, explicou
Machava.

Aeroporto de Chongoene
concluído para o mês
A EMPRESA Aeroportos de Moçambique está a treinar técnicos e outros profissionais que vão trabalhar
em diversas áreas de apoio no Aeroporto de Chongoene, na província
de Gaza, com vista a garantir o funcionamento desta infra-estrutura.
Trata-se de bombeiros, pessoal administrativo e técnico-profissional que a empresa está
a recrutar no quadro dos preparativos para a entrada em funcio-

116,149.76
5,303.25

(b) Bilhetes do Tesouro.

BERNARDO CARLOS
A HIDROELÉCTRICA de Cahora Bassa (HCB) está a preparar o
arranque das obras da segunda
fase da modernização da barragem localizada no Songo, na
província de Tete. Entretanto,
os trabalhos, enquadrados no
projecto Capex Vital, que visa
reabilitar e melhorar a fiabilidade técnica e operacional do
empreendimento, estão condicionados pela pandemia da
Covid-19.
O facto foi tornado público há dias pelo administrador
da área técnica da HCB, Moisés Machava, que explicou que
as obras deviam arrancar este
ano, mas devido à evolução da
Covid-19 tudo ficou parado.
“As empresas, quer no mercado nacional quer internacio-

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Valor Títulos Comprados
1,989.66
0.00
0.00
Taxa Média Ponderada
21.00%
-

metros quadrados e é composto por
um terminal de passageiros, torres
de controlo, várias pistas, plataforma de estacionamento, área de manobra, facilidades de navegação e
instalações auxiliares, assim como
uma estrada de acesso ao aeroporto.
A infra-estrutura foi preparada para receber aeronaves dos tipos
Embraer de 145 a 170 e Q-400, e
terá capacidade inicial de 200 mil
passageiros por ano.

Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.
de Bancos (AMB).
Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.
Único e do Prémio de Custo.

Maputo, 26 de Agosto de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 102/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 26 Agosto
de 2021
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,10

64,35

63,73

4,22
5,62
4,22
1,47
3,85

4,31
5,73
4,31
1,50
3,92

4,27
5,68
4,27
1,49
3,89

573,06
78,43
27,27
166,93

584,42
79,98
27,81
170,24

578,74
79,21
27,54
168,58

12,05
50,01
9,74
9,73
9,98
86,57
7,16
7,24
68,80
74,17

12,29
51,00
9,93
9,93
10,18
88,29
7,30
7,39
70,16
75,64

12,17
50,51
9,84
9,83
10,08
87,43
7,23
7,32
69,48
74,91

2.
OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Àfrica do Sul
Rand
Botswana
Pula
eSwatini
Lilangueni
Mauricias
Rupia
Zâmbia
Kwacha

MÉDIA

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda
PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Brasil
Real
Canada
Dolar
China/Offshore
Renminbi
China
Renminbi
Dinamarca
Coroa
Inglaterra
Libra
Noruega
Coroa
Suécia
Coroa
Suíça
Franco
União Europeia
Euro
3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.783,61000
Venda.............. 1.784,38000

3,2500000
0,1580000

%
%

Maputo, 27.08.2021
(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.
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NOVO MERCADO DA CERÂMICA

Vendedores pedem
melhores condições

O

S vendedores transferidos dos mercados de Maquinino
e Goto para o Grossista da Cerâmica,
na cidade da Beira, pedem às
autoridades de tutela a colocação de serviços básicos para
exercerem as suas actividades
com alguma dignidade.
No conjunto das infra-estruturas solicitadas destaque
vai para sanitários, posto policial, muro de vedação e um
espaço maior para a venda de
produtos.
Reclamam ainda o facto de
aquele estabelecimento não
dispor de condições que tinham nos locais onde estavam
a exercer as suas actividades.
Falando à nossa reportagem, Beatriz Venâncio, vendedeira de tomate no Grossista da
Cerâmica, disse não concordar
com a decisão de transferência para o novo mercado antes
da criação de condições para
o efeito, sobretudo no que diz
respeito a serviços que garantam dos vendedores e clientes.
Explicou que, aquando da
inauguração daquele mercado,
ela e outros comerciantes grossistas foram verificar as condições que o espaço oferecia, mas
notaram que o local era pequeno demais para acomodar todos os inscritos.
A título de exemplo, falou
de si própria, apontando que
depois de ter sido transferida
do Goto não lhe foi atribuída
nenhuma banca para que possa
vender tomate a grosso, mes-

Vendedores clamam por melhores condições

mo tendo a solicitado atempadamente.
Acusou, por isso, os técnicos da Vereação de Mercados e
Feiras de não estarem a seguir
as listas de inscrição dos vendedores a serem transferidos
para o novo mercado na zona
de Cerâmica.
“Quando falaram da transferência fizeram uma lista de
pessoas, mas no dia da mudança essa lista não serviu e
cada um foi a correr para ocupar o seu espaço. Nós que não
conseguirmos correr não conseguimos garantir nenhuma

banca. Por isso, todo o processo
ficou desorganizado e temos de
nos arranjar porque dizem que
nenhum grossista deve voltar
aos mercados de Maquinino ou
Goto”, explicou.
Por sua vez, Marta Inácio
anotou que a falta de organização dos vendedores no mercado grossista de Cerâmica, devido à exiguidade do espaço, está
a gerar conflitos entre eles.
No seu entender, a decisão
de transferência devia ter sido
tomada assim que tivessem
sido criadas todas as condições
de higiene, segurança e como-

didade, visto que a actividade
de venda exige um ambiente
apropriado até para a conservação dos produtos, de modo a
evitar que se deteriorem.
Contou que todos os vendedores estavam informados
sobre a sua retirada, mas a Vereação de Mercados e Feiras
ainda não havia ditado a data
para que estivessem preparados.
Lamentou, por isso, que
tenham sido apanhados de
surpresa, na segunda-feira,
quando iam descarregar os
seus produtos. Sendo assim,

viram-se impedidos de o fazer porque, segundo a Polícia
Municipal, os vendedores não
deviam continuar no Mercado
do Maquinino.
“Essa situação deixou-nos
mal dispostos, pois mostrou a
falta de organização por parte
das autoridades municipais.
No mínimo merecíamos um
aviso-prévio e não fazerem as
coisas desta maneira”, lamentou.
Já Luísa Prospero referiu
que a forma como estão a agilizar o processo de transferência dos grossistas não está
a agradá-los, tendo em conta
que para uma actividade como
a que exercem necessitavam
pelo menos de um tempo para
que estivessem preparados.
A nossa entrevistada disse
igualmente que a Vereação de
Mercados e Feiras está a movimentar todos os vendedores
para a Cerâmica, mas as condições de espaço e segurança não
estão criadas. Só isso sinaliza,
segundo ela, uma autêntica
desorganização por parte de
quem faz a gestão do processo.
“Fui lá de manhã na segunda-feira com outras senhoras para apreciar o lugar e
não vimos espaço para mais
vendedores. Voltámos com os
nossos produtos e quando chegámos no Maquinino encontrámos polícias a dizerem que
ninguém devia permanecer ali.
Disseram ainda que tínhamos
de abandonar definitivamente
o local às 15.00 horas”, contou.
Pediu assim às autoridades

Mercado Grossista da Cerâmica

competentes para observarem
os erros que, segundo ela, têm
sido cometidos por técnicos
que estão à frente deste processo. Na verdade, a única coisa que pede é que lhes seja cedido um espaço adequado para
trabalharem.
Entretanto, Sérgio Matimbo reclamou que o local escolhido para a venda a grosso é
distante tanto para os grossis-

tas como para os clientes que
terão de percorrer distâncias
que não estavam habituados
para adquirirem algum produto.
Teme que, numa primeira
fase, seja difícil os vendedores
trabalharem, para além de que,
anota, poderão enfrentar a falta
de clientes por causa da distância e da falta de segurança.
Advertiu que tal situação

poderá agravar o preço de produtos nos mercados de Maquinino e Goto, decorrente dos
custos de transporte.
No entanto, apesar de outros problemas como a falta de
espaço, segurança e sanitários
que o novo mercado apresenta, Sérgio Matimbo espera que
tudo corra da melhor maneira
possível e os grossistas se adaptem até que tudo seja resolvido.

Há espaço para todos
SOBRE o assunto, a nossa reportagem contactou
o presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Carige, que refutou as alegações dos vendedores.
Negou ainda que o espaço seja exíguo, dizendo ser suficiente para acolher os vendedores que
estavam naqueles mercados.
Justificou que as reclamações dos vendedores
resultam do facto de o local ser novo e todos, até
os retalhistas, quererem estar no local.
O autarca avançou que, para além de bancas,
o novo espaço tem 110 armazéns que considera suficientes para atender a todos os grossistas
transferidos para o local.
Contudo, referiu que, desde segunda-feira,

a Inspecção Geral do Município da Beira e a Vereação de Mercados e Feiras estão na “Cerâmica”
para apurar os factos e garantir uma organização
definitiva dos vendedores, evitando assim mais
lamentações.
No que concerne à segurança do local, Albano Carige explicou que a autarquia já entrou em
contacto com o comandante provincial da Polícia da República de Moçambique em Sofala para
a instalação de um posto no mercado.
Por conseguinte, o presidente da autarquia
apontou que, numa primeira fase, foram disponibilizados alguns agentes para fazer a vigilância
do espaço antes da concretização do posto policial.

PUBLICIDADE

Multichoice enriquece a plataforma GOtv
Buscando sempre proporcionar uma experiência única e
diversificada de conteúdos, a GOtv lança 4 novos canais
Os Clientes da GOtv têm agora a oportunidade de desfrutar de mais quatro canais, com a inclusão do TVM
Internacional, RTP Internacional, Banda TV e Food Network, desde o dia 18 de Agosto de 2021, o que
irá proporcionar aos Clientes GOtv a oportunidade de estarem ligados a conteúdos de entretenimento
Internacional e de expressão portuguesa, informação, e culinária.
Para além do canal generalista Banda TV, a MultiChoice vem enriquecer a experiência de visualização
e conteúdos na GOtv com o lançamento do canal RTP Internacional, trazendo não apenas conteúdo de
entretenimento, mas as notícias mais actualizadas a nível global, garantindo que os telespectadores estejam
sempre informados. Com a adição do Food Network, apresentamos um formato novo de entretenimento,
trazendo uma nova abordagem sobre o universo da culinária. A MultiChoice aprimora esta experiência com
a TVM Internacional, reafirmando a posição da Televisão de Moçambique, trazendo mais diversidade, mais
globalização ao conteúdo local.
Agnelo Laice, Director Geral da MultiChoice Moçambique afirmou que a Multichoice se esforça
para encontrar a combinação certa de conteúdos de qualidade que satisfaçam os seus Clientes.
Segundo Laice, “Esta adição permitirá o acesso a mais conteúdos de entretenimento geral, notícias e
com a especial atenção para a entrada de um canal nacional de renome, que é a TVM Internacional.
Estas adições acontecem num momento marcadamente especial para Moçambique enquanto passa pelo processo
de migração digital, porque para a MultiChoice, que já é digital há mais de 25 anos, isto nos permite proporcionar
os melhores conteúdos aos nossos valiosos Clientes. A MultiChoice, através das suas marcas DStv e GOtv, é líder
incontestável do mercado moçambicano na oferta do melhor conteúdo televisivo e digital, e conteúdos apoiados
por mais de 25 anos de experiência. Além de se constituir como o maior investidor e promotor de referência das
indústrias locais de produção cinematográfica e televisiva em África.
Estou convicto de que a incorporação de quatro novos canais irá alargar as opções dos nossos Clientes na
plataforma GOtv”, acrescentou Laice.
Os canais estarão disponíveis conforme as posições e pacotes abaixo descritos:
Canal Adicionado

Posição

Pacote

Banda TV

5

GOtv Max

RTP Internacional

18

GOtv Essencial

Food Network

58

GOtv Essencial

TVM Internacional

95

GOtv Lite

Para além da adição de novos canais à plataforma GOtv, a MultiChoice passa a disponibilizar o canal DStv
Pipoca, a partir do pacote Fácil, que antes estava disponível a partir do pacote Família. A Multichoice assegura
que os seus Clientes possam assistir os melhores filmes da actualidade, trazendo filmes internacionais
dublados em língua portuguesa.
9278

9273
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NACIONAL

COVID-19

Salários mínimos sobem
entre 100 e 600 meticais

Três óbitos
e 436 infectados

A

S autoridades sanitárias anunciaram
ontem mais três
óbitos devido à Covid-19,
elevando
para 1825 o número de vítimas mortais causadas pela
doença e notificaram 439
novos casos.
As vítimas são dois homens e uma mulher, com
idades que variam de 64 a 88

anos, que se encontravam a
receber cuidados médicos
nas unidades sanitárias da
cidade e província de Maputo.
Dados do Ministério da
Saúde (MISAU) apontam a
descida da taxa de positividade, com 15,7 por cento das
amostras a testarem positivo
para a doença e uma proporção cumulativa de 17,2 por

cento.
A província da Zambézia
registou 95 casos, o que corresponde a 21,8 por cento do
total das infecções, seguida
de Inhambane com 89 infectados (20,4 por cento dos
episódios).
Os novos casos de infecção foram detectados num
total de 2782 amostras enviadas aos laboratórios na-

cionais de virologia.
Houve seis novos internados, com complicações
associadas à doença, enquanto 17 pessoas receberam
alta e devem prosseguir com
o tratamento em casa.
Os dados de actualização
diária indicam que 150 pacientes estão internados no
país, 59,3 por cento dos quais
nos centros de isolamento da

Polana-Caniço, Mavalane,
Hospital Central de Maputo e
hospitais privados da capital.
O número de pacientes
recuperados da Covid-19
no intervalo em causa é de
130.265, com o registo de
2046 curados. Neste momento, o país tem 12.374
casos activos da doença, a
maioria dos quais na cidade e
província de Maputo.

Avaria de fontes compromete
acesso à água potável em Namuno

Vila-sede de Namuno

A AVARIA de fontes de água no
distrito de Namuno, em Cabo
Delgado, está a comprometer

o abastecimento aos seus cerca de 217 mil habitantes.
Neste momento, segundo

o secretário permanente distrital, Joaquim Muandienga, a
taxa de cobertura de água po-

tável é de 35,8 por cento, devido a esta situação.
Segundo Muandienga, o
distrito já esteve com uma cobertura de água potável acima
de cinquenta por cento.
O distrito dispõe de 370
fontes, das quais 278 furos
mecânicos, dois pequenos
sistemas de abastecimento de
água e 90 poços, número que
não é suficiente para responder à demanda.
Oitenta e oito furos deixaram de funcionar por avarias
diversas, facto que agravou
mais as dificuldades de acesso
à água no distrito.
Feitas as contas, apenas
84.205 pessoas, das 217.025
que vivem no distrito, tinham
acesso ao recurso.
Sobre o assunto, o Conselho Executivo Provincial
(CEP), que semana passada
esteve reunido na cidade de
Pemba, na sua décima sexta
sessão ordinária, para entre
outras matérias ouvir e debater o informe sobre o desem-

penho do distrito de Namuno
referente ao primeiro semestre
do ano em curso, recomendou
ao Governo local a fazer urgentemente o levantamento
das fontes de abastecimento
de água avariadas e submeter o
respectivo relatório à Direcção
Provincial das Obras Públicas
e Recursos Hídricos, de modo
a encontrar financiamento
para a sua reabilitação.
O CEP recomendou igualmente a realização de palestras ligadas ao saneamento do
meio e ambiente, ante a degradação, principalmente nas
zonas onde se faz o garimpo de
ouro.
Em Novembro do ano
passado, seis garimpeiros
perderam a vida e outros 37
foram hospitalizados, vítimas
de diarreias decorrentes do
consumo de água imprópria,
numa aldeia denominada Nachingueia, na localidade de
Milipone, posto administrativo de Namuno-sede, onde há
mineração do ouro.

ROMA/NEGOMANO E MUEDA/XITAXI

Retoma asfaltagem de estradas
no norte de Cabo Delgado
SERÃO retomadas próximo ano as obras de asfaltagem das estradas Roma/
Negomano e Mueda/Xitaxe,
numa extensão de 92 quilómetros, suspensas há cerca
de quatro anos devido aos
ataques dos grupos terroristas em alguns distritos do
norte e centro da província
de Cabo Delgado, onde se
localizam os troços em alusão.
O porta-voz da XII sessão ordinária do Conselho
dos Serviços de Representação do Estado realizada
segunda-feira, na cidade
de Pemba, Hagai Maunze,
explicou que a decisão se
deve, para além da disponibilidade de orçamento para
o efeito, à melhoria da situação de segurança, mercê
do desempenho das Forças
de Defesa e Segurança e outras estrangeiras que operam nos distritos de MuiPUBLICIDADE

dumbe, Mocímboa da Praia
e Palma.
As obras de asfaltagem
da estrada Roma/Negomano, o denominado Corredor
de Mtwara, numa extensão
de 30 quilómetros, foram
lançadas em 2018 pelo Presidente da República, Filipe
Nyusi, enquanto as de Mueda/Xitaxi, em 2019.
Na mesma reunião, foi
igualmente anunciado que
serão retomadas as obras
de asfaltagem da estrada
Montepuez/Ruassa, numa
extensão de 25 quilómetros,
de um total de 135 quilómetros ainda por asfaltar, bem
como a realização de trabalhos de manutenção de rotina de 1700 quilómetros,
930 dos quais de estradas
revestidas.
No encontro foi debatida
a situação política da província, em que se constatou
que, apesar dos desafios da

OS salários mínimos foram ontem reajustados
em valores que variam entre 100 e 600 meticais, dependendo de cada um dos nove sectores de actividades, devendo vigorar a partir de
1 de Agosto.
O reajuste foi aprovado pelo Conselho de
Ministros, reunido em Maputo, na sua 29.ª
sessão ordinária.
Segundo a ministra do Trabalho e Segurança Social, no sector da agricultura, caça e silvicultura, o vencimento mínimo passa de 4390
para 4829, o que representa um ajuste de 10
por cento, ou seja, de 439 meticais.
De acordo com Margarida Talapa, que falava após a sessão de ontem, no sector da pesca os salários passam de 5370,75 para 5570,75
meticais, o equivalente a 3,7 por cento. No
subsector de kapenta, passam para 4.401,68,
uma subida de 135 meticais.
Na indústria extractiva, as grandes empresas passam a pagar 9846,89 contra os actuais
9254,60 meticais. No subsector das pedreiras
e areeiros, o novo salário passa para 6580 meticais, um aumento de 201 meticais, ou seja,
3,14 por cento. Na área das salinas, o ajuste
foi de 4,52 por cento, passando o ordenado de
5318,60 para 5559 meticais.
Relativamente ao sector da indústria transformadora, o vencimento mensal sai dos 7000
para 7450 meticais. Contudo, no subsector de
panificação o aumento foi de 350 meticais e o
mínimo é de 5350 meticais. Na área do caju, o

novo mínimo foi fixado em 5010 contra os actuais 4610 meticais, ou seja, 8,67 por cento.
Quanto ao sector cinco, da produção e distribuição de electricidade, gás e água, o ajuste
foi de 7,2 por cento, ou seja, 600 meticais, passando o base para 8900 meticais. Contudo, nas
consideradas pequenas empresas, houve uma
mexida de 7,2 por cento e o novo ordenado é
de 7246,72 meticais.
Na construção civil, o aumento foi de 3,1
por cento, o mesmo que 194.70 meticais, pelo
que o salário mais baixo passa de 6136,70 para
6331,40 meticais.
Já nos serviços não financeiros, o novo mínimo foi fixado em 7300 contra os actuais 6850
meticais. Por sua vez, no subsector de hotelelaria a mudança salarial foi de 100 meticais,
sendo o novo valor de 6578 meticais.
Os bancos e seguradoras devem passar a
pagar 13.409,18 e não os actuais 12.760,18 meticais. Mas nas micro finanças, micro-seguros
e outras entidades auxiliares o reajuste é de
577 meticais, sendo o novo salário de 11.913,93
meticais.
Na Função Pública, o aumento foi de cinco
por cento e o mínimo é de 4691.
A ministra Talapa explicou que os reajustes
não são os desejáveis, mas os possíveis, tendo
em conta a situação socioeconómica do país,
caracterizada por baixa produtividade das empresas devido à Covid-19, ao terrorismo e ataques armados.

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

Fórum dos deficientes
queixa-se de exclusão
O FÓRUM das Associações Moçambicanas de Pessoas com
Deficiência (FAMOD) condenou
ontem a sua “exclusão”, até ao
momento, da vacinação contra
a Covid-19, não obstante seus
membros fazerem parte dos
grupos de risco.
A preocupação foi manifestada quarta-feira, em Maputo,
pelo presidente do Conselho
de Direcção do FAMOD, Cantol
Ponja, em conferência de imprensa convocada para falar da
vacinação em massa iniciada a 5
de Agosto corrente.
“As actualizações disponibilizadas indicam que 80 por
cento do total da população
prevista para alcançar nesta fase
já receberam a vacina contra
Covid-19. Por este marco, uma
saudação aos esforços do Governo e profissionais de saúde
envolvidos”, disse Cantol Ponja.
Entretanto, lamentou o facto de o FAMOD notar que este
processo de vacinação no país
não está a ser inclusivo, sobre-

tudo em relação às pessoas com
deficiência.
“Apesar de a maioria das
pessoas com deficiência não
apresentar maior probabilidade
de se infectar ou ter uma doença grave de Covid-19, alguns
grupos podem-se infectar ou
desenvolver doenças graves por
causa de condições médicas
subjacentes, ou pelo facto de
viverem em instituições ou ainda por força de desigualdades
sistémicas sociais e no acesso a
serviços de saúde”, lamentou
Ponja.
O interlocutor afirmou que
esta preocupação já foi apresentada ao Ministério da Saúde, especificamente em Março,
quando iniciou a vacinação no
país, mas até ao momento o FAMOD não obteve resposta.
Acrescentou que a insatisfação foi igualmente manifestada num conferência virtual
com o pessoal do Ministério da
Saúde, mas, uma vez mais, não
se obteve qualquer esclareci-

mento.
O presidente do Conselho
de Direcção do FAMOD afirmou
que a preocupação é igualmente apresentada pelo facto de a
Organização Mundial da Saúde
(OMS) ter identificado as pessoas com deficiência como um
grupo prioritário para vacinação.
“Esta inclusão como grupo prioritário enfatiza que as
pessoas com deficiência estão
particularmente expostas aos
riscos da Covid-19 e, como tal,
requerem a adopção de medidas específicas para mitigar
esses riscos e o seu impacto”,
afirmou Ponja.
O Fórum das Associações
Moçambicanas de Pessoas com
Deficiência é uma organização
da sociedade civil sem fins lucrativos que trabalha na promoção e defesa dos direitos
das pessoas com deficiência e
representa mais de trinta organizações de pessoas com deficiência em Moçambique.

Reforçada segurança
alimentar dos deslocados

Covid-19 e ataques terroristas, gestão de deslocados,
as instituições funcionam

normalmente. Também está
em curso a reconstrução
pós-ciclone Kenneth, bem

como projectos de aquacultura de pequena escala, entre outros.

MAIS de 25 mil pessoas descoladas das zonas em conflito em
Cabo Delgado terão assistência
alimentar de emergência, numa
iniciativa de apoio humanitário
que visa reduzir a sua situação de
vulnerabilidade.
O gesto é do governo do
Japão, que doou ontem, em
Maputo, 1,8 milhão de dólares
norte-americanos (cerca de 115
milhões de meticais) ao Programa Mundial para a Alimentação
(PMA), destinado à compra de
peixe enlatado para as famílias
vítimas das acções terroristas.
O embaixador do Japão em
Moçambique, Kimura Hajime,
disse que o seu governo está
preocupado com a situação em

que se encontram as populações
deslocadas das zonas em conflito, daí que decidiu trabalhar em
coordenação com o PMA para
minimizar a crise.
Assegurou que o Japão vai
continuar a apostar na segurança alimentar como componente
importante da assistência no território moçambicano.
O director-adjunto do PMA,
Pierre Lucas, referiu que o número de famílias em situação de
vulnerabilidade na província de

Cabo Delgado é grande, sendo
por isso que se apela às organizações e pessoas de boa vontade
para prestarem apoio, principalmente o alimentar.
Refira-se que as anteriores
contribuições deste país asiático,
através do PMA, aconteceram no
final do ano passado e início de
2021, com a disponibilização de
5,29 milhões de dólares para assistência alimentar nos campos
dos deslocados das províncias de
Nampula e Cabo Delgado.

Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois 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.

Acesse https://t.me/Novojornal
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MONTANHA DE MUHALA-EXPANSÃO

Cada vez mais mulheres
buscam sustento a rachar pedra

Da madrugada até à tarde muitas mulheres vão rachar pedra à montanha

MOUZINHO DE ALBUQUERQUE

G

RUPOS de mulheres de diferentes
idades, vulneráveis
e idas de quase todos os distritos de
Nampula, deslocam-se todos os dias à montanha do
bairro periférico da Muhala-Expansão, na capital provincial, para exploração de
pedra que vendem para a sua
sobrevivência.
A nossa Reportagem, que
escalou ontem a montanha,
constatou que o número
dessas mulheres, algumas
delas com bebés às costas e
crianças dos 8 aos 10 anos de
idade, tem vindo a aumentar
em relação a outros tempos.
São carenciadas e levantam-se muito cedo todos os
dias para o local para buscar
pedra, que vendem principalmente às empresas de
construção civil que proliferam na cidade de Nampula e
a pessoas interessadas.
Aliás, quem chega à
montanha fica, logo à partida, estupefacto, com o
grande número de senhoras
garimpeiras que encontra e
a azáfama que diariamente
caracteriza a labuta pela sobrevivência. Todavia, nota
que esta actividade está a
tornar-se, cada vez mais,
num meio de subsistência
de muitas famílias vulneráveis residentes na cidade de
Nampula.
Augusta Manuel, de 29

anos de idade, disse que pratica aquela actividade há seis
anos naquela montanha. Em
conversa com a nossa Reportagem, lamentou o revés
ou circunstâncias desfavoráveis por que tem passado
no exercício do garimpo. Porém, diz que não tem como
e, por isso, vai continuar a
procurar pela sobrevivência
naquela montanha, partindo
pedra.
Anabela Jorge, outra garimpeira, de 18 anos de idade, tal como as outras mulheres, acorda às 3.00 horas
da manhã para explorar
pedra, para ajudar os seus
pais pobres no sustento da
família. Explicou que por
cada carrinho de pedra chega a cobrar entre cinco e sete
meticais, enquanto a brita
vende a lata de 10 litros entre
12 e 15 meticais, valores que
considera compensarem um
pouco para uma pessoa que é
chefe de uma família carenciada.
“É verdade que o trabalho
é muito duro para mulheres,
mas a nossa sorte é que esta
montanha é um local muito
apropriado para a exploração de pedra. Não falta pedra
e cada uma de nós consegue
a quantidade que quer. Por
causa disso, enquanto não
tiver uma oportunidade de
emprego ou outra actividade de geração de renda, vou
continuar aqui nestas condições pelo meu ganha-pão”,
comentou.
Outra garimpeira que

aceitou falar à nossa Reportagem foi Nina Manuel. Referiu que pega pás e picaretas
diariamente, como instrumentos alternativos para não
depender de instituições de
ajuda, apesar de não estar
abrangida por projectos de

“Não é por acaso que eu
acordo às 2.00 ou 3.00 horas
da madrugada para conseguir explorar uma quantidade razoável de pedra para
garantir o meu sustento e
da minha família. Só que,
na realidade, é muito duro

edilidade está a implementar
na urbe, visando combater a
pobreza urbana, incidindo na
camada feminina, por alegadamente não estar autorizado.
Aliás, algumas das garimpeiras que falaram à nossa
Reportagem deploraram a
postura dos gestores municipais por supostamente
nada fazerem em prol da mulher carenciada da cidade de
Nampula, pois podiam contemplá-las, por exemplo, nos
financiamentos das suas iniciativas empreendedoras.
Mariana Felizardo diz que
tinha um projecto de geração
de renda relacionado com o
fabrico e venda de bolos no
bairro de Namutequeliua,
que, infelizmente, não chegou a concretizá-lo por falta
de fundos para aquisição de
alguns sacos de trigo e outros
produtos. Referiu que tentou
pedir um financiamento ao
município, através do fundo
de combate à pobreza urbana, porém até hoje não conseguiu.
Do que se sabe é que na
cidade de Nampula havia um
projecto de limpeza de ruas e
avenidas que absorvia muitas mulheres desfavorecidas,
criado pelo então edil Mahamudo Amurane, mas que
actualmente é considerado
como tendo falido, em prejuízo dessas mulheres.

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

POLICIA
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

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

Ao invés da escola, esta rapariga está neste lugar porque os pais não têm recursos

MUNÍCIPE FALA

Murrapaniua pede construção
de ponte sobre o rio Nicuta

O sustento vem desta actividade que não limita a idade das mulheres nela envolvidas

instituições de assistência
social.
Sublinhou que neste momento não se pode questionar os benefícios financeiros
que a actividade de garimpo
de pedra naquele local serve
de base de sustento para algumas famílias desfavorecidas da cidade de Nampula,
por isso todos os dias o número de garimpeiras aumenta.

o trabalho que se faz aqui.
Contudo, enquanto não tivermos outros meios de subsistência, continuaremos a
sofrer, até porque a venda de
pedra é um negócio pouco
lucrativo”, explicou.
Quem partilhou as palavras de Nina Manuel foi Rosa
Joaquim, que acrescentou
que os lucros com o garimpo
que ela consegue são aplicados também na compra de
material escolar para os seus
quatro filhos, que frequentam os ensinos primário e
secundário, além de vestuário e poupança rotativa que
faz conjuntamente outras
mulheres que exploram pedra naquele local.
Para a jovem garimpeira
Rita Faustino, o que a levou a
abraçar a actividade é não ter
outra ocupação e nem os pais
terem condições, pois ficaram desempregados depois
da eclosão da Covid-19 e que
estudava numa escola privada e teve de abandoná-la.

MUNICÍPIO NÃO SE
PRONUNCIA
Entretanto, o vereador
do Género e Acção Social no
Conselho Municipal da cidade de Nampula negou dar
informações sobre os vários
projectos que se diz que a

GOVERNO ESTÁ A FAZER A
SUA PARTE
O governo da província de
Nampula diz que tem vindo a
implementar vários projectos de geração de renda, que
também contemplam mulheres vivendo na condição
de vulnerabilidade na cidade
de Nampula.
No entanto, reconhece
que ainda há muito a fazer
para resolver os problemas de
falta de emprego e combater
a pobreza que afecta muitos
cidadãos, garantindo as melhores condições de todos.
O porta-voz do Conselho
de Representação do Estado
na província de Nampula,
Jaime Chissico, disse que em
toda a província de Nampula
foram assistidos no primeiro
semestre do ano, através do
programa de subsídio social
básico, mais de 91 mil agregados familiares, enquanto
o programa de apoio directo
contemplou 1.388 famílias,
onde a maioria são mulheres.
Todavia, segundo o também director provincial das
Actividades Económicas, no
âmbito da execução do plano social produtivo, foram
assistidas, durante o período
em referência, 21.622 famílias
carenciadas.

Noémia Francisco

Emerson Sabonete

RESIDENTES do bairro de Murrapaniua,
com destaque para os da unidade comunal
Tereni A, arredores da cidade de Nampula,
pedem ao Conselho Municipal local para
construir uma ponte sobre o rio Nikuta,
devido ao risco que correm na travessia,
sobretudo na época chuvosa.
Uma das moradoras daquela zona, de
nome Noémia Francisco, disse à nossa
Reportagem que quando chove naquela
zona o risco pende principalmente para as
crianças.
Deu a conhecer que assistem à morte de pessoas quando tentam atravessar,
tendo aproveitado o nosso Jornal para pedir socorro a quem de direito.
Emerson Sabonete, também residente
de Murrapaniua, que se dedica à produção
de hortícolas, também apontou que a falta
de uma ponte naquele rio constitui uma
dificuldade, pois quando o rio Nikuta enche os moradores não têm tido alternativa
para chegarem à outra margem.
“Muitas vezes esperamos as águas do
rio vazarem para atravessarmos e isso tem
sido uma perda de tempo e o desgaste que
daí advém”, explicou Sabonete.
Outro cidadão daquele bairro que quer
a ponte é Carlos Colete. Segundo ele, é la-

mentável que quem de direito ainda não
tenha respondido ao grito de socorro dos
habitantes daquela área.
“Se construírem uma ponte, será muito importante para nós. Aliás, as nossas
mulheres quando estão grávidas sofrem
muito para chegarem à uma unidade sanitária, como por exemplo ao Hospital Central de Nampula ou a um centro de saúde
mais próximo para darem parto”, lamentou Colete.
O munícipe contou que todos os anos
naquele bairro morrem três a cinco pessoas que arriscam atravessar o rio, que
chega a inundar algumas residências na
época chuvosa.
Para o morador Armindo Traquino, a
construção da infra-estrutura só será possível se as autoridades municipais mostrarem o seu empenho e sensibilidade sobre
o sofrimento a que estão sujeitos os habitantes de Murrapanaiua na falta dessa
ponte.
“O que estamos a ver é que o município se dedica à resolução dos problemas da
zona central da cidade, em detrimento dos
bairros. Então, quem irá resolver os nossos
problemas, como este da falta da ponte de
Tereni?”, questionou.

Carlos Colete

Armindo Traquino
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POLÍTICA

NACALA-PORTO

PUBLICIDADE

Frelimo prepara
bases para
próximas eleições

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
EMPREITADA PARA REPOSIÇÃO DE EMERGÊNCIA DA PONTE SOBRE O RIO MUENDAZE NA
ESTRADA R705: MEMBA/MAZUA E A REPOSIÇÃO DE EMERGÊNCIA DA PONTE SOBRE O RIO
NACALA NA ESTRADA R705: MEMBA/MAZUA INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTECA
SOBRE RIO MUCATHO NA ESTRADA R700: CRUZ. N12/ITUCULO E MONTAGEM DE UMA PONTE
METÁLICA SOBRE O RIO NATETE NA ESTRADA N13: RIBÀUÉ/MALEMA

LOTE

Nos termos da alínea d), do nº 3 do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
05/2016 de 08 de Março, comunica-se que as obras de reposição de emergências por Ajuste Directo,
na Província de Nampula, foram adjudicadas de acordo com a tabela abaixo:
EMPRESA
ADJUDICADA

VALOR
(METICAIS)

ECRAM

29.947.023,31

BLM Construções

35.943.249,50

DESIGNAÇÃO

1

Reposição de emergência da ponte sobre o rio
Muendaze na estrada R705-Memba/Mazua

2

Reposição de emergência da ponte sobre o rio
Nacala na estrada R705-Memba/Mazua incluindo a
construção de uma ponteca sobre o rio Mucatho na
estrada R700-Cruz.N12/Ituculo e montagem de uma
ponte metálica sobre o rio Natete na estrada N13Ribaue/Malema
Nampula, Julho de 2021

A ENTIDADE CONTRATANTE

392

Importante preparar as bases da Frelimo para garantir a vitória eleitoral

O

PARTIDO Frelimo
no distrito de Nacala-Porto, na província de Nampula, está a trabalhar
para dinamizar as suas bases
em preparação da vitória nos
próximos pleitos eleitorais no
país.
A informação foi dada recentemente pelo secretário
do Comité Distrital do partido, Manuel Morais, na visita
do primeiro secretário do Comité Provincial da formação
política no poder de Nampula,
Luciano de Castro, com o objectivo de acompanhar o nível
de execução das actividades
da Frelimo.

Manuel Morais indicou
que os membros do partido Frelimo, a todos os níveis,
estão comprometidos com as
próximas eleições, em que se
exige organização interna para
garantir uma vitória convincente.
“Apesar das nossas dificuldades e os desafios impostos
pela pandemia da Covid-19,
iniciámos os preparativos para
as próximas disputas eleitorais, reactivando os sectores
que lidam directamente com o
gabinete das eleições. Queremos garantir que os resultados
do escrutínio sejam agradáveis
a todos os membros e simpatizantes que trabalham para de-

fender os objectivos do nosso
partido Frelimo”, enfatizou.
O político indicou que,
apesar de a cidade de Nacala estar a ser governada pela
Renamo, a situação melhorou
de forma significativa a favor
da Frelimo, tendo dado como
exemplo a vitória, pela primeira vez, nas últimas eleições
gerais de 2019, do partido e o
seu candidato, Filipe Jacinto
Nyusi.
Por seu turno, o primeiro secretário do Comité Provincial do partido Frelimo de
Nampula, Luciano de Castro,
informou que a sua visita tem
a ver com a radiografia sobre o
funcionamento dos órgãos do

partido ao nível local.
“O funcionamento do partido mede-se pelas suas realizações. Queremos saber como
é que o secretariado funciona,
com que frequência realiza as
suas sessões e como é que trabalham os órgãos sociais do
partido. São actividades internas que vamos fazendo acompanhando”, disse Luciano de
Castro.
Durante os três dias da visita, Luciano de Castro manteve encontros com líderes
comunitários, quadros do
partido, membros das células e jovens com objectivos de
fortalecer a união e a coesão
nos camaradas.

FAZIA-SE PASSAR POR MARIANO NHONGO

Detido falso dirigente
da Junta Militar da Renamo
UM indivíduo que se fazia passar pelo líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo,
Mariano Nhongo, foi detido pelas autoridades depois de procurar tirar proveito do conflito
militar nas províncias de Manica e Sofala.
O facto foi tornado público
na quarta-feira, em Maputo,
pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, no I Conselho
Nacional de Coordenação entre
os órgãos executivos de governação descentralizada provincial e sectores de nível central.
Mesmo sem indicar a identificação do falso Mariano
Nhongo e o local onde este foi
detido, Filipe Nyusi disse tratar-se de um jovem que tentou
aproveitar-se da situação do
conflito no centro do país para
colher benefícios.
“Alguns dirigentes aqui
depararam com um Mariano
Nhongo falso, que andou a telefonar para eles a dizer que quer
entregar-se às autoridades, mas
precisa de apoio (queria isto ou
aquilo), uns até deram e logo a
seguir esse Nhongo falso desaparecia”, disse Filipe Nyusi.
Acrescentou que o impostor chegou a falar com algumas sensibilidades influentes
do país para conseguir os seus
intentos, bem como efectuou

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Sociedade do Notícias, SA convida empresas interessadas a apresentarem propostas em carta fechada para os seguintes
concursos conforme a tabela abaixo:
Nº do
Objecto do concurso
concurso
01/SN/2021 Fornecimento de água mineral
Fornecimento de material de higiene e
02/SN/2021
limpeza
Prestação de serviços de manutenção
03/SN/2021
predial
04/SN/2021 Fornecimento de material de escritório
Fornecimento de consumíveis informá05/SN/2021
ticos
06/SN/2021 Fornecimento de material eléctrico
07/SN/2021 Serviços de limpeza-Unidade Gráfica
08/SN/2021 Serviços de limpeza para Sede
09/SN/2021 Fornecimento de produtos alimentares

13/9/2021 às 13.00 horas

13/9/2021 às 14.00 horas

14/9/2021 às 9.00 horas

14/9/2021 às 10.00 horas

14/9/2021 às 11.00 horas

14/9/2021 às 12.00 horas

14/9/2021 às 13.00 horas
15/9/2021 às 9.00 horas
15/9/2021 às 11.00 horas

14/9/2021 às 14.00 horas
15/9/2021 às 10.00 horas
15/9/2021 às 12.00 horas

15/9/2021 às 13.00 horas

15/9/2021 às 14.00 horas
16/9/2021 às 10.00 horas

11/SN/2021

Prestação de serviços de segurança para
16/9/2021 às 11.00 horas
Sede e Unidade Gráfica

16/9/2021 às 12.00 horas

14/SN/2021
15/SN/2021
16/SN/2021
17/SN/2021

18/SN/2021
Detido indivíduo que se fazia passar por Mariano Nhongo, líder da Junta Militar da Renamo

Nos últimos tempos, as
principais figuras próximas à liderança da Junta Militar da Renamo, entre as quais João Machava, antigo porta-voz; Paulo
Filipe Nguirande, do Estado-Maior do movimento, abandonaram o grupo para aderir ao
processo de DDR.
Até ao momento, o processo
de DDR já abrangeu mais de 50
por cento dos ex-guerrilheiros
dos 5221 que devem ser abrangidos até ao próximo ano, período previsto para a conclusão
desta operação que já permitiu
o encerramento de dez das 16
bases da Renamo arroladas.

13/9/2021 às 12.00 horas

Prestação de serviços despachos adua16/9/2021 às 9.00 horas
neiros

13/SN/2021

terroristas.
Oficialmente anunciada em
Agosto de 2019, a Junta Militar
da Renamo, liderada por Mariano Nhongo, contesta a liderança do presidente do partido,
Ossufo Momade, desvalorizando todos os entendimentos por
ele assinados, entre os quais o
Acordo de Paz e Reconciliação
de Maputo.
O grupo acusa ainda o presidente da Renamo de ter excluído vários guerrilheiros do
processo de Desarmamento,
Desmilitarização e Reintegração (DDR) dos homens deste
partido.

13/9/2021 às 11.00 horas

10/SN/2021

12/SN/2021

contactos com dirigentes das
províncias de Tete, Inhambane,
Maputo e com algumas chefias
nacionais.
“Já prendemos essa falso
Nhongo e, brevemente, hei-de
trazer para mostrar à população, de modo que esta preste
atenção para a importância de
não se fazer da guerra um motivo para brincar”, garantiu o
Chefe do Estado.
Filipe Nyusi acrescentou
que esta situação é igualmente
um alerta às comunidades para
a necessidade de serem vigilantes e denunciarem qualquer
suspeita de actos criminosos e

Data e hora-limite da entrega Data e hora de abertura
de propostas
das propostas
13/9/2021 às 9.00 horas
13/9/2021 às 10.00 horas

19/SN/2021

Prestação de serviços de fornecimento
de água com camião cisterna
Fornecimento de consumíveis gráficos
Lote I
Fornecimento de consumíveis gráficos
Lote II
Reparação e manutenção de aparelhos
de frio
Fornecimento de rolos de fio de sisal
Prestação de serviço de desinfecção, no
âmbito da pandemia (Covid-19) para
Sede e Unidade Gráfica
Prestação de serviço de fumigação para
Sede e Unidade Gráfica
Prestação de serviço de fornecimento de
material de prevenção e protecção contra Covid-19

16/9/2021 às 13.00 horas

16/9/2021 às 14.00 horas

17/9/2021 às 9.00 horas

17/9/2021 às 10.00 horas

17/9/2021 às 11.00 horas

17/9/2021 às 12.00 horas

17/9/2021 às 13.00 horas

17/9/2021 às 14.00 horas

20/9/2021 às 9.00 horas

20/9/2021 às 10.00 horas

20/9/2021 às 11.00 horas

20/9/2021 às 12.00 horas

20/9/2021 às 13.00 horas

20/9/2021 às 14.00 horas

21/9/2021 às 9.00 horas

21/9/2021 às 10.00 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
reembolsáveis, a serem depositados na conta número 294971278 - Millennium BIM - Notícias Netshop - NIB 0001
0000 0029 4971 27857.
Sociedade do Notícias, SA
Direcção de Administração e Finanças
Rua Timor Leste, n.° 58, 1°Andar - Porta 27
Maputo, aos 26 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)
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NAS PROVÍNCIAS E AUTARQUIAS

PUBLICIDADE

Governantes
instados a combater
a corrupção

PR quer combate cerrado à corrupção a nível central, nas províncias e nas autarquias

O

PRESIDENTE
da
República,
Filipe
Nyusi, desafiou os
governadores, secretários de Estado
nas províncias e gestores autárquicos a se distanciarem
da corrupção, combatendo o
fenómeno que entrava o desenvolvimento nacional.
Falando durante o I Conselho Nacional de Coordenação Descentralizada Provincial e Sectores do Nível
Central, na quarta-feira, em
Maputo, Filipe Nyusi considerou a corrupção um mal
que tem causado um impac-

to negativo dentro e fora do
país.
Exemplificou que, só em
2020, foram instaurados, em
Moçambique, 1280 processos
contra 911 do ano anterior,
verificando-se uma subida de
casos de corrupção registados
e 369 processos instaurados,
“um indicador demasiado
alto”.
O Chefe do Estado citou
estatística de percepção da
corrupção no sector público
da Transparência Internacional referente a 2020, altura
em que foram avaliados 180
países.

Nesta base estatística,
Moçambique
encontra-se
na lista dos países altamente corruptos, com 25 pontos,
juntando-se a nações como
Camarões, Zimbabwe, Madagáscar, Nigéria e outros.
Dirigindo-se aos governadores provinciais, secretários de Estado nas províncias
e presidentes das autarquias,
Nyusi persuadiu-os a intensificarem e aprofundarem o
conhecimento da legislação,
bem como das regras de organização e funcionamento
dos órgãos descentralizados
e desenvolver acções que de-

finem as boas práticas de governação.
“Caros governantes, não
podemos assistir passivamente a nossa província e o
nosso país a serem catalogados como terra de corrupção,
onde todos são corruptos. Tenhamos coragem de confrontar, mesmo com intimidações
que possamos sofrer […], não
temos outra alternativa senão
combatermos vigorosamente a corrupção em todos os
nossos sectores”, disse Nyusi,
acrescentando que a boa governação não compactua com
a corrupção e, para evitar o
mal, é preciso haver transparência e prestação de contas.
“Os meus soldados para o
combate à corrupção são vocês. Se cada um fizer um pouco só, nós vamos virar isto”,
afirmou.
No encontro, Nyusi disse ficar “chateado” quando
autarcas, directores e outras
figuras públicas se envolvem
em corrupção. Por isso, recomendou aos gestores a aprimorarem o uso de procedimentos, para evitar situações
de falta de supervisão e fiscalização.
“Dediquem uma hora ou
15 minutos para saberem a
situação das vossas instituições, para combatermos a
corrupção […] orientem-se
para maior rigor e legalidade atinente a estas matérias,
instando os órgãos competentes a instaurarem processos disciplinares e cumprimento dos prazos legais, sob
pena de responsabilização”,
afirmou.

RELACIONAMENTO COM OUTROS ÓRGÃOS

Administrador da Matola
deve privilegiar articulação
ISAÍAS Mondlane é o novo
administrador do distrito da
Matola, província de Maputo,
em substituição de Anastâcia
Quitane que vinha exercendo
o cargo desde Março de 2018.
O governador, Júlio Parruque,
recomendou a uma articulação
constante e fluída com o presidente do Conselho Municipal,
Calisto Cossa.
Parruque fez esta exortação na cerimónia de transmissão de poderes na terça-feira e
justificou que só deste modo as
acções do Governo distrital e do
município irão concorrer para
acelerar o processo de desenvolvimento local e satisfação das
necessidades da população.
Segundo afirmou o governador, Matola é um distrito diferente dos demais, não por ser
apenas a capital de Maputo, mas
porque é um território que coincide, em 100 por cento, com o
município do mesmo nome e
alberga mais de 50 por cento da
população de toda a província.
Indicou que, na sua acção
governativa, o novo administrador deve ter sempre em
conta as áreas de competência
e autonomia do município, devendo concentrar-se nas atribuições do Estado, assim como
nas de governação descentralizada provincial.
Júlio Parruque recomendou
ainda uma auscultação permanente à população na base e
demais segmentos sociais, assim como deve identificar novas
fontes de receita, capitalizan-
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

AVISO DE CONCURSO PARA A CONTRATAÇÃO
Na sequência do despacho de Sua Excelência Secretária de Estado na Província de
Maputo, datado 12/ 08 /2021e, ao abrigo do disposto do número 1 do artigo 21 do
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017
de 1 de Agosto, conjugado com o disposto no nº 3 do artigo 6 do Decreto nº 5/2018
de 26 de Fevereiro, que aprova o Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e
Agentes do Estado, estão abertas candidaturas, pelo prazo de 10 (Dez) dias a contar
da data da primeira publicação do presente aviso no jornal, para o provimento de
vagas distribuidas nas carreiras de Técnico Superior de Saúde N1(15), Técnico de
Saúde(200), Clínica Geral (16), Agente Técnico(16) Agente de Serviço (81), Auxiliar
Administrativo(21), por um período de 6 (seis) meses, no Serviço Provincial de
Saúde.
1. Requisitos gerais para a candidatura:
• Nacionalidade moçambicana;
• Registo de Identificação Tributária;
• Idade igual ou superior a 18 anos;
• Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai
exercer na Administração Pública;
• Não ter sido aposentado ou reformado;
• Situação militar regularizada;
• Carreira de Clínica Geral: Possuir Licenciatura em Medicina
• Carreira de Técnico Superior de Saúde N1: ter concluído com sucesso o
curso da especialidade para a qual se candidata( Enfermeiro A)
• Carreira de Técnico de Saúde: ter concluído com sucesso o curso da
especialidade para a qual se candidata (Técnico de Medicina Geral, , Técnico de
Saúde Pública Higiene Ambiental e Enfermeiro Geral).
• Agente Técnico (Condutor de veículos de serviço público): possuir 7ªClasse
ou equivalente e carta de condução de serviços públicos
• Auxiliar Administrativo, possuir a 7ª Classe ou equivalente
• Carreira de Agente de Serviço: possuir a 7ª Classe ou equivalente.
2. Os candidatos devem apresentar o seu pedido de admissão, acompanhado
dos seguintes documentos:
a) Certidão de registo de nascimento ou fotocópia de bilhete de identidade;
b) Certificado de habilitações literárias;
c) Certidão de registo criminal;
d) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade;
e) Duas fotografias tipo passe;
f) Comprovativo de inscrição ou cumprimento de serviço militar;
g) Currículo vitae;
h) NUIT.
i) Certificado da Ordem de Enfermeiros(para as vagas na categoria de Enfermeiro
Geral)( Lei n° 2/2016 de 11 de Janeiro)
j) Certificado da Ordem dos Médicos (para as vagas na categoria de Médico de
Clínica Geral) (Lei n° 3/2006 de 3 de Maio)
No acto de candidatura é dispensada a entrega dos documentos indicados nas alíneas
c), d) ,f), i) e j).
Os candidatos devem declarar em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a
situação em que se encontram relativamente:
• Não ter sido expulso da Administração Pública e não se encontrar na situação
de aposentado ou reformado;
• Sanidade mental e capacidade física para o desempenho de funções na
Administração Pública ou reformado;
• Não ter sido condenado a pena de prisão maior, de prisão por crime contra a
segurança do Estado, por crime desonroso ou por outro crime manifestante
incompatível com o exercício de funções de Administração Pública.
A selecção dos candidatos será feita mediante a avaliação curricular, ao abrigo do nº 3 do
artigo 4 do Decreto nº 11/2021 de 09 de Março, que aprova as condições excepcionais
de ingresso de pessoal com despensa de concurso público de profissionais de saúde e
das áreas de apoio.
O pedido de admissão é solicitado à sua Excelência Secretária de Estado na Província
de Maputo, por meio de um requerimento com assinatura reconhecida, indicando a
vaga pretendida, a dar entrada na secretaria do Serviço Provincial de Saúde, sito na
Rua “A” nº11129, Praça do Município da Cidade da Matola.

Isaías Mondlane exibindo os símbolos de poder, ao lado do governador Júlio Parruque

do a sua experiência e saber na
gestão financeira.
Isaías Mondlane foi também
chamado a usar a experiência
acumulada no domínio das relações internacionais para atrair
investimentos e contribuir na
criação de um bom ambiente de
negócios na província de Ma-

puto.
Na educação, por exemplo,
o novo administrador da Matola
tem o desafio de construir 233
salas de aula e eliminar 699 turmas ao ar livre, referiu o governador de Maputo que classificou a aposta como fundamental
para o sector.

Mondlane foi director geral
de Impostos, secretário geral
do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e também desempenhou as funções
de cônsul de Moçambique nos
Emirados Árabes Unidos, entre
outras funções no Aparelho do
Estado.

Matola, aos 24 de Agosto de 2021
A Directora do Serviço
(Ilegível)

8309
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ANÚNCIO
Contratação de serviços de
consultoria - Avaliação Final do
Projecto AgriMulheres (2017-2021)
A Oxfam é uma confederação internacional de ONGs comprometida em
erradicar a pobreza no mundo. Estamos convencidos que as pessoas
são capazes de construir uma vida sem pobreza por si próprias, e que
os homens e mulheres pobres e socialmente excluídos têm o poder, e
com o apoio e participação da sociedade civil mais forte, sejam mais
resistentes a desastres, tenham os seus direitos humanos básicos
respeitados e que lhes permita levar uma vida decente.

8320

No quadro do Oxfam Country Strategy (OSC) (2018-2023), de
conformidade com o Impact Goal 1 (Advancing accountable politics
for better public services and increased food security e 2 (Transforming
social norms so young women can flourish), a Oxfam entende que a
problemática do desenvolvimento económico está estritamente ligada
a oportunidade/possibilidade do exercício e gozo de um conjunto de
direitos individuais e colectivos por homens e mulheres.
O AgriMulheres (2017-2021) é um projecto que tem por objectivo
específico o aumento dos rendimentos agrícolas gerados e geridos pelas
mulheres camponesas da província de Nampula, (distritos de Malema,
Ribaué e Monapo) através da sua inserção em produções locais e
sustentáveis do sector agrícola.
Os resultados esperados pelo Projecto, são o reforço e a segurança
e protecção do acesso à terra das mulheres; o desenvolvimento de
estratégias de influência para promover os direitos e interesses
das mulheres na implementação das políticas agrícolas; a criação
de condições favoráveis à promoção da mulher na cadeia de valor
hortícola, e o reforço das capacidades dos actores da sociedade civil
da província de Nampula.
O projecto AgriMulheres é implementado na lógica e abordagem
de parceria, através da qual, a Oxfam alia-se aos ideais, objectivos,
experiências e práticas dos seus parceiros (instituições e serviços
do Estado, organizações e associações locais), para os quais mobiliza
recursos financeiros e o apoio técnico e metodológico necessário para
a boa implementação das actividades da sua vocação.
O projecto AgriMulheres termina em 31 de Dezembro de 2021, pelo que
a Oxfam pretende contratar serviços de consultores para a Avaliação
do projecto.
Aos interessados, agradecíamos que solicitassem os Termos de
Referência detalhados (TdRs) e a submissão das propostas através do
seguinte endereço: Sandra.Nhamuende@oxfam.org
O prazo para a submissão das propostas técnicas e financeira: 10 de
Setembro de 2021.

Ministério do Interior

8319
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Convite para concurso

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

para a Prestação de Serviços Jurídicos para a
Embaixada da Irlanda, Moçambique, Maputo

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 MINERVA, LIMITADA, com sede na Av. 25
de Setembro, nº 1521/1531, cruzamento com a Av.
Samora Machel, nesta cidade de Maputo, RICARDO
JORGE CARVALHO MOREIRA e YAMBA COELHO
BION MOREIRA, ambos residentes na Av. 24 de Julho,
nº 25, no Bairro da Polana, nesta cidade, para no
prazo de DEZ (10) DIAS, posteriores ao dos éditos,
reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito
pelo bem penhorado de que tenham garantia real, nos
termos do disposto no artigo 864º, nº 1, do Código
do Processo Civil, sobre o seguinte imóvel descrito na
Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº
585, a fls. 180 verso, do livro B/5, designada pela letra
“E” da fracção autónoma e inscrito sob número 90 848, a
fls. 49, do livro G/143, a favor de MINERVA, LIMITADA,
nos Autos de Execução Ordinária nº 112/2020-N,
movidos pela exequente FIRST CAPITAL BANK, SA.
Maputo, aos 4 de Agosto de 2021
A Ajudante de Escrivão de Direito
Felismina Jemisse Ubisse
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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A Embaixada da Irlanda pretende contratar uma empresa para prestação de Serviços Jurídicos
para a Embaixada da Irlanda, que se regerá pelos termos e condições a constarem no contrato.
Os Termos de Referência para este concurso estão disponíveis na Chancelaria da Embaixada
da Irlanda, Avenida Julius Nyerere 3630 em Maputo até as 13.00horas do dia 01/09/2021,
ou pode ser solicitado no seguinte endereço electrónico: maputosubmissions@dfa.ie.
9298

Está na Matola?
Quer anunciar
no notícias?

9300

Visite-nos na
Rua de Sofala N.º437
Matola “F”

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

EDITAL
Faz saber que por esta Secção correm termos processuais uns Autos de
Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, registados sob
o nº 23/21/C, que o exequente BIM - BANCO INTERNACIONAL DE
MOÇAMBIQUE, com sede na Rua dos Desportistas nº 873-879/8, cidade
de Maputo, representada pelos seus advogados Drs. Pedro Pombo
Gamboa Couto, Álvaro Pinto Bastos Auxílio Eugénio Nhabanga,
Abílio Diol e outros, move contra a co - executada ausente ELEVO
ENGENHARIA, SA, com último domicílio na Av. da Marginal, nº 4985,
Bairro da Sommerschield, cidade de Maputo, actualmente em parte
incerta.
É desta forma citada a executada Elevo Engenharia, SA, para no prazo
legal de 10 (dez) dias, com dilação de 15 (quinze) dias, contados a
partir da data da afixação do presente Edital, pagar ao exequente
BIM - Banco Internacional de Moçambique, a quantia de 159 386
648,22MT(cento e cinquenta e nove milhões, trezentos e oitenta e
seis mil, seiscentos e quarenta e oito meticais, vinte e dois centavos),
juros, custas e demais despesas legais, nos presentes autos, que este
lhe move, ou nomear bens à penhora suficientes para o mencionado
pagamento, sob pena de não o fazendo, se devolver esse direito de
nomeação ao mesmo exequente, o duplicado da petição inicial da aludida
execução encontra-se à sua disposição no Cartório da Secção, podendo
lhe ser entregue com a nota legal que este acompanha para esse efeito,
podendo opor-se à execução por embargos a deduzir no mesmo prazo
ou agravar o despacho de citação no prazo de (8) oito dias, nos termos
conjugados dos artigos 811, nº 1, 836, nº 1, al. A) 812, 816, 685, nº 1,
todos do CP Civil.
Para constar se passou o presente Edital nos termos de artigos 248 do
CP Civil.

Rua de Sofala N.º437 – Matola “F”

Rua de Sofala N.º437 – Matola “F”

Construa Build IT

Av. Samora Machel – EN4

Matola, aos 16 de Agosto de 2021
O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

email: comercial.grafica@snoticias.co.mz
+258 84 9104316 | +258 84 9104309

Verifiquei
O Juiz de Direito
Domingos Samuel
8286
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REPÚBLICA DE MOÇAMIQUE
PROVĺNCIA DE NAMPULA
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇOS PROVINCIAIS DA ECONOMIA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO

RELAÇÃO DE INQUILINOS IRREGULARES
No de Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

No de Ordem

Nome do Inquilino
Ascali Selemane
Assane Amisse Age
Alberto Elaza
Abel Braimo
Anastacio Francisco
Antonio de O. Maneque
Ali Saide
Alfredo C. Machaieie
Ana Paula A.Martins
Alberto Muhiloli
Alberto Beula
Antonio Victor Pombal
Elisa Muanacha Charama
Ernesto Baltazar
Estefania B. Buanahage
Estevao Abudo Atumane
Filipe R. O. Siscupy
Francisco Lopes Malate
Faustina Manuel
Francisco Mutuarra
Fundo de A. S. T. do IDPPE
Fundo de A. S. T. do IDPPE
Fundo de A. S. T. do IDPPE
Fundo de A. S. T. do IDPPE
Gabriel Joao Antonio
Gabriel Popina Ussene
Hamiltom C. C. F. Miambo
Helena Salvado Salvado
Henriques Uetela
Ismail Ebrahim H. Habib
Joaquim dos Santos Cunha
Jose Alfredo Alfredo
Maria Pastora Hugo Faria
Maria Eugenia Luis Joao
Mariano Santos Joaquim
Marcos Muemba
Manuel A.N.Caetano
Nelza da Graca S. Madeira
Paulina V. da G. Costa
PERMAR, SARL
Raudate A. H. U. Jamu
Ricardo Fazenda
Radio Moçambque, EP
Simao Macuacua
Valdemar L. Monteiro

Nome do Inquilino

Localização do Imóvel
Rua C, nº 17/C, morad. Geminada, C. Mar
Rua 7 de Abril nº 90, R/C, Angoche
Rua 7 de Abril nº 90 1º andar, Angoche
Bairro de Puli nº 127, 1º andar, Angoche
Rua de Sofala nº 20/A, 2º andar, dtº
Talhao D/63, 1º andar, Nacala Porto
Bairro de Carrupeia nº 31, Nampula
Rua de Nachingueia nº 2, R/C, esquerdo
Rua Armando Tivane nº 2, 2º andar, dtº
Rua dos H. de Libertacao nº 3,Angoche
Rua dos Continuadores nº 130, R/C, Angoche
Chocas-Mar, Mossuril
Rua 7 de Abril nº 112, 1º and, Angoche
Bairro da Horta nº 5, moradia-Gem. Angoche
Bairro da Horta nº 5, moradia-Gem. Angoche
Rua de 7 de Abril nº 19/A, 1º andar, Angoche
Rua dos Continuadores nº 130, 1º andar, esqº
Rua Armando Tivane nº 9, 1º andar, direito
Rua A, Zona Baixa nº 48/A, Chocas-Mar
Rua 7 de Abril nº 188, 1º and, Angoche
Bairro Muchele nº 748, morad-gem.Angoche
Rua 25 de Maio nº 159, moradia, Angoche
Bairro de Muchele nº 756, Angoche
Rua da Solidariedade nº 3, 1º andar, Angoche
Bairro do Entrocamento Tahao 60, Nac. Porto
Rua dos Batuqueiros nº 235, 1º andar, flat 2
Rua Bernabe Thane nº 3, 2º and, dtº
Talhão D/32, Nacala Porto
Rua Martires de Inhazonia nº 8, 2º, direito
Rua B, Zona Baixa nº 21/B, R/C, Chocas-Mar
Talhao XL, B.Triangulo, Nacala Porto
Talhao D/15, 4º andar, flat 14, Nacala Porto
Talhão D/15, 2º andar, Nacala Porto
Bairro de Muchelele nº 789, 2º and. Angoche
Rua Josina Machel nº 12, moradia
Rua D, nº 42, Bairro de Muahivire
Rua Sem Saida nº 2, R/C, esquerdo
Bairro de Muahivire, Rua A, nº 1
Bairro de Muchele nº 751,1º andar, Angoche
Talhao 140, Bloco I, Nacala-Porto
Rua Armando Tivane nº 4, 1º andar, flat
Talhão 366, Bloco I, Nacala Porto
Rua das F.P.L. Moçambique nº 11, R/C, Dtº
Rua de Moma nº 25
Rua dos Continuadores S/º, Ilha de Moc

Localização do Imóvel

1

Atumane Ahate

Avenida 25 de Junho nº 57, Ilha de Moçambique

2
3
4
5
6

Bloco I, Talhão 366, 1º and, flat 9, Nacala
Rua dos Viveiros nº 8, moradia
Avenida de Junho nº 57, Ilha de Moçambique
Rua de Sofala nº 20/D, 2º andar, direito
Rua dos Batuqueiros nº 235, 1º andar, Angoche

8
9
10
11
12
13

Antonio de Jesus Cardoso
Aeronauticos, lda
Aeronauticos, lda
Ana Paula Maria A. A. M. Texeira
Angopesca-Soc. de P. de Angoche
Agropesca-Soc. De Pescas
Angoche
Ana Maria Manuel
Agostinho S. Maruha
Abdul Karimo Abdul Magide
Acacio Essumela Silvano
A.B.C.-Servicos e Filhos
Abdul Razaque Momade

14

Abiba Abdul Cadre Cassimo

15
16
17

Alzira Celeste G. Mussa
Antonio Amade Abudo
Adamugi Abdul R. Momade
ADPP-Aj.de D. do Povo para
Povo
Amancio Fermino
Adielo Soverano J. Belchior
Assoc.de Amigos da Ilha de Moc.

7

18
19
20
21

22
23
24

Abdul Ismail Latifo
Bernardo Albino Mussita
Braimo Momode

25

Bandeira Manuel Lazaro

26
27
28
29

Bras Impene Combo
Bernardo Bruno de Morais
Bandeira Manuel Lazaro
Correios de Mocambique

30

Carlos Molide

31

Candida Ali Saide

32

Cassimo Mussagy

33

Cesar Antonio Churi

34

Cogena-Nacala

35
36
37
38

Companhia J.F.S
Cariba Jose Saw
Claudio Jaime Pendurar
Carolina Anibal da Costa

39

Clube Desportivo de Nacala

40
41

Celia Abudo
Danilo Edgar J. M. Morgado

42

Deolinda Maria B. Tarcisio

43
44
45

Danilo S. J. dos Santos
Diario de Mocambique
Duarte António
Empresa Nac. de Correios de
Moc.

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Bloco I, Talhão 106,R/C, flat 2, Nacala-Porto
Rua de Moma nº 19, 1º andar, direito
Rua de Nachingueia nº 6/B, 1º andar, direito
Rua da Solidariedade nº 3, 1º and. Angoche
Talhão C/3, 1º andar, Nacala-Porto
Avenida Do Trabalho nº 50, 1º, flat 17
Rua 25 de Junho nº 55, B. Continua, Ilha de
Moçambique
Rua dos Cont. nº 12, 2º, direito
Bloco I, Talhão 41, 1º andar, direito, Nacala
Rua de Nachingueia, R/C, direito

62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Talhão C/54, 2º andar, Nacala-Porto

76

Rua de Sofala nº 2/A, 3º andar, direito
Talhão D/43, 1º andar, Nacala-Porto
R. dos Cont. nº 1, moradia, Ilha de Moc

77

Rua do Batuqueiros nº 227, Angoche

78

Empresa Nacional de Petroleos
Emp. Moc de Pescas
(EMOPESCA)
Emp. Moc de Pescas
(EMOPESCA)
Francisco Manuel

Talhão C/6, 3º andar, flat 6, Nacala-Porto
Talhão A/127, moradia, Nacala-Porto
Rua da Solidaried. nº 1/B, 2º and. Angoche
Bairro de Entrocamento, Rua Principal S/N,
Nacala-Porto
Bloco I, Talhão nº 97, Cidade Alta
Av. Samora Machel nº 5/A, 2º and, esquerdo
Bairro da Horta nº 7, moradia, Angoche
Av. Filipe S. Magaia nº 42, R/C, esquerdo
Rua dos Herois nº 46, B. Continua, Ilha de
Moçambique
Av. Eduardo Mondlane nº 60, 1º andar
Rua dos Combatentes S/Nº, Ilha de
Moçambique
Rua das FPLM nº 15/A, R/C, flat 57, direito
Bloco I, Talhão 270, 1º andar,direito, NacalaPorto
Talhão HI-R/C, Nacala-Porto
Bairro Entrocamento S/Nº, Nacala-Porto
Bairo de Carrupeia nº 28, Rua 3
Talhão D/63, 1º andar, Nacala-Porto
Bloco I, Talhão 31, 2º andar, esquerdo NacalaPorto
Rua 7 de Abril nº 90, 1º and. flat 3, Angoche
Bairro de Entrocamento/Ribaue, Nacala-Porto
Talhão 31, Bloco I, 1º andar, flat 10, NacalaPorto
Bairro de Simoes nº 9, moradia
Rua de Moma nº 17, 2º andar, flat 19
Avenida Samora Machel nº 3
Av. Filipe S. Magaia nº 48/B, R/C, esquerdo
Talhão nº D-30, 1º andar, esquerdo, NacalaPorto
Rua dos Batuqueiros nº 227, Angoche
Rua de Maguiguana nº 211, 1º, Angoche

Talhao A/106, 2º andar, direito, Nacala
Rua dos Continuadores nº 112, 1º andar,
Felisberto Mamade Ali
Angoche
Fernando Maria Duarte
Rua C nº 2/C, Moradia, Chocas-Mar, Mossuril
Francisco Alexandre
Bloco I, Talhao R/C, esquerdo, Nacala-Porto
Francisco V.Nogueira
Rua da Solidariedade nº 3/A, 1º andar, Angoche
Fatima R. Fidalgo
Rua dos Combatentes nº 18, 1 º , flat 8
Fatima Chand A. Jose
Talhao C/54, 5º andar, Nacala-Porto
Haji Sulemane M. Inus
Bloco I, Talhão 55 - Nacala-Porto
Izilda Joaquim Ferreira
Rua de Inhambane nº 21, cave
Ivan Issufo Armando
Bairro de Napipine, nº 1108 - Moradia Isolada
Ikufil Filhos, Lda
Bairro Maiaia - Ribaue , Nacala Porto
Rua dos Continuadores nº 12/C, 1º andar
Impar- Companhia de Seguros
direito
Ibraimo Adul Carimo
Rua da FPLM, nº 24/A, r/c Esq.
Iasmin Momade Basir
Bairro de Muchelele, nº 783, 1º andar, Angoche
João Jauçua
Av. Do Trabalho, nº 62, 1º andar, flat 42
Jose Afredo Lobato Zacarias
Rua de Sofala, nº 1/A R/C Dtº
Jose Morais Eduardo
Talhão HI/32, 1º andar, esqº, Nacala- Porto
Juliao Bulacha
Estrada Principal de Namapa - Sede - Namapa
Jose Ferreira M. Junior
Rua de Sofala, nº 37/B, R/C esquerdo
Leonardo Uaite Mutepula
Rua Principal da Vila de Meconta
Maria Olinda O. G. Sarifo
Rua dos Continuadores nº 8/A, 1º eso
Maria Fernanda F. de Carvalho Rua Mateus Sansão Muthemba nº 7, r/c dto
Maria de Jesus Belmonte
Bairro de Naherengue S/N Nacala Porto
Maria Jaime M. Maliua
Rua Bernabé Thane nº 3, 1º andar direito
Mateus Filimone Dzimba
Rua de Inhambane nº 8
Rua XD, nº 10, 2º andar - Nacala- Porto, B,
Maria Jose Jaime de Carvalho
Maiaia
Nurdine M. Mamudo G. Mussagy Rua dos Trabalhadores, nº 11, Ilha /Moç
Talhão S/nº, Bairro de Naherengue NacalaNurja Abdul Sacur
Porto

e
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79

Ossufo Mussapaha

80
81
82
83
84
85
86

88
89
90
91

Olga Maria P. Alexandre
Ossufo Pires
Pedro Elicha
Rosminbanu Mussa
Ribeiro Sabe
Rogerio Celso Muimela
Samir Centre
Soc. Promotur de
Desenvolvimento
Sadate Chande
Selemane Tija
Saide Amade
Sifa Pachir J. da Rocha

92

Soc. Promotur

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Susana Francisco R. da Silva
Sir Comercio Internacional
Uniao Construtora de Nampula
Ussene Abudo Assane
Visabeira Moçambique, lda
Xavier Augusto
Zacarias José
Ascali Selemane
Assane Amisse Age
Alberto Elaza
Abel Braimo
Anastacio Francisco
Antonio de O. Maneque
Ali Saide
Alfredo C. Machaieie
Ana Paula A.Martins
Alberto Muhiloli
Alberto Beula

87

Rua da República nº 64, B. do Museu, Ilha de
Moçambique
Rua Armando Tivane nº4 r/c dtº
Rua Mártires de Mueda nº 17, 1º andar direito
Talhão C/54 , 6º andar, Nacala -Porto
Rua C nº 8/ Chocas Mar, Mossuril
Rua C nº 18, B, Muahivire
Bloco 1, Talhão 39, 2º andar - Nacala Porto
Av. Eduado Mondlane, nº 37, 1º andar
Bloco 1, Talhão 55, Imovél do 2º Nacala Porto
Talhão A/106, 1º andar, Flat 4, Nacala Porto
Rua dos Herois S/nº, Ilha de Moçambique
Av. 25 de Setembro, nº 67, 2º andar flat 6
Rua dos Combatentes, nº 10/F, cave
Rua dos Continuadores, nº 20, Ilha de
Moçambique
Talhão C/55, 2º andar - Nacala Porto
Rua Macombe, nº 15, 1º andar direito
Av. Filipe Samuel Magaia, nº 34, Cave
Rua Josina Machel nº22, moradia isolada
Talão 33, 2º andar, Nacala -Porto
Rua da Unidade nº 109- Ilha de Moçambique
Rua Largo Estrela Vermellha nº 2, R/C
Rua C, nº 17/C, morad. Geminada, C. Mar
Rua 7 de Abril nº 90, R/C, Angoche
Rua 7 de Abril nº 90 1º andar, Angoche
Bairro de Puli nº 127, 1º andar, Angoche
Rua de Sofala nº 20/A, 2º andar, dtº
Talhao D/63, 1º andar, Nacala Porto
Bairro de Carrupeia nº 31, Nampula
Rua de Nachingueia nº 2, R/C, esquerdo
Rua Armando Tivane nº 2, 2º andar, dtº
Rua dos H. de Libertacao nº 3,Angoche
Rua dos Continuadores nº 130, R/C, Angoche

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Antonio Victor Pombal
Elisa Muanacha Charama
Ernesto Baltazar
Estefania B. Buanahage
Estevao Abudo Atumane
Filipe R. O. Siscupy
Francisco Lopes Malate
Faustina Manuel
Francisco Mutuarra
Fundo de A. S. T. do IDPPE
Fundo de A. S. T. do IDPPE
Fundo de A. S. T. do IDPPE
Fundo de A. S. T. do IDPPE
Gabriel Joao Antonio
Gabriel Popina Ussene
Hamiltom C. C. F. Miambo
Helena Salvado Salvado
Henriques Uetela
Ismail Ebrahim H. Habib
Joaquim dos Santos Cunha
Jose Alfredo Alfredo
Maria Pastora Hugo Faria
Maria Eugenia Luis Joao
Mariano Santos Joaquim
Marcos Muemba
Manuel A.N.Caetano
Nelza da Graca S. Madeira
Paulina V. da G. Costa
PERMAR, SARL
Raudate A. H. U. Jamu

Chocas-Mar, Mossuril
Rua 7 de Abril nº 112, 1º and, Angoche
Bairro da Horta nº 5, moradia-Gem. Angoche
Bairro da Horta nº 5, moradia-Gem. Angoche
Rua de 7 de Abril nº 19/A, 1º andar, Angoche
Rua dos Continuadores nº 130, 1º andar, esqº
Rua Armando Tivane nº 9, 1º andar, direito
Rua A, Zona Baixa nº 48/A, Chocas-Mar
Rua 7 de Abril nº 188, 1º and, Angoche
Bairro Muchele nº 748, morad-gem.Angoche
Rua 25 de Maio nº 159, moradia, Angoche
Bairro de Muchele nº 756, Angoche
Rua da Solidariedade nº 3, 1º andar, Angoche
Bairro do Entrocamento Tahao 60, Nac. Porto
Rua dos Batuqueiros nº 235, 1º andar, flat 2
Rua Bernabe Thane nº 3, 2º and, dtº
Talhão D/32, Nacala Porto
Rua Martires de Inhazonia nº 8, 2º, direito
Rua B, Zona Baixa nº 21/B, R/C, Chocas-Mar
Talhao XL, B.Triangulo, Nacala Porto
Talhao D/15, 4º andar, flat 14, Nacala Porto
Talhão D/15, 2º andar, Nacala Porto
Bairro de Muchelele nº 789, 2º and. Angoche
Rua Josina Machel nº 12, moradia
Rua D, nº 42, Bairro de Muahivire
Rua Sem Saida nº 2, R/C, esquerdo
Bairro de Muahivire, Rua A, nº 1
Bairro de Muchele nº 751,1º andar, Angoche
Talhao 140, Bloco I, Nacala-Porto
Rua Armando Tivane nº 4, 1º andar, flat

142

Ricardo Fazenda

Talhão 366, Bloco I, Nacala Porto

143
144
145

Radio Moçambque, EP
Simao Macuacua
Valdemar L. Monteiro

Rua das F.P.L. Moçambique nº 11, R/C, Dtº
Rua de Moma nº 25
Rua dos Continuadores S/º, Ilha de Moc

13

O DIRECTOR DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS
__________________________
Graciano Júlio Francisco
(Especialista de Orç. Cont. Púb. Assistente)

387

8302
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
9ª SECÇÃO (Comercial)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL ADMINISTRATIVA
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES – RA

ANÚNCIO

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Ordem

1. O Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa convida empresas interessadas, pessoas singulares
ou colectivas, micro, pequenas e médias empresas, que reúnam requisitos de qualificações e inscritas no Cadastro
Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços, a apresentarem
propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

N.º de Concurso

Objecto de
Contratação

1

11A000341/
CL/30/2021

Prestação de serviços
para manutenção e
reparação de viaturas

2

11A000341/
PD/22/2021

Fornecimento de acessórios informáticos

3

11A000341/
CL/27/2021

4

11A000341/
CL/28/2021

5

11A000341/
CL/35/2021

6

11A000341/
CL/32/2021

Fornecimento de consumíveis informáticos
Fornecimento de material e consumíveis de
escritório
Prestação de serviços
para agenciamento de
viagens e reservas de
hotel
Fornecimento de
combustíveis e lubrificantes

Modalidade

Concorrentes
Elegíveis

Data e Horafinal para
Entrega das
Propostas

Data e Hora
de Abertura

Garantia
Provisória

concurso
Limitado

Inscrito no
Cadastro

10/9/2021
9.00 horas

10/9/2021
9.15 horas

Não Exigível

Concurso
de Pequena
Dimensão
Concurso
Limitado

Inscrito no
Cadastro

10/9/2021
10.00 horas

10/9/2021
10.15 horas

Não Exigível

Inscrito no
Cadastro

10/9/2021
11.30 horas

10/9/2021
11.45 horas

Não Exigível

Concurso
Limitado

Inscrito no
Cadastro

13/9/2021
9.00 horas

13/9/2021
9.15 horas

Não Exigível

Concurso
Limitado

Inscrito no
Cadastro

13/9/2021
11.00 horas

13/9/2021
11.15 horas

Não Exigível

Concurso
Limitado

Inscrito no
Cadastro

13/9/2021
13.00 horas

13/9/2021
13.15 horas

Não Exigível

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los,
no valor de 900,00MT, para Concursos Limitados e 600,00MT, para Concurso de Pequena Dimensão, mediante a
apresentação do talão de depósito, na conta n.º4658519002, com o NIB 000002210465851900254, domiciliada
no Banco de Moçambique, na Repartição de Aquisições (RA) do Conselho Superior da Magistratura Judicial
Administrativa, sito na Av. Vladimir Lenine, n.º 1985 – 7.º andar – Tel. N. º 21 414834 – Fax: 21414836 – Cel: 84
3013356/7.
3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias, a contar da data de abertura das mesmas.
4. As propostas deverão ser entregues na Repartição de Aquisições (RA) do Conselho Superior da Magistratura Judicial
Administrativa, 7.º andar, e serão abertas na Sala de Sessões, sita no 6. º andar do mesmo edifício, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer e não é exigível a garantia provisória .3
5. As datas para a sessão de Anúncio de Posicionamento aos concorrentes estão definidas no Caderno de Encargo.
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.
Maputo, Agosto de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)
8292

Faz saber que, nesta Secção e Cartório, correm termos processuais uns Autos de Carta Precatória,
registados sob o número 22/20/H, extraída dos Autos de Execução Ordinária nº 91/2020-B, em que
é exequente o MOZA BANCO, SA, com sede na Rua dos Desportistas, JAT V-3, nº 921, cidade de Maputo,
representado pelo seu bastante procurador o Exmo. Sr. Dr. Augusto Miliço e outros, e executados
MULAHUZA PRO-GELO, LDA e GONÇALO MANUEL TAELA CUMBI, com sede no Bairro Cumbeza, Av. de
Moçambique, Parcela nº 2 2273, casa nº 1, Distrito de Marracuene, província de Maputo, a correr termos
processuais na Décima Terceira Secção (Comercial), do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, para o
pagamento da quantia de 57 845 702,28MT (cinquenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e cinco
mil, setecentos e dois meticais, vinte e oito centavos), foi designado o dia 2 (dois) de Setembro de
dois mil e vinte e um, pelas onze 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.
Verba nº 1
Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial da cidade de Maputo, sob o nº 1824, a fls. 115, do
livro B/05 e inscrito sob o nº 1294 a fls. 91 verso do livro G/123, a favor de Moisés Luís Guambe, com
hipoteca a favor do exequente Moza Banco, SA., inscrita sob o número 1294, a fls. 91, do Livro C/09, no
valor de 51 282 709,00MT (cinquenta e um milhões, duzentos oitenta e dois mil, setecentos e nove
meticais).
Verba nº 2
Um gerador da marca Hilmoisa HDW285, avaliado em 500 000,00MT (quinhentos mil meticais).
Verba nº 3
Um gerador da marca Diesel Generation Set P100/B de 100kva, avaliado em 250 000,00MT (duzentos
e cinquenta mil meticais).
Verba nº 4
Uma câmara frigorífica ISD, avaliada em 7500 000,00MT (setecentos e cinquenta mil meticais).
Verba nº 5
Dezasseis de armazenamento MPACT JUMBO, avaliadas cada uma em 75 000,00MT (setenta e cinco
mil meticais), totalizando 1 275 000,00MT (um milhão e duzentos setenta e cinco mil meticais).
Verba nº 6
Uma máquina de gelo em cubo Snow Key TM30APT29, avaliada em 1 000 000,00MT (um milhão de
meticais).
Verba nº 7
Vinte máquinas de gelo em barras Minus 40IBM380V, avaliadas em 72 750,00MT (setenta e dois mil,
setecentos cinquenta meticais), cada e totalizando 1 455 000,00MT (um milhão quatrocentos
cinquenta e cinco mil meticais).
Verba nº 8
Um contentor frigorífico Maemsk Cantainem Industry MCIRAHC-941, avaliado em 198 000,00MT
(cento noventa e oito mil meticais).
Verba nº 9
Um contentor frigorífico Maemsk Cantainem Industry MCIRACH-972, avaliado em 198 000,00MT
(cento e noventa e oito mil meticais).

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MARRACUENE
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÄO SOCIAL

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO
De acordo com o despacho de 05 de Julho de 2021, da Exma Senhora Secretária Permanente do Distrito de Marracuene,
torna-se ao público que está aberto o concurso no prazo de 15 dias a contar a partir da data da publicação deste aviso
para a Contratação por um periodo de um (1) ano, financiado pela PRO SAÚDE para o provimento de três (3) vagas nas
carreiras de regime especial diferenciado e nao diferenciado de acordo com a tabela abaixo:
1.Distribuição de vagas por carreira
Nº de Ordem

Carreira

1

Clínica Geral

2

Técnico de Saúde

Nº de vagas

Total de vagas

Ocupação
Medicina Geral

Centro de Saúde de Mumemo

1

Enfermagem Geral

Centro de Saúde Habel Jafar

1

Estatística Sanitária

Centro de Saúde Sede

Verba nº 11
Quatro balanças de pressão AE-ADAM EQUIPMENT LBK30, avaliadas cada uma em 1500,00MT (mil e
quinhentos meticais), totalizando 6 000,00MT (seis mil meticais).
Verba nº 12
Quatro máquinas de Selam Impule e Sealem PFS-400, avaliadas cada uma em 1 575,00MT(mil e
quinhentos setenta e cinco meticais), totalizando 6300,00MT (seis mil e trezentos meticais).

Local de afectação

1

Verba nº 10
Três balanças de pressão MCK58-5-500kg, avaliadas cada uma em 6 000,00MT (seis mil meticais),
totalizando 18 000,00MT (dezoito mil meticais).

Verba nº 13
Uma máquina de gelo em barra minus 40ZB5-100L, avaliada em 1 200,00MT (mil e duzentos meticais).

3

Verba nº 14
Um gerador frigorífico avaliado em 9 900,00MT (nove mil novecentos meticais).

2.Documentos Necessários/Requisitos
a) Requerimento dirigido a Exma Senhora Secretária Permanente do Distrito de Marracuene (reconhecido);

Verba nº 15
Duas máquinas de gelo em cubos Mantowoc SR 1800A, avaliadas em 2 250,00MT (dois mil duzentos
cinquenta meticais), cada uma, totalizando 4 500,00MT (quatro mil e quinhentos meticais).

b) Declaração sob compromisso de Honra (reconhecida);
c) Os candidatos devem possuir idade igual ou superior a 18 anos;
d) Certidão de Nascimento ou Bilhete de Identidade (autenticada);

Verba nº 16
Uma câmara frigorífica Solstar CF600EDFSS, avaliada em 4 000,00MT (quatro mil meticais).

e) Curriculum Vitae;
f) Copia do NUIT;
g) Certificado de Habilitações Literárias (autenticado);

Verba nº 17
Oito tanques de água Plastex 5000L, avaliados cada um em 25 000,00MT (vinte e cinco mil meticais),
totalizando 200 000,00MT (duzentos mil meticais).

h) Atestado de aptidão física e mental (Original);
i) Duas fotografias tipo passe.
j) Certidão de Registo Criminal (original);

Verba nº 18
Uma viatura da marca Toyota, modelo Hiace, matrícula ACE 111MC, com câmara frigorífica avaliada em
125 000,00MT (cento e vinte e cinco mil meticais).

NB: Os médicos e enfermeiros devem apresentar o cartão ou comprovativo de inscrição na ordem.
Na fase de admissão ao concurso e dispensada a entrega dos documentos mencionados nas alíneas h), i) e j).
3.Local e prazo de entrega das candidaturas
As candidaturas devem ser submetidas no Serviço Distrital do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de
Marracuene, na Repartição de Recursos Humanos, das 8 Horas as 14 Horas .
4.A selecção
A selecção dos candidatos sera efectuada atraves da avaliacao curricular nos termos do numero 3 do artigo 4 do Decreto
n 11/2021 de 09 de Março.
Marracuene, aos 15 de Julho de 2021
O Director do SDSMAS
________________________
Francelino Armando Devesse
(Técnico Superior de Saúde N1)

Mas faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da data e horas descritas.
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
Dr. Salomão Paulo Manhiça

8337

8288
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA

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

ANÚNCIO DE CONCURSOS LIMITADOS
1.

Projecto de Desenvolvimento da Aquacultura de Pequena Escala

A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE,IP) - Delegação Provincial do Niassa, convida pessoas colectivas
ou singulares, nacionais, interessadas para apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Anúncio de Concurso
Concurso Público: 28/IDEPA/PRODAPE/01/2021
O Governo da República de Moçambique recebeu assistência financeira do Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola (FIDA), para a implementação do Projecto de Desenvolvimento da Aquacultura
de Pequena Escala (PRODAPE). O Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura (IDEPA),
pretende aplicar parte desse financiamento para pagamentos elegíveis.
Deste modo, são convidadas as empresas interessadas para no prazo indicado, apresentarem propostas em
envelopes selados, acompanhados de uma caução provisória em forma de Garantia Bancária, Cheque
Visado ou Seguro- garantia, válido por um período de 120 dias ou mais para o fornecimento dos bem a
seguir:
2.

Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar gratuitamente os Documentos do Concurso ou
adquirí-los pela importância não reembolsável de 2.000,00Mt (Dois Mil Meticais), durante as horas normais de expediente,
a partir do dia 27 de Agosto de 2021, no endereço abaixo indicado, mediante o depósito na conta bancária da ANE/DPN com
domicílio no banco Millennium BIM, no 458439849.

3.

O período de validade das Propostas deverá ser de 90 dias, contados a partir da data da abertura e deverão ser entregues e
abertas no endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes que desejarem assistir ao acto.

4.

O anúncio do posicionamento dos concorrentes está previsto para o dia 16 de Setembro de 2021, no endereço abaixo indicado,
pelas 14:00 horas.

5.

O concurso será regido pelo Regulamento de contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto Nº 05/2016 de 8 de Março.
Delegação Provincial da ANE,IP do Niassa,
Bairro Popular, Av. 25 de Setembro No 219,
C.P No. 192, Telefax No. 271 20352,
Telefone: 271 20579 / 823014989
Lichinga – Moçambique

Motorizadas
Lote

Descrição

Lote
Único

Motorizadas

Tipo

Qtd

Cross 125cc

23

Valor da Garantia
Provisória
26.560,00 MT

O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias no mínimo.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
adquirir os mesmos no endereço abaixo, mediante o pagamento de uma importância não reembolsável no
valor de 1.500,00 Mts (Mil e quinhentos meticais)

Lichinga, Agosto de 2021
Autoridade competente
(Ilegível)

203

As propostas deverão ser entregues até às 10:00 horas do dia 27 de Setembro de 2021 e serão abertas em
sessão pública, na sala de reuniões do IDEPA pelas 11:30 horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes
que desejarem comparecer.
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado - Decreto Nº 5/2016 de 8 de Março.
Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura (IDEPA)
Projecto de Desenvolvimento da Aquacultura de Pequena Escala
Rua Consiglieri Pedroso, nº 347, 2º Andar, Maputo – Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Maputo, aos 26 de Agosto de 2021

CONSELHO SUPERIOR
DA
MAGISTRATURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Autoridade Competente
8348

AVISO
De acordo com a Deliberação n.º 376/P/CSMMP/2021, de 23 de Julho, do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público
e nos termos dos artigos 110 e 111 da Lei nº 4/2017, de 18 de Janeiro e a alínea d), do n.º 1, do artigo 3 do Decreto n.º 38/2021, de
16 de Junho, está aberto pelo prazo de trinta (30) dias, contados a partir da data da publicação do presente aviso, o concurso para o
provimento de cinquenta (50) vagas, na categoria de Procurador da República de 3.ª.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Podem participar do concurso de ingresso à categoria de Procurador da República de 3.ª, os candidatos que reúnam
cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) Ser cidadão moçambicano;
b) Estar no pleno gozo dos direitos civis e políticos;
c) Ter idade não inferior a vinte e cinco anos;
d) Ser licenciado em Direito;
e) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer;
f) Não ter sido aposentado ou reformado;
g) Situação militar regularizada.
Os candidatos que sejam funcionários do Estado, terão a preferência.
Podem, candidatar-se cidadãos nacionais sem vínculo com o Estado, para o preenchimento de 20% das vagas acima referidas.
O concurso terá as seguintes fases de selecção:
a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional;
c) Teste psicotécnico;
d) Curso de formação específica.
Transitam para a fase seguinte os candidatos apurados na fase precedente.
O pedido de admissão ao concurso é feito por requerimento devidamente reconhecido, dirigido à Sua Excelência, a Presidente do
Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, acompanhado dos seguintes documentos:
a) Certidão de nascimento ou fotocópia de Bilhete de Identidade autenticada;
b) Fotocópia autenticada de certificado de Licenciatura em Direito;
c) Certidão de registo criminal;
d) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade que vai exercer;
e) Duas fotografias tipo passe;
f)
g)

7.

8.
9.

Registo de identificação tributária;
Curriculum Vitae.

Os candidatos que sejam funcionários do Estado, para além dos requisitos indicados no n.º 1, do presente aviso, devem juntar
os seguintes documentos:
a) Avaliação de desempenho não inferior a Bom, nos últimos três anos;
b) Despacho da actual categoria visado/anotado pelo Tribunal Administrativo;
c) Certidão de registo biográfico;
d) Comprovativo de autorização do titular do órgão, onde exercem funções.
A não apresentação dos documentos indicados nos n.ºs 6 e 7 do presente aviso, determina a não admissão ao concurso.
O requerimento de admissão deverá dar entrada na Secretaria do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, sita
na Avenida Julius Nyerere, n.º 15, Cidade de Maputo.
Maputo, 26 de Agosto de 2021
A Chefe de Repartição Central de Administração de Pessoal
________________________
Maria de Lurdes Mussa Dias
(Técnica Superior de Administração de Justiça)

7646

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO
Concurso Limitado/125/SARH-ANE,IP/071/2021
FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, CALÇADO E VESTUÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS DA ANE, IP
1. A Administração Nacional de Estradas, IP, (ANE, IP) convida micro, pequenas e médias empresas inscritas
no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços, a
apresentarem propostas seladas para os seguintes fornecimentos:
Lote I- Fornecimento de calçado;
Lote II- Fornecimento de vestuário.
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 27 de Agosto de 2021. A aquisição
do Documento de Concurso é contra o depósito da importância, não reembolsável de 1.000,00MT, 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
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 20 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.
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Av. de Moçambique, n.º 1225, Caixa Postal 403
Maputo – Moçambique

5. A ANE, IP conduzirá uma reunião de pré-concurso no dia 2 de Setembro de 2021, pelas 11.00 horas
na Sala de Conferências, Av. de Moçambique, nº 1225.
6. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar às 11.00 horas do dia 8 de Outubro de 2021,
na Sala de Conferências, 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 de Garantias Provisórias.
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.
Maputo, aos 26 de Agosto de 2021
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO
DISTRITO DA MATOLA
4ª SECÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ADÃO MANUEL COSSA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezanove
de Agosto de dois mil e vinte e um, lavrada a folhas dois mil verso e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas número 164-D,
deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante mim, RICARDO
MORESSE, Conservador e Notário Superior do referido Cartório, foi
lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ADÃO
MANUEL COSSA, natural de Maputo, falecido no dia dezoito de Junho de
dois mil e vinte e um, na sua residência, no estado que era viúvo, filho de
Manuel Mutacate Cossa e de Madalena Muchuine, com última residência
habitual no distrito da Manhiça-Tavira, não tendo deixado testamento
nem qualquer outra disposição de sua última vontade, sucederamlhe como únicos e universais herdeiros de todos seus bens e direitos,
seus filhos: Maria Adão Cossa, casada com Francisco Sumbane Júnior,

Jeremias Adão Cossa, Manuel Adão Cossa, Graça Leta Cossa e Elisa
Leta Cossa, solteiros, naturais de Maputo e residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com eles possam concorrer na sucessão à
herança do referido ADÃO MANUEL COSSA.
Está conforme
Maputo, aos 25 de Agosto de 2021
A Notária
(Ilegível)

9309

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:

A Comissão Provincial de Avaliação e Alienação de Imóveis destinados a Lojas Rurais faz
saber que em conformidade com o artigo 10 do Diploma Ministerial 81/2008 de 24 de
setembro, os inquilinos abaixo indicados apresentaram junto a esta comissão Provincial
requerimentos de compra de imóvel que ocupa, convidando-se os cidadãos a denunciarem
qualquer irregularidade que possa existir nos processos referidos neste aviso, num prazo
de 30 dias a partir da data da publicação do mesmo.

Para as seguintes localidades:
Ref.: RSE025
Ref.: RSE026

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.

Nr

NOME DO INQUILINO

ENDEREÇO DO IMÓVEL PRETENDIDO

01

Paula Alexandre Gomes
Santos

Rua do Bairro da Fronteira nº 10- Ponta de
Ouro

02

Celeste Estrela Botelho

Localidade de Pessene nº1-Moamba

03

Joaquim Francisco
Monteiro

Localidade de Massendzela nº4 R/c Distrito de
Magude

O Escrivão de Direito
Moniz Inácio Semente

Fernando Andela
(Especialista B)

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 falado e
escrito 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.

9315

A SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BEIRA, SA (SDUBeira),
no âmbito do projecto de construção Pós-Ciclone das infra-estruturas
municipais, recebeu um financiamento da Agência de Desenvolvimento
Empresarial Holandesa (RVO), para fazer face aos custos do “EMPREITADA DE
CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TURISMO”.

1.

Os documentos de concurso serão disponibilizados aos concorrentes
interessados através do pagamento de uma taxa administrativa não
reembolsável de 10,000.00MT (dez mil meticais), bastanto para isso
contactar a SDUBeira, SA pelo seguinte email: info@sdubeira.co.mz / Tel.:
+258 86 21 58 462/+258 84 38 53 621. O pagamento da taxa administrativa
deve ser feito para a conta da SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DA BEIRA do Banco STANDARD BANK com o seguinte Nº de Conta Bancária:
201-831508-100-2; NIB: 0003 0201 0831 5081 0020 8. Após efectuados
os depósitos os concorrentes deverão submeter os talões originais na
recepção dos escritórios, ou via email: info@sdubeira.co.mz para efeitos
de confirmação.

a.
b.
c.
d.
e.

9014
9284

a.

b.
c.
d.

Aproveitamos informar que a SDUBeira não é obrigada a adjudicar a obra pelo
preço mais baixo a qualquer um dos Concorrentes, reservando-se no direito de
interpretar os resultados do concurso para seu próprio benefício.
7.

Submissão das Propostas:
a. As Propostas Técnicas deverão ser apresentadas por via electrónica,
o mais tardar até às 15.00 horas do dia 20/9/2021 e mencionar
explicitamente no assunto “EMPREITADA PARA OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO” e enviadas APENAS para o
seguinte endereço eletrónico: procurement@sdubeira.co.mz
b. Para qualquer esclarecimento de dúvidas, para além do email acima, deve
incluir em CC o seguinte email: info@sdubeira.co.mz
c. As Propostas Financeiras deverão ser entregues em formato físico
em envelopes fechados dirigido ao EXMO Sr. DIRECTOR-GERAL DA
SDUBEIRA, no seguinte endereço: Rua Correia de Brito, n.º 1697, 1º
andar Esqº, Ponta–Gêa, Beira, Moçambique, até ao dia 20/9/2021, às
15.00 horas, e serão abertas em secção pública por teleconferência em
data a anunciar. Para tal, os Concorrentes devem submeter as contas
de email para o qual devem ser enviados os convites para a sessão de
abertura pública.
d. Não se aceitam envio de “links” para download de propostas ou seus
anexos, podendo, contudo estas ser repartidas em várias partes em
e-mails diferentes, se for o caso.
e. O prazo para esclarecimento de dúvidas é de até às 15.00 horas do dia
13 de Setembro de 2021. Para tal os concorrentes devem fazê-lo por
escrito para o seguinte email: info@sdubeira.co.mz

8.

Notas Adicionais:
a. A visita ao local da obra para uma inspecção do local é de carácter
opcional, mas altamente recomendável, e está marcada para o dia
1 de Setembro de 2021, às 15.00 horas, devendo os Concorrentes
confirmar a sua presença pelo email: info@sdubeira.co.mz. Todos os
custos associados à visita e à inspecção serão da inteira responsabilidade
do Concorrente.
b. O local de concentração para a visita é na sede da sociedade, sita na Rua
Correia de Brito, n.º 1697 • 1° Andar Esq., Bairro da Ponta Gêa • Beira
– Moçambique, e a hora para concentração está marcada para às 8.50
horas em que todos se deslocarão até ao local da obra.

Para Qualificação Jurídica & Fiscal:
Alvará válido de empreitadas de obras públicas de construção civil, igual
ou superior a 5ª (quinta) Classe;
Certidão válida de quitação com a Fazenda Nacional (Finanças);
Certidão válida de quitação com o Instituto Nacional de Segurança Social
(INSS);
Certidão válida de Registo definitivo da empresa, com indicação clara dos
seus principais accionistas;
Certidão de Quitação do Tribunal para efeitos de comprovação de não
falência.

Para Qualificação Técnica:
a. Experiência relevante da empresa na construção com sucesso de edifícios
similares (6 pisos ou mais) com complexidades técnicas ao nível de
fundação (fundações profundas), sustentado pela apresentação de lista
de portifólio de projectos relevantes realizados nos últimos 5 (cinco)
anos, descrição dos trabalhos executados por si, como valor da obra e o
nome e contacto do cliente;
b. Quadro de equipamentos básico (2 x Camiões de 10 Ton basculantes; 2 x
Carrinhas Pick Up (4x4); 1 x Grua Móvel de 50 Toneladas; 2 x Betoneiras
de 750 Litros; 4 x Vibradores de Betão; 4 x Martelo Pneumático; 2 x
Dumpers de 500 Litros; 4 x Compactadoras; 1 x Reservatório de água
com 10.000 Litros; 1 x Compressor; 1 x Sistema de Andaimes em número
suficiente para a cobrir 300 metros quadrados de área; 1 x Sistema de
Cofragem de fundações, pilares, vigas e lajes suficiente para cobrir em
simultâneo 300 metros quadrados; 1 x Bomba de teste de pressão; 1 x
Retroescavadoras incluindo braço / martelo pneumático; 1 x Kit de
Topografia; 1 x Gerador de 25 KVA de prevenção), Estaleiro ou outro
património próprio específico e relevante para este tipo de obras. Deve
comprovar a posse, ano de fabrico, o número e localização dos mesmos
equipamentos;
c. Quadro técnico permantente competente e experiente em obras similares
(edificios em altura e com complexidade de fundações profundas),

Para Qualificação Financeira:
Somente serão qualificados os Empreiteiros que comprovadamente
apresentem um volume médio de facturação anual, dos últimos 5 (cinco)
anos do superior a 70,000,000.00MT (setenta milhões de meticais). O
Concorrente deve apresentar evidências (ex. demonstrações financeiras)
que consubstanciam o cumprimento deste importante requisito
financeiro;
Empresa com Média positiva nos resultados líquidos nas demonstrações
de resultados do exercício nos últimos 5 (cinco) anos.
Carta conforto passada por um banco credível da praça, para uma linha
de crédito de pelo menos 25,000,000.00MZN (vinte e cinco milhões de
meticais).
Todas as propostas submetidas deverão ser acompanhadas de uma
Garantia Bancária de Consurso, no valor de 10% do valor da proposta
Financeira apresentada.

6. Avaliação e Qualificação
A Avaliação e Qualificação das Propostas Técnicas e Financeiras deste serviço
obedecerá o critério conjugado Qualidade e Preço, na proporção de 60/40.

As empresas devem satisfazer os seguintes requisitos mínimos de qualificação:
i.

ii.

iii.

Para tal, são convidadas todas as empresas interessadas e elegíveis que
exerçam a actividade de engenharia na área de construção civil e empreitadas
de obras públicas em Moçambique a apresentarem as suas propostas em
envelopes fechados.

5.

Maputo, aos 23/7/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

3.

4.

Longitude
37 17 50,00
37 25 0,00
37 25 0,00
37 27 10,00
37 27 10,00
37 34 10,00
37 34 10,00
37 32 30,00
37 32 30,00
37 31 50,00
37 31 50,00
37 31 10,00
37 31 10,00
37 30 30,00
37 30 30,00
37 29 50,00
37 29 50,00
37 29 10,00
37 29 10,00
37 28 50,00
37 28 50,00
37 28 30,00
37 28 30,00
37 28 10,00
37 28 10,00
37 27 50,00
37 27 50,00
37 26 30,00
37 26 30,00
37 25 30,00
37 25 30,00
37 24 40,00
37 24 40,00
37 24 0,00
37 24 0,00
37 22 10,00
37 22 10,00
37 20 30,00
37 20 30,00
37 19 10,00
37 19 10,00
37 17 50,00

consubstanciado por lista de Quadro técnico permante da empresa, anos
de experiência em trabalhos relevantes seus respectivos Curriculum
Vitae assinados.

A SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA BEIRA (SDUBeira), que
é uma sociedade anónima, detida pelo CONSELHO MUNICIPAL DA BEIRA,
e entidade implementadora do programa de reconstrução pós-ciclone
IDAI, pretendendo aplicar parte dos recursos deste programa para efectuar
pagamentos elegíveis no âmbito do contrato para o qual foi emitido este
anúncio de concurso.

AVISO

Latitude
-14 56 30,00
-14 56 30,00
-14 51 30,00
-14 51 30,00
-14 47 20,00
-14 47 20,00
-14 51 20,00
-14 51 20,00
-14 52 0,00
-14 52 0,00
-14 52 40,00
-14 52 40,00
-14 53 20,00
-14 53 20,00
-14 54 0,00
-14 54 0,00
-14 54 30,00
-14 54 30,00
-14 55 0,00
-14 55 0,00
-14 55 10,00
-14 55 10,00
-14 55 20,00
-14 55 20,00
-14 55 30,00
-14 55 30,00
-14 55 40,00
-14 55 40,00
-14 56 10,00
-14 56 10,00
-14 56 40,00
-14 56 40,00
-14 57 0,00
-14 57 0,00
-14 57 30,00
-14 57 30,00
-14 57 50,00
-14 57 50,00
-14 57 40,00
-14 57 40,00
-14 57 30,00
-14 57 30,00
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CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

2.

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. António Calisto

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO N.° 12/SDUBeira/2021

9304

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 10702L para
Água-Marinha, Quartzo, Tantalite , Turmalina e Minerais Associados, no distrito de Malema,
na província de Nampula, a favor do requerente Malema Mineração, Limitada, com as seguintes
coordenadas geográficas:

Por esta Secção correm termos
processuais os Autos de Acção
de Divórcio, registados sob
o nº 02/J/2021, em que é
autora CARMÉNIA NOÉMIA
A. SUMBANE e réu DEQUE
ROBATE BENJAMIM, maior
de idade, casado, residente no
bairro de Magoanine, quarteirão
nº 8, contacto 85-0728584,
prazo legal de 20 (vinte) dias,
com dilação de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data
da publicação do segundo
número do presente anúncio,
contestar, querendo, os autos
que lhe move a autora acima
referida, pelos fundamentos
constantes da petição inicial,
advertindo-se-lhe de que a
falta de contestação importa o
prosseguimento dos autos à sua
revelia, ainda para, dentro do
mesmo prazo, indicar domicílio
para receber notificações ou
constituir advogado na área
jurisdicional deste Tribunal,
nos termos do artigo 247º do
C.P.C. A cópia da petição inicial,
encontra-se à sua disposição no
Cartório desta Secção, podendo
ser obtida em qualquer dia útil,
dentro das horas normais de
expediente.
Matola, aos 6 de Agosto de
2021

O Director

Requisitos:

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas devem ser submetidas através do endereço
selec.rse@sdo-mocambique.com,
indicando
no
assunto,
obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga até ao dia
04/09/21, a partir do qual as candidaturas não serão consideradas.

O DOUTOR ANTÓNIO
CALISTO, JUIZ DE
DIREITO DESTE
TRIBUNAL

AVISO N˚01/LR/ 2020

ELECTRICISTAS

Maputo
Província de Maputo

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DE ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, n.º 1472 – 1.º andar

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MOCUBA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE JOÃO JOSÉ QUIVE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e cinco de Agosto
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas sessenta e três verso a folhas sessenta
e cinco verso, do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA
SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JOÃO
JOSÉ QUIVE, natural de Manjacaze, residente que foi nesta cidade, sendo filho de
José Quive e de Ana Sansão Muchanga.
Que, ainda pela mesma escritura pública foi declarado como único e universal
herdeiro de todos os seus bens e direitos, seu filho Elcídio João Quive, solteiro,
natural de Maputo e residente nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ao declarado herdeiro
ou com ele possam concorrer à sua sucessão.

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do no 3 do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 05/2016 de 08 de Março, comunica-se a adjudicação do concurso abaixo indicado
ao seguinte concorrente:
No do concurso

Está conforme
Maputo, aos 25 de Agosto de 2021
A Notária
(Ilegível)
9314

17

90043/CP/32/2021

Objecto de contratação

Modalidade

Adjudicatário

Construção de Drift Simples (passagem molhada) no bairro
Concurso Publico Chiganda Construções
Samora Machel numa extensão de 12 metros lineares

Valor de Adjudicação
incluindo IVA (Mts)
1.096.631,08

A Autoridade Competente
(Ilegível)
157

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE
MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE
JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO
ÚNICO DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR
ÓBITO DE ALEXANDRE
MAFUCUA SAVANE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de de
vinte e dois de Julho de dois mil
e vinte e um, exarada de folhas
noventa e sete a folhas noventa e
oito verso, do livro de notas para
escrituras diversas, número vinte
e sete, traço “B”, barra BAÚ, deste
Balcão, a cargo da Notária em
exercício, CÉLIA BERNARDETE
MESTRE GUAMBE, foi celebrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de ALEXANDRE MAFUCUA SAVANE, solteiro
que era à data da sua morte, de
então sessenta e cinco anos e
com última residência habitual
no Bairro Sede, Xai-Xai. Cidade de
Xai-Xai.
Que o falecido não deixou
testamento ou qualquer outra
disposição da sua última vontade,
tendo deixado como únicas e universais herdeiras de seus bens,
suas filhas: Saugina Alexandre
Savane, Argentina Alexandre
Savane, Maria Rosa Savane,
Célia Alexandre Savane e Olinda Alexandre Savane, todas
solteiras e residentes em Maputo.
Que não existem outras pessoas
que de lei possam concorrer na
sucessão.
Fazem parte da herança todos os
bens móveis e imóveis, incluindo
contas bancárias em nome do falecido.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE
REPRESENTAÇÃO DE ESTADO
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE
JUSTIÇA E TRABALHO
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR
ÓBITO DE JOSÉ FABIÃO
MACUELANA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de
de vinte e cinco de Agosto de
dois mil e vinte e um, exarada
de folhas quarenta verso a folhas quarenta e dois, do livro
de notas para escrituras diversas, número vinte e oito, traço
“B”, barra BAÚ, deste Balcão, a
cargo da Notária em exercício,
CÉLIA BERNARDETE MESTRE GUAMBE, foi celebrada
uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito de
JOSÉ FABIÃO MACUELANA,
de então sessenta e dois anos
de idade à data da sua morte,
casado sob o regime de comunhão geral de bens com Marta Farcela Noé e com última
residência no Bairro da Liberdade, município da Matola.
Que o falecido não deixou
testamento ou qualquer outra
disposição da sua última
vontade, tendo deixado como
únicas e universais herdeiras
de seus bens, a cônjuge sobreviva acima identificada e a filha
Maria Leonilde José Macuelane Ndengo, solteira, maior e
residente na Matola.
Que não existem outras
pessoas que de lei possam
concorrer na sucessão.
Constituem acervo de herança
todos os bens móveis e imóveis,
incluindo contas bancárias em
nome do de cujo.

Esta conforme
Matola, aos 25 de Agosto de
2021
A Notária
(Ilegível)

Esta conforme
Maputo, aos 25 de Agosto de
2021
O Notário

9302

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE
MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA
E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO
DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE ADELAIDE ALFEU
NHACUDIMA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de cinco de
Agosto de dois mil e vinte e um,
exarada de folhas doze a folhas
treze verso, do livro de notas para
escrituras diversas, número vinte
e oito, traço “B”, barra BAÚ, deste
Balcão, a cargo da Notária em exercício, CÉLIA BERNARDETE MESTRE GUAMBE, foi celebrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ADELAIDE ALFEU
NHACUDIMA, de então sessenta
anos de idade, solteira que era à
data da sua morte e com última residência habitual no Bairro Matola
“C”, município da Matola.
Que a falecida não deixou
testamento ou qualquer outra
disposição da sua última vontade,
tendo deixado como únicos e
universais herdeiros de seus bens,
seus filhos: Lizete Rosa Macamo,
casada, residente em Maputo, Gilda Oliveira Macamo, Arlinda da
Conceição Macamo, Afonso Fafitine Macamo e Lúcia de Oliveira,
solteiros e residente em Maputo.
Que não existem outras pessoas
que de lei possam concorrer na
sucessão.
Fazem parte da herança todos os
bens móveis e imóveis, incluindo
contas bancárias em nome da falecida.
Esta conforme
Matola, aos 25 de Agosto de 2021
A Notária
(Ilegível)

9316

9308

READY?
IMPULSIONE AS SUAS HABILIDADES
ATRAVÉS DE UM CURSO DE LÍNGUAS
COM OS ESPECIALISTAS MUNDIAIS
DE INGLÊS
JÁ SE INSCREVEU?
Ainda há tempo! Registe-se HOJE e garanta a sua vaga nos nossos cursos
online iniciados a 23 de Agosto.

LEARN
ENGLISH

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.

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
8201
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PUBLICIDADE

República de Moçambique
Província de Manica
Direcção Provincial de Educação
Repartição de Gestão e Execução de Aquisições e Contratos (RGEAC)

ANÚNCIO DE VAGA
Com o objectivo de reforçar a capacidade técnica da Unidade de Construções
e Equipamentos Escolares (UCEE), a Direcção Provincial de Educação de
Manica, que sita na Av. 25 de Setembro nº 312, Prédio do Governo, 5º andar,
pretende recrutar um técnico médio de construção civil.
DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES:
• Planificação das obras, elaborar plantas de implantação, documentos de
concurso, revisão de projectos executivo, gestão dos contratos, controlo de
garantias, supervisão das obras, avaliar o trabalho da fiscalização e outras.
EXPERIÊNCIAS:
• Pelo menos 7 anos na construção ou fiscalização de obras, dos quais 2
na gestão de projectos; Assessoria em processos de desenvolvimento de
projectos de infra-estruturas;

CONHECIMENTOS:
• Familiaridade com o contexto da província, especialmente na área de gestão
do sector público, descentralização, monitoria e avaliação; Conhecimento
profundo do sistema nacional de procurment (Decreto 5/2016, de 8 de
Março; Domínio da língua portuguesa; Bons conhecimentos informáticos,
sobretudo em Microsoft Wod, Excel, Power Point e Project;Domínio de
AutoCad ou ArchiCad.
COMPETÊNCIAS:
• Capacidade de coordenação, organização e auto-gestão; Habilidade de
comunicação interpessoal; disponibilidade de trabalhar em áreas rurais e
em condições difíceis; capacidade de gerir tarefas múltiplas sob pressão e
cumprindo os prazos estabelecidos; habilidade na elaboração de relatórios
e na preparação de apresentações.

CONDIÇÕES DE PREFERÊNCIA:
• Encoraja-se a participação de mulheres; Ter nacionalidade Moçambicana;
Experiência de trabalho em projectos similares; Carta de condução de
veículos ligeiros
Os interessados deverão apresentar um CV assinado, de não mais que 4 páginas,
salientando a experiência relevante para a execução dos serviços, referência de
empregadores anteriores (a ser contactáveis, via celular ou correio electrónico),
cópias autenticadas de BI, certificado e registo no MOPHRH.
A candidatura deverá ser entregue em envelope fechado na RGEAC da DPE
Manica até ao dia 28/09/2021
No envelope deverá indicar: NOME / CONTACTO e CANDIDATURA PARA
TÉCNICO DE APOIO À UCE
8342

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
Gabinete de Reconstrução pós-Ciclone Idai (GREPOC)
Projecto de Desenvolvimento da Aquacultura de Pequena Escala
Concurso Público Nº 29/IDEPA/PRODAPE/02/2021
Contratação de Provedores de Serviços de Seguro Médico

Multinational- Post Cyclones Idai and Kenneth Emergency Recovery and Resilience Programme for
Mozambique, Malawi and Zimbabwe (PCIREP)

(Pessoas Colectivas)

ANÚNCIOS DE ADJUDICAÇÃO

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
O Governo da República de Moçambique recebeu assistência financeira do Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola (FIDA), para a implementação do Projecto de Desenvolvimento da Aquacultura de
Pequena Escala (PRODAPE). O Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura (IDEPA), como
instituição coordenadora do referido projecto, pretende aplicar parte desse financiamento na contratação de
Provedores de Serviços de Seguro Médico.
As empresas interessadas poderão submeter carta de manifestação de interesse, juntando toda a informação
que julgarem pertinente até as 11:00 horas do dia 27 de Setembro de 2021, no endereço a seguir, dirigida ao:
Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura, IP
Projecto de Desenvolvimento da Aquacultura de Pequena Escala (PRODAPE)
Rua Consiglieri Pedroso 34, 2º Andar, Maputo – Moçambique

De acordo com o no 2 do Art. 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 05/2016 de 8 de
Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos conforme se segue:
Concorrente
(a)

Preço Total (Metical) (b)

Preço Total
(f) = (b) + (c) + (d) + (e)

Dalo Segurança e Serviços, S.A

561,600.00

1o

Cerca Segurança, Lda

589,680.00

2o

Concurso Público CP 053/PCIREP/GREPOC/SERVICES/21 Serviços de Segurança dos escritórios
do GREPOC em Maputo.

Maputo-Moçambique

Adjudicatário: DALO Segurança.

As empresas que reunirem os requisitos desejados, farão parte de uma lista curta e serão convidados a levantar
o Documento do Concurso e os respectivos Termos de Referência (TOR`s).
O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado - Decreto Nº 05/2016 de 8 de Março.
Maputo, aos 26 de Agosto de 2021
Autoridade Competente

Preço total: 561,600.00 MZN (quinhentos e sessenta e um mil e seiscentos meticais), IVA incluído.
Posicionamento

O Director Executivo
Ilegível
Luis Paulo Mandhlate
(Eng. Civil)

8346
8342

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DO NIASSA

Unidade Gestora Executora das Aquisições

República de Moçambique
Governo do Distrito de Murrupula
Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Murrupula

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO № 2

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

De acordo com alínea d) do nº. 3 do artigo 33 conjugado com nº. 2 do 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, comunicase a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:
Nº. CONCURSO
27B003461/CP/01/UGEA/21
27B003461/CL/08/UGEA/21
27B003461/CC/22/UGEA/21
27B003461/CC/19/UGEA/21
27B003461/CC/22/UGEA/21
27B003461/AD/10/UGEA/21
27B003461/CL/01/UGEA/21
27B003461/CC/17/UGEA/21
27B003461/CC/21/UGEA/21

OBJECTO

VALOR
2.918.634,14

Fornecimento de 1 viatura Cabine Dupla 4X4
Prestação de serviço de Protecção e Segurança do
Edifício
Fornecimento de Equipamento Informático
Fornecimento de Lanches
Fornecimento de Material para Dia Mundial da
população
Fornecimento de Álcool gel
Prestação de Material de Escritório
Fornecimento de Equipamento Informático

MODALIDADE
C. Publico

EMPRESA ADJUDICADA
ENTREPOSTO AUTO

730.080,00

C Limitado

DALO SEGURANÇA

143.550,00
180.000,00
174154,50

C. Cotações
C. Cotações
C. Cotações

SOCIN LDA
QUIOSQUE NA SANDRA
REHEMAS SERVICOS

81.750,00
1.563.735,00
796.000,00

Por despacho de 23 de Julho de 2021, da Excelentíssima senhora Administradora do Distrito, torna-se público que está aberto um
concurso por substituição de ingresso no aparelho do Estado, para o provimento de trinta e três (33) vagas resultantes da aposentação, expulsão, demissão e morte, nas carreiras de Docente de N1 e N3, sendo 12 para Docentes de N1, 1 (Uma) vaga para ensino de
História, 02 (Duas) vagas para ensino de Geografia, 05 (Cinco) vagas para ensino de Biologia, 02 (Duas) vagas para TIC,s, 01(Uma)vaga
para Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário, 01(Uma)vaga para ensino de Educação Física e 21(Vinte e uma) vagas para
Docentes de N3, conforme ilustra a tabela abaixo.
Carreira

Área de formação
Ensino de História

Escola Secundária Geraldo 1º Ciclo de Cazuzo

Ensino de Geografia

2

Escola Secundária Geraldo 1º e 2º Ciclo Armando Emílio
Guebuza

Ensino de Biologia

5

• Escola S.G. Armando E. Guebuza
• Escola S.G. de Murrupula
• Escola .S.G de Cazuzo

TIC,s

2
1

MGB CONSULTORIA
SOCIN LDA
SOCIN LDA

C. Cotações

SHAYENE SERVICE

32.000,00

Ajuste Directo

RENT – CARE - TAXI

67.500,00

C. Cotações

MIRABEL CATERING

Ajuste Directo
C. Cotações
C. Cotações

SOCIEDADE NOTICIAS
SOCIN LDA
CASA HOSPEDE SABINA

Gestão Ambiental e Desenvolvimento
Comunitário

45.000,00
348.138,00
12.480,00
1.945.464,03
36.000,00

C. Cotações
C. Cotações
C. Cotações
C. Limitado
C. Cotações

CASA HOSPEDE SABINA
MOZ PETROL
C&C CA SE COME
MOZ PETROL
QUIOSQUE NA SANDRA

Educação Física

216.450,00

27B003461/AD/06/UGEA/21
27B003461/CC/14/UGEA/21

Fornecimento de Lanches

27B003461/AD/05/UGEA/21
27B003461/CC/18/UGEA/21
27B003461/CC/09/UGEA/21

Prestação de serviços de Anúncios
Fornecimento de Equipamento Informático
Fornecimento Lanches

27B003461/CC/04/UGEA/21
27B003461/CC/01/UGEA/21
27B003461/CC/12/UGEA/21
27B003461/CL/02/UGEA/21
27B003461/CC/09/UGEA/21

Fornecimento de Lanches
Fornecimento de Combustível
Fornecimento de Lanches
Fornecimento de Combustível
Fornecimento de Lanches

27B003461/CL/04/UGEA/21

Fornecimento de Lanches

543.465,00

C Limitado

27B003461/AD/13/UGEA/21

Fornecimento de Recargas

100.000,00

Ajuste Directo

RESTAURANTE BOM
PRATO
MOVITEL, SA

27B003461/CP/04/UGEA/21

Fornecimento de Recargas

48.000,00

Ajuste Directo

MOVITEL, SA

27B003461/CC/11/UGEA/21
27B003461/CC/09/UGEA/21

Fornecimento de Lanches
Fornecimento de Lanches

32.240,00
120.000,00

C. Cotações
C. Cotações

C&C CA SE COME
QUIOSQUE NA SANDRA

27B003461/CC/24/UGEA/21

Fornecimento de Lanches

96.525,00

C. Cotações

REHEMAS, SERVIÇOS

21.691,80
202575,00
49.980,00

Docente N1

Docente N3

Instituição onde será afecto

1

Ajuste Directo
C. Limitado
C. cotação

Fornecimento de Material para Dia Mundial da
População
Prestação de serviço de aluguer de viatura

Nº de vagas

1

Total-------------------------------

12

Curso regular

21

Total-------------------------------

21

Sub total------------------------------------------

Instituto Médio Politécnico de Murrupula

Escola Secundária Geral do 1º e 2º Ciclo de Murrupula

Regular

33

De referir que as candidaturas decorrerão por um período de 30 dias de calendário contados a partir do dia 01 a 30 de Agosto do corrente ano e
as mesmas deverão ser submetidas até 14: 00h da última data no horário normal de expediente, na Secretaria do Serviço Distrital de Educação,
Juventude e Tecnologias (SDEJT), sita no Campo 1 próximo do Comando Distrital da PRM. Para mais detalhes convidamos a consultar na vitrina
do nosso serviço.
Murrupula, aos 26 de Julho de 2021

Lichinga, 10 de Agosto de 2021

O Director
___________________

O Director Provincial
______________________
Francisco Guerra

Benjamim Poligardo
(Especialista de Educação)
204
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30 DE JUNHO DE 2021

Relatório de
Disciplina
de Mercado
de
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PUBLICIDADE

30 DE JUNHO DE 2021
1. Introdução

Comité de Crédito

O First Capital Bank, S.A. (doravante designado por First Capital) vem desta forma apresentar o Relatório
de Disciplina de Mercado, com referência a 30 de Junho de 2021 de acordo com o Aviso n.º 16/GBM/2017
de 30 de Junho de 2017 emitido pelo Banco de Moçambique.
A informação constante no presente documento respeita informação sobre as principais posições, riscos
e solvabilidade, tendo como base os critérios definidos pelo pilar 3 do Acordo de Basileia II de acordo
com a legislação regulamentar.
A estrutura e conteúdo disponibilizado, cuja óptica é predominantemente prudencial, respeitam ao
disposto no Aviso n.º 16/GBM/2017 do Banco de Moçambique.
Os valores monetários apresentados, caso indicação contrária, correspondem a milhares de Meticais, e
reflectem as posições do Banco em 30 de Junho de 2021
As posições reportadas referente a 31 de Dezembro de 2021 e 30 de Junho de 2020 foram incluídas
meramente para efeitos comparativos.

O Comité de Crédito é um subcomité do Conselho de Administração, que reporta directamente a este. É
composto por três (3) membros, que se reúnem de forma trimestral, com a responsabilidade de apoiar o
Conselho de Administração no cumprimento das suas atribuições de modo a garantir que as transações
de crédito são executadas de acordo com as políticas internas e normas regulamentares vigentes em
Moçambique.
Este comité tem a responsabilidade global de avaliar a qualidade da carteira de crédito (incluindo créditos
financeiros, créditos por assinatura, colaterais, etc.).
As suas responsabilidades específicas incluem:

2. Declaração de responsabilidade do Órgão do Conselho de Administração

Comité de Remunerações e Recursos Humanos:

Em cumprimento com o Artigo nº 8 do Aviso nº 16/GBM/2017 do Banco de Moçambique, o Conselho de
Administração do First Capital:

Este comité é um subcomité do Conselho de Administração, que se reúne de quatro em quatro meses,
com a responsabilidade de nomear as pessoas para os cargos de direcção e aprovar as condições de
remuneração. Este comité tem a responsabilidade de nomear as pessoas para os cargos de direcção
e aprovar as condições de remuneração. O comité também aprova todas as políticas e estratégias de
gestão de recursos humanos.

•
•
•

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;
Assegura a qualidade de toda a informação divulgada, incluindo a referente a, ou com origem em
entidades englobadas no grupo económico no qual a instituição de crédito se insere;
Se compromete a divulgar, tempestivamente, quaisquer alterações significativas que ocorram no
decorrer do exercício subjacente àquele a que o documento se refere.

3. Âmbito de aplicação
3.1. O First Capital, é um banco privado, constituído em 1998, com sede no Edifício Maryah, 7.º Andar,
Aterro de Maxaquene, Maputo. As actividades do First Capital centram-se na recepção de depósitos,
concessão de créditos aos particulares, empresas e a realização de operações de banca de investimento
a nível nacional. O Banco é uma entidade subsidiária do FMB Capital Holdings PLC, uma entidade
financeira sediada nas Maurícias.
O organograma abaixo evidencia a estrutura organizacional do First Capital Bank, reportado a 30 de
Junho de 2021.

•
•
•
•

Comités de Gestão
Comité de Gestão de Activos e Passivos - ALCO
O comité reúne-se com periodicidade mensal, e reporta directamente ao Administrador Delegado.
O principal objectivo do ALCO é avaliar o equilíbrio de balanço em termos de perfil de maturidade, custo
de funding e exposição ao risco de liquidez, risco de taxa de juro e risco cambial.
O ALCO procura gerir os riscos de forma a minimizar a volatilidade da margem financeira e protecção do
valor económico do banco a longo prazo.
As principais responsabilidades do ALCO incluem:
•
•
•

Definir linhas de orientação para definir o preçário de activos e passivos bem como estratégia
comercial do Banco;
Estabelecer limites de liquidez, risco de taxa de câmbio e taxa de juro;
Desenvolver um plano de contingência para responder a cenários de crise de liquidez (funding).

Comité Local de Risco e Compliance

ASSEMBLEIA GERAL

O comité reúne-se com periodicidade mensal, e reporta directamente ao Administrador Delegado.
O comité de risco tem como principais funções:

CONSELHO
FISCAL

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

•
•

COMITÉS DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

COMITÉ DE RISCO
E COMPLIANCE

COMITÉ DE
ACTIVOS E
PASSIVOS
(ALCO)

Ratificação dos termos e condições de todas as facilidades de crédito aprovadas pela gestão
executiva;
Aprovação de todas as facilidades de crédito acima dos limites de decisão da gestão executiva;
Acompanhamento dos créditos irregulares e acções de recuperação dos créditos com incumprimento;
Decisão de níveis apropriados de provisionamento da carteira quando necessário.

COMITÉ DE
CRÉDITO

COMITÉ DE
GESTÃO
(MANCO)

COMITÉ DE
AUDITORIA

COMITÉ
LOCAL DE
RISCO E
COMPLIANCE

COMITÉ
LOCAL DE
CRÉDITO

COMITÉ DE RH E
RENUMERAÇÕES

COMITÉ DE
PRICING

SUB-COMITÉ
LOCAL DE
CLIENTES DE
ALTO RISCO

Identificar, avaliar, mensurar e reportar os riscos da instituição (risco de crédito, risco operacional,
compliance, reputação e outros riscos);
Rever a gestão estratégica de risco do Banco.

Comité de Gestão (MANCO)
O comité reúne-se com periodicidade mensal, e reporta directamente ao Administrador Delegado.
O comité de gestão tem a função de acompanhar a evolução de toda a actividade do banco, principais
constrangimentos, desafios e oportunidades, actuando como um fórum importante na gestão dos
assuntos da actividade da instituição.
Comité Local de Crédito
Este comité reúne-se com periodicidade semanal, e reporta ao Administrador Delegado. O Comité de
Crédito tem a função de acompanhar a evolução de toda a carteira do Banco, principais constragimentos,
desafios e oportunidades e análise das propostas de crédito submetidas para aprovação.
Comité de Pricing
Este comité reúne-se com periodicidade trimestral, e reporta ao Administrador Delegado.
O Comité de Pricing tem a função de acompanhar as novas tendências no Mercado, bem como garantir
que o Preçário do Banco é aplicado em consonância com a estratégia do Banco e com regulamentação
em vigor.
Inclui ainda uma componente para aprovação de novos produtos bem como de garantir que toda a
regulamentação sobre preçário é devidamente cumprida.
Comité de clientes de alto risco – Subcomité de Compliance:
O comité de clientes de alto risco tem as seguintes responsabilidades,

3.2. Gestão de Riscos
Conselho de Administração
O Conselho de Administração detém em última instância a responsabilidade pelo desempenho e
todos assuntos do Banco, sendo regido pelos termos de referência que detalham as respectivas
responsabilidades. Compete a este órgão a aprovação de políticas e procedimentos em matérias de
gestão de riscos, a fiscalização e supervisão de todos os riscos a que o Banco se encontra exposto.
Órgão executivo que exerce os mais amplos poderes de gestão do Banco, representa o Banco activa ou
passivamente, em juízo ou fora dele, e executa tarefas que visam a realização do objecto social.
O Conselho de Administração do Banco reúne-se com uma periodicidade trimestral para deliberar sobre
os mais variados assuntos.
Na Assembleia Geral realizada em Março de 2019, foi aprovado o mandato e composição do Conselho
de Administração para o período 2019-2022.

•
•
•
•

Definição de estratégias de identificação de cliente de alto risco,
Identificação de cliente de alto risco e discutir a continuidade ou cessação das relações com esses clientes;
Conhecer os clientes de alto risco afectos ao Banco.
Recomendar o encerramento de contas de PEPs, ou outras de alto risco se houver motivos bastantes
para o efeito.

4. Estrutura de capital
4.1.

Divulgações qualitativas

Para efeitos de solvabilidade, os fundos próprios do First Capital são constituídos, de acordo com o
Aviso 08/GBM/2017 de 3 de Abril de 2017, pelos fundos próprios de base (tier 1) e fundos próprios
complementares (tier 2).
Os fundos próprios de base (Tier I) compreendem:

Comités do Conselho de Administração
Comité de Risco e Compliance
O Comité de Risco é um subcomité do Conselho de Administração com três membros, que se reúne
trimestralmente, tendo como principais tarefas:
Supervisionar a estrutura de governação do risco do Banco;
Supervisionar a tolerância ao risco do Banco;
Assistir o Conselho de Administração em matérias de estratégia e políticas de gestão de risco, gestão
de risco de capital, liquidez, crédito e mercado;
• Fiscalizar o cumprimento das leis e regulamentos.
Este comité apoia-se no trabalho e nos relatórios produzidos pelos Departamentos de Risco e de Compliance.
•
•
•

Comité de Auditoria
O Comité de Auditoria é um subcomité do Conselho de Administração, com três membros, que se
reúnem trimestralmente, com a responsabilidade que se centra em apoiar o Conselho de Administração
no cumprimento das seguintes tarefas:
•
•
•
•

Garantir a integridade das demonstrações financeiras;
Conformidade do banco com requisitos regulamentares;
Sistema de controlo interno do Banco de forma a gerir os riscos inerentes às operações do banco;
Desempenho da Auditoria externa e interna.

Este comité apoia-se no trabalho e nos relatórios produzidos pelos Departamento de Auditoria Interna.
1

•
•
•
•
•

Capital social
Lucros acumulados
Reservas legais
O valor líquido dos activos intangíveis é deduzido para efeitos de determinação dos fundos próprios
de base.
Insuficiência de provisões.

Os fundos próprios complementares (Tier II) compreendem, essencialmente:
•
•
•

Reservas de reavaliação
Provisões para riscos gerais de crédito, até 0,0125% dos activos ponderados e ganhos potenciais
gerados pela valorização ao justo valor de activos financeiros disponíveis para venda;
Dívida subordinada.

São também deduzidas aos fundos próprios de base e complementares as exposições que excedam os
limites de concentração de riscos, tal como disposto no Aviso 08/GBM/2017.
De acordo com o Aviso 9/GBM/2017, de 03 de Abril 2017, o Banco de Moçambique estabelece que cada
banco cumpra um mínimo de activo de ponderação de risco (rácio de solvabilidade) acima ou no limite
de 11%.
Os principais elementos constitutivos dos fundos próprios do First Capital referem-se ao capital elegível,
reservas e resultados elegíveis.
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30 DE JUNHO DE 2021
4.2.

Divulgações quantitativas

5.2.

Os valores referentes aos Fundos Próprios, em referência aos exercícios findos em 30 de Junho de 2021
e 31 de Dezembro de 2020, apresentam-se como segue:

TABELA I. FUNDOS PRÓPRIOS

FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE POSITIVOS
Capital realizado
Prémios de emissão de acções e outros títulos
Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados
não distribuídos
Resultados positivos transitados de exercícios anteriores
Resultados positivos do último exercício
Resultados positivos provisórios do exercício em curso
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE POSITIVOS
FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE NEGATIVOS
Activos intangíveis
Resultados negativos transitados de exercícios anteriores
Resultados negativos do último exercício
Resultados negativos provisórios do exercício em curso, em final
do mês
Insuficiência de provisões
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE NEGATIVOS
FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE TOTAIS ANTES DAS DEDUÇÕES
FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE DEDUZIDOS
FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES POSITIVOS
Empréstimos subordinados, nas condicões referidas no artigo
15
DEDUÇÕES AOS FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES
FUNDOS PRÓPRIOS

Valores em milhares de
Meticais
30/06/2021 31/12/2020
1,700,000
1,700,000
90,538
14,461
1,862,561
28,999
397,235
-

90,538
14,461
1,862,561
21,085
397,235
-

32,154
458,388
1,404,173
1,404,173
-

26 059
444,379
1,418,182
1,418,182
-

1,404,173

1,418,182

5. Adequação de capital
5.1.

Divulgações qualitativas

O Banco adopta uma abordagem regulamentar para a avaliação do capital e dos riscos. Para os requisitos
do capital interno, o First Capital identifica todos os riscos significativos para a sua actividade.
No que respeita à afectação do capital interno, em 30 de Junho de 2021, o risco de crédito representa
96% da exposição do Banco ao risco (97% para 31 de Dezembro de 2020).
As metodologias de avaliação da adequação do capital relativamente aos requisitos mínimos para
cobertura do risco de crédito, risco operacional e exigências de capital para o risco de mercado, seguem
o disposto no Aviso 11/GBM/2013, Aviso 12/GBM/2013 e Aviso 13/GBM/2013, respectivamente.
Em cumprimento do Aviso 20/GBM/2013 e da Circular 2/SCO/2013, ambas do Banco de Moçambique, o
First Capital desenvolve a análise de autoavaliação de Capital Interno (ICAAP), sendo que se demonstra
que o capital é adequado às suas actividades presentes, bem como às projecções futuras das mesmas.
Em cumprimento do Aviso 20/GBM/2013 e da Circular 2/SCO/2013, ambas do Banco de Moçambique, o
First Capital desenvolve a análise de autoavaliação de Capital Interno (ICAAP), sendo que se demonstra
que o capital é adequado às suas actividades presentes, bem como às projecções futuras das mesmas.

TABELA III. RÁCIO DE SOLVABILIDADE

Fundos Próprios:
De base principais (Core Tier 1)
De base (Tier 1)
Complementares
Elementos a deduzir
∑das alineas m) a p) do nº 1 do artº 3 do Aviso 14/GBM/13
Risco de Crédito:
Activos no balanço
Elementos extra-patrimoniais
Risco Operacional
Risco de Mercado
Total dos Riscos
Rácio de Solvabilidade:
Core Tier 1 Capital
Tier 1 Capital
Rácio Global

Valores em milhares de
Meticais
30/06/2021 31/12/2020
1 404 173
1 418 182
1 407 764
1 407 764
1 404 173
1 418 182
5 118 961
3 896 280
4 947 134
3 667 106
171 827
229 174
103 146
56 046
92 267
70 456
5 314 374
4 022 783
26,49%
34,99%
26,42%
35,25%
26,42%
35,25%

Divulgações quantitativas

Abaixo apresenta-se a informação referente aos requisitos de capital para risco de crédito, mercado e
operacional, nos termos do Aviso 11/GBM/2013, Aviso 12/GBM/2013 e Aviso 13/GBM/2013, de 31 de
Dezembro:

TABELA II. REQUISITOS DE CAPITAL PARA RISCO DE CRÉDITO, RISCO
OPERACIONAL E RISCO DE MERCADO
Valores em milhares de Meticais
ACTIVOS PONDERADOS PELO
30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020
RISCO
Activos Ponderados pelo
Requisitos de Capital para
Risco de Crédito
Risco (Base de Cálculo)
cobertura de Risco (11%)
Exposição ao Risco de Elementos
4 947 134
3 667 106
544 185
403 382
do Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
9 480
13 948
1 043
1 534
Administrações Centrais e Banco
859 269
695 998
94 520
76 560
Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de
Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
306 680
376 893
33 735
41 458
Empresas
2 073 129
1 360 871
228 044
149 696
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens
Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Exposição ao Risco de
Elementos Fora do Balanço
Créditos documentários
Garantias Bancárias
Outros
Linhas de crédito não utilizadas
Total do Risco de Crédito
Risco Operacional
Metódo Padrão
Metódo de Indicador Básico
Risco de Mercado
Total dos Requisitos de Capital
Para a Cobertura dos Riscos
Fundos Próprios
Excesso de Fundos Próprios
Rácio de Solvabilidade

3 015

1 058

332

116

975 805

618 572

107 338

68 043

40 716
679 041

36 355
563 411

4 479
74 694

3 999
61 975

171 827

229 174

18 901

25 209

85 697
82 436
3 694
5 118 961
103 146
103 146
92 267

143 806
79 946
5 423
3 896 280
56 046
56 046
70 456

9 427
9 068
406
563 086
11 346
11 346
10 149

15 819
8 794
597
428 591
6 165
6 165
7 750

5 314 374

4 022 783

584 581

442 506

1 404 173
819 592
26%

1 418 182
975 676
35%

exposto é mais ao nível de crédito a empresas e retalho. O Banco tem as suas políticas, procedimentos e
processos, segundo as quais controla e monitoriza o risco de todas essas actividades.
Enquanto a exposição ao crédito surge pela via de empréstimos e adiantamentos, o Banco pode estar
exposto a outros riscos de crédito. Os mesmos dizem respeito a compromissos, passivos contingentes,
títulos de dívida e outros riscos que ocorram no decurso de actividades comerciais. Estes riscos são
geridos de forma semelhante que os de empréstimos e adiantamentos a clientes e estão sujeitos aos
mesmos processos de aprovação e controlo.
A exposição ao risco baseada no perfil de crédito do Banco é monitorizada e gerida diariamente através
da detenção de limites e excessos. O Banco controla a concentração de risco de crédito por tipo de
cliente em relação aos empréstimos e adiantamentos a clientes através de uma carteira equilibrada.
O Banco regularmente avalia se existe uma evidência objectiva que o activo financeiro ou a carteira
de activos financeiros valorizados ao custo amortizado está a incorrer em perdas por imparidade. Um
activo financeiro ou carteira de activos financeiros está em imparidade e existem perdas por imparidade
se, e apenas se, existe uma prova objectiva de imparidade como resultado de um ou mais eventos que
tenham ocorrido após o reconhecimento inicial, após a data do primeiro registo no balanço e esse evento
de perda tenha um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do activo financeiro ou da carteira de
activos financeiros que possam ser fiavelmente estimada.

6.1.1. Principais definições
Para efeitos contabilísticos, é pertinente que se definam os principais conceitos que regem a informação
no âmbito do presente capítulo:
Crédito com incumprimento (non performing loan) – conjunto de todas as prestações de credito
vencido a mais de 90 dias, enquadrado nas classe 3 e seguintes, segundo artigo 3 do Aviso nº 16/
GBM/2013.
Crédito objecto de imparidade - são todos os créditos com pelo menos 90 dias de vencidos e aqueles
que tenham apresentado indícios objectivos de perdas por imparidade.

Em virtude de Adequação de Capital, em 30 de Junho de 2021 os Fundos Próprios do First Capital
ascenderam a 1.404.173 milhares de meticais e em 31 de Dezembro de 2020, estes situavam-se em Crédito vencido para efeitos de constituição de provisões mínimas regulamentares - conjunto de
1.418.182 milhares de meticais.
todas as prestações vencidas e vincendas de capital, incluindo juros vencidos, de um crédito com pelo
menos um dia de atraso. (Aviso 16/GBM/2013).
O total de Activos Ponderados ao Risco de 5.314.374 milhares de meticais (englobam os Riscos de
Crédito, Operacional e de Mercado), face aos Fundos Próprios propiciou para a obtenção de um rácio de 6.1.2. Métodos usados para a determinação das Provisões
solvabilidade de 26,42% em 30 de Junho de 2021.

6. Risco de crédito

Imparidade – Qualidade do crédito

6.1.

Os critérios que o Banco utiliza para determinar se existem provas objectivas de imparidade incluem:

Divulgações qualitativas

O risco de crédito é o risco que o Banco incorre e onde pode sofrer perdas financeiras, se os clientes do
•
Banco ou contrapartes de mercado falharem em honrar os compromissos com o Banco. As contrapartes
•
podem incluir o Governo, outros bancos e instituições não-financeiras. O risco de crédito que o banco está
2

Dificuldades financeiras do cliente;
Quebra no contrato, tais como incumprimento das responsabilidades exigidas;
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•
•
•

Existem fortes evidências que o cliente vai entrar em bancarrota ou vai sofrer uma forte reorganização
financeira;
O desaparecimento de um mercado activo para esse instrumento financeiro devido a dificuldades
financeiras; ou
Observação de dados evidenciando que existe uma diminuição considerável relativamente aos
fluxos de caixa futuros estimados de um grupo de activos financeiros, desde o reconhecimento
inicial desses activos, apesar de esse decréscimo não ter sido ainda identificado individualmente na
carteira, incluindo:
I. Alterações adversas no estado de pagamento dos mutuários na carteira;
II. Condições económicas locais ou nacionais que se correlacionam com a depreciação da carteira de
activos.
III. Depreciação do valor do colateral; e
IV. Deterioração da posição do mutuário.

•

•

•

A política de crédito do Banco define incumprimento por parte de um determinado cliente, quando
ocorrerem os seguintes eventos:
•
•

O Banco considera que é pouco provável que o mutuário pagará a sua obrigação de crédito, na
íntegra, sem recurso a que o Banco tenha de exercer a opção da execução ao colateral; ou
Se o mutuário entra em incumprimento com quaisquer condições do contrato, tais como alcançar
determinadas condições financeiras.

Metodologia de Apuramento de Imparidades
Imparidade – descrição do cálculo

Exposição em Incumprimento (EAD): representa a exposição esperada caso a exposição e/ou
cliente entre em incumprimento. O Banco obtém os valores de EAD a partir da exposição atual
da contraparte e de alterações potenciais ao respetivo valor atual em resultado das condições
contratuais, incluindo amortizações e pagamentos antecipados. Para compromissos e garantias
financeiras, o valor da EAD considera tanto o valor de crédito utilizado como a expectativa do valor
potencial futuro que poderá ser utilizado de acordo com o contrato.
Probabilidade de Incumprimento (PD): é a probabilidade de incumprimento em um dado momento,
o qual pode ser calculado com base nas perdas possíveis de ocorrer dentro dos próximos 12 meses,
ou no período em falta. O Grupo decidiu adoptar na sua avaliação os ratings externos, usando os
dados e informações da S&P para determinação da Probabilidade de Incumprimento.
Perdas Decorrentes de Incumprimento (LGD): é a diferença entre os fluxos de caixa contratuais
devidos e os fluxos de caixa que são esperados receber, descontados à taxa de juro inicial do contrato.
Os fluxos de caixa esperados tomam em consideração fluxos de caixa de venda de colaterais detidos
ou de outras garantias de crédito que sejam parte integrante dos termos contratuais.

A Administração pode decidir outros valores de imparidade, de acordo com o conhecimento do mercado
e do cliente.
Provisões regulamentares
Para efeitos de provisões regulamentares mínimas, o banco faz o seu cálculo em função do descrito
no Aviso 16/GBM/2013, de 31 de Dezembro de 2013, do Banco de Moçambique. As provisões
regulamentares mínimas, acrescem reforços recomendados pelo Banco de Moçambique, conforme
definido no art. 19 do mesmo Aviso.
As provisões regulamentares são calculadas de acordo com o Aviso e têm como finalidade exclusiva o
relato prudencial, concretamente dos Fundos Próprios, Rácios e Limites Prudenciais.
Sempre que a diferença entre as Provisões Regulamentares e as Imparidades revele uma insuficiência
de imparidades, esta é deduzida aos Fundos Próprios, para efeitos de cálculo dos Rácios e Limites
Prudenciais. Em 31 de Dezembro de 2020, a referida insuficiência, apurada conforme descrito, ascendia
a 26.059 milhares de Meticais.

No contexto da nova norma contabilística IFRS 9, o Banco passa a reconhecer todas as possíveis futuras
perdas de crédito (“Expected Credit Losses” – ECL) nos seus activos financeiros sobre gestão desde o
momento da originação.
Estas perdas potenciais devem ser revistas a cada data de reporte de forma a reflectir alterações no
nível de risco de crédito dos respectivos activos financeiros.
No contexto do IFRS 9, as imparidades aplicam-se a quaisquer instrumentos de dívida que em geral
esteja sujeita a risco de crédito e não tenha sido sujeita a uma avaliação ao “Preço justo”.
As imparidades são determinadas com base em duas abordagens:

6.1.3. Correções de Valor das imparidades e dos montantes recuperados

•

Os movimentos de imparidade a 30 de Junho de 2021 apresentam-se como se segue:

•

Individual: Aplica-se um modelo de avaliação individual para a determinação dos estágios para as
100 maiores exposições e para os créditos em incumprimento.
Colectiva: Aplica-se o modelo IFRS9 para os créditos remanescentes.

TABELA IV. MOVIMENTOS DA IMPARIDADE

As exposições de crédito são classificadas em cada data de reporte de imparidades da seguinte forma:
•
•
•

Estágio 1 – Exposições de crédito sem atraso no cumprimento e as exposições com atraso até 29
dias, para as quais não se verificou qualquer alteração da probabilidade de incumprimento (PD) em
relação à data da originação;
Estágio 2 – Inclui exposições de crédito para as quais se verificou uma deterioração do perfil de risco
medido pelo aumento significativo na probabilidade de incumprimento (PD) em relação à data de
originação (Classe 2);
Estágio 3- Posições com incumprimento efectivo (Classe 3 e seguintes).

O Banco avalia, à data de cada balanço, se existem sinais objectivos de imparidade dos activos financeiros
ou de um grupo de activos. Um activo financeiro ou um grupo de activos financeiros é considerado
afectado por imparidade caso haja sinais objectivos de perda de valor em resultado de um ou mais
eventos que tenham ocorrido depois do reconhecimento inicial do activo financeiro (um evento de
perda) e essa ocorrência (ou ocorrências) de perda tenha um impacto sobre os fluxos de caixa futuros
estimados dos activos financeiros ou do grupo de activos financeiros que possa ser correctamente
estimado.
Os sinais de imparidade podem incluir indicações de que o devedor ou um grupo de devedores está a
passar por dificuldades financeiras significativas, incumprimento ou mora no pagamento de capital ou
juros, a probabilidade de falência ou reorganização financeira. Quando estes aspectos são observados,
estes indicam que se verifica uma redução mensurável dos fluxos de caixa futuros estimados, tais como
alterações dos valores em mora ou condições económicas correlacionadas com incumprimento.
Cálculo da Perda Esperada
O First Capital Bank avalia a cada data do reporte a carteira de crédito e neste âmbito vem criar e
desenvolver um modelo de cálculo de imparidade da carteira crédito.

Imparidade e
provisões
Saldo de abertura
Imparidade de
exercício
Reversões
Utilização
Saldo final a data

30/06/2021
Estágio 3 Estágio 1
&2
73 609
16 167

Valores em milhares de Meticais
31/12/2020
Total
Estágio Estágio
Total
3
1&2
89 776
58 183
15 864
74 047

69 734

7 206

76 940

32 006

6 640

38 646

-1 791
-6 257
135 295

-10 188
13 185

-11 979
-6 257
148 480

-2 800
-13 780
73 609

-6 337
16 167

-9 137
-13 780
89 776

6.1.4. Concentração de risco
Conforme a Circular nº 3/SCO/2013 de 31 de Dezembro do Banco de Moçambique, entende-se
por Risco de Concentração de crédito “uma exposição ou grupo de exposições em risco com
potencial para produzir perdas de tal modo elevadas que coloquem em causa a solvabilidade
da instituição de crédito ou a capacidade para manter as suas principais operações. O risco de
concentração de crédito decorre da existência de factores de risco comuns ou correlacionados
entre diferentes contrapartes, de tal modo que a deterioração daqueles factores implica um
efeito adverso simultâneo na qualidade de crédito de cada uma daquelas contrapartes”.
Para a Gestão de Riscos, o First Capital baseia-se nos procedimentos determinados pela Circular
nº 3/SCO/2013 de 31 de Dezembro de 2013 e no Aviso nº 5/GBM/2018. Neste âmbito, o Banco
adoptou os seguintes procedimentos de avaliação e gestão de risco de concentração de crédito:

A tabela abaixo resume a metodologia de cálculo da ECL da carteira de crédito:

Metodologia IFRS9 para o cálculo do ECL
Activo Financeiro Abordagem PD
Crédito Financeiro

•

LGD

EAD

•
•

•

100 maiores
exposições
(estágio 1&2)

Abordagem
Individual
De acordo com a
classificação do
País mais as taxas
de Incumprimento

•

Remanescente Modelo
(estágio 1&2) IFRS9

•

Crédito
vencido
(estágio 3)

Recuperação
do fluxo de
Proxy PD: 100%
caixa

50% da exposição ao
risco (após excluir o
valor do collateral
com haircut de 30%
actualizado a 12
100% do saldo
meses)
em dívida
mais os limites
aprovados não
utilizados
Exposição em risco:
Exposição em
dívida mais limites
aprovados não
utilizados / Valor
actualizado das
garantias existentes

Crédito por Assinatura

•

Garantias
Bancárias
e Cartas de
Crédito

3

0.25% da Exposição em dívida mais limites aprovados não utilizados
após a dedução do cash collateral

Avaliação das contrapartes ou grupo de contrapartes que apresentam a probabilidade de
incumprimento;
Cálculo do Índice de Concentração da contraparte Sectorial ou Individual segundo a Circular
nº 3/SCO/2013 de 31 de Dezembro;
Análise trimestral do risco de concentração de crédito por sectores de actividade e individual
nos termos da Circular 3/SCO/2013 de 31 de Dezembro.

A gestão do risco de concentração é concretizada de acordo com o Aviso nº 5/GBM/2018 que
estabelece os limites prudenciais à concentração de riscos que as instituições de crédito assumem
com as suas contrapartes. Entende-se por Risco de Concentração de Crédito “uma exposição ou
grupo de exposições em risco com potencial para produzir perdas de tal modo elevadas que
coloquem em causa a solvabilidade da instituição de crédito ou a capacidade para manter as suas
principais operações.
O Risco de Concentração de Crédito é monitorizado e controlado de acordo com as políticas e
procedimentos aprovados, conforme consta das Políticas do Banco. A monitoria é feita não só ao
nível da contraparte (exposição máxima até 25% dos fundos próprios de base – “Tier 1 Capital”)
mas também ao nível agregado dos grandes riscos assumidos (exposição máxima até ao máximo
de seis vezes os fundos próprios de base – “Tier 1 Capital”).
Os processos e procedimentos de crédito garantem que os riscos de concentração são devidamente
identificados na fase da decisão exigindo desde logo a inclusão dos mitigantes necessários:
i) Redução da exposição para níveis alinhados com os limites de risco;
ii) Obtenção de garantias bancárias de terceiros para cobrir o possível excesso de risco;
iii) Obtenção de colaterais no formato de depósitos em numerário, na mesma moeda,
depositados
na própria instituição;
iv) Distribuição do risco mediante a promoção de empréstimos sindicados. Existe ainda um
controlo das exposições existentes pós desembolso através da monitoria mensal de
crédito no Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO).
Segue abaixo os índices de risco de concentração de crédito:
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30 DE JUNHO DE 2021
TABELA V. ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO SECTORIAL (ICS)
Código CAE

Sectores de Actividade Económica

A
B
C-10 a 12
C-13 a 14
C-15 e 16
C-17
C-19
C-20 a 22
C-23
C-24 e 25
C-26 a 28 33
C-29 e 30
C-183132
DE
F
G
H
I
J
K
L
MN
O
PQ
RS

Agricultura produção animal caça floresta e pesca
Indústrias extractivas
Indústria Alimentar bebidas e tabaco
Texteis Vestuario
Indústria de couro madeira e Cortiça
Paste de Papel
Fabricação de combustivel e produtos petrolíferos refinados
Indústria química
Vidrocerâmica e materiais de construção
Industrias metalúrgicas
Máquinas e equipamentos
Fabricação de material de transporte
Outras indsutrias transformadoras
Electricidade gás e água
Construção
Comercio e reparações
Transporte e armazenagem
Alojamento restauração e similares
Actividades de informação e de comunicação
Actividades financeiras e de seguros
Actividades imobiliárias
Outros serviços empresariais
Administração pública (regional e local)
Educação saúde e apoio social
Outras actividades

Total (ΣX e ΣX2)
(ΣX)2
Índice de concentração sectorial

Índice de Concentração Sectorial
25.52%

24.25%

20.71%
17.48%

Março 2021

Dezembro 2020

Junho 2021

O sector de (G) - Comércio e Reparações mostra-se o mais expressivo com 41.59% de peso
relativamente à exposição total da carteira, seguido de (C-10 a 12) - Indústria Alimentar bebidas
e tabaco com 17.13%, (F) - Construção com 11.11% de exposição, seguindo-se (RS) - Outras
actividades com 11.05%.
Relativamente ao trimestre anterior, o sector de Comércio e Reparações reduziu ligeiramente o
seu peso de exposição em 3.22pp, no entanto continua a liderar ranking desde Março de 2020,
mantendo essa posição até Junho de 2021, representando 41.59% do total da carteira (44.81% de
peso em Março ).
O sector da Indústria Alimentar bebidas e tabaco passou para segundo lugar com 17.13%, sendo
que este sector registou um aumento de 7.9 pontos percentuais em relação ao trimestre passado
(quando representava 10.04% de peso da carteira).
O sector de construção, que em Março se posicionava como o segundo mais representativo da
carteira de crédito com um peso de 12.47%, observou uma redução do seu peso e passou agora
para terceira posição com 11.11% de representação da carteira. O sector de outras actividades,
manteve-se na quarta posição, mas com aumento de 0.07 pontos percentuais durante o segundo
trimestre do ano 2021, representado 11.05% de carteira.
Risco de Concentração Individual
Na presente análise apresenta-se a informação quantitativa referente à Concentração Individual.
Para o cálculo do índice de concentração individual, o First Capital Bank aplica a seguinte fórmula:

∑x2
ICI =
x
(∑x)2

∑x
∑y

x 100 =

∑x2
∑x∑y

Sendo “x” a exposição total direta a cada contraparte incluído nas 100 maiores contrapartes,
e “y” a exposição total do Banco.

4

100%
24,25%

Quanto menor for o índice de concentração sectorial, menos exposta está a instituição, uma vez
que tem a carteira de crédito mais distribuída pelos diferentes setores de actividade económica.
De forma global, numa apreciação qualitativa, a carteira de crédito revela um grau elevado de
concentração ao nível setorial.
O Banco, em 30 de Junho de 2021, apresenta um índice de concentração por sector de 24.25%, o
que representa ligeira redução da concentração sectorial, principalmente quando comparado com
o ICS em Março 2021 (25.52%).

Dezembro 2019

Montante de exposição
X2
sobre sector (x)
6,781
45,981,851
663,202
439,837,086,937
1,081,656 1,169,980,064,453
981
962,292
37,657
1,418,022,233
50,885
2,589,303,975
420,134
176,512,986,385
7,314
53,489,673
701,362
491,908,785,946
2,625,519 6,893,350,131,103
14,730
216,987,011
4,841
23,430,673
697,611
486,661,450,378
9,662,598,682,911
6 312 673
911,31
39,849,848,277,842,60

Valores em milhares de Meticais
% relativamente ao montante
de exposição total
0,11%
10,51%
17,13%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,60%
0,00%
0,81%
0,00%
0,00%
6,66%
0,12%
11,11%
41,59%
0,23%
0,00%
0,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11,05%

TABELA VI. ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO INDIVIDUAL (ICS)
Valores em milhares de Meticais
Montante de
exposição (x)

x^2

Nº de ordem

Contrapartes

1

Cliente 1

317,450.00

100,774,502,500.00

2

Cliente 2

303,948.62

92,384,761,259.50

3

Cliente 3

249,883.12

62,441,574,385.60

4

Cliente 4

184,938.47

34,202,237,896.77

5

Cliente 5

179,765.77

32,315,732,171.55

6

Cliente 6

175,860.36

30,926,866,219.33

7

Cliente 7

174,403.62

30,416,622,254.02

8

Cliente 8

171,423.00

29,385,844,929.00

9

Cliente 9

168,870.70

28,517,313,993.97

10

Cliente 10

153,170.58

23,461,225,765.73

11

Cliente 11

143,543.03

20,604,600,875.93

12

Cliente 12

125,100.21

15,650,063,252.61

13

Cliente 13

123,734.52

15,310,232,402.29

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Cliente 14
Cliente 15
Cliente 16
Cliente 17
Cliente 18
Cliente 19
Cliente 20
Cliente 21
Cliente 22
Cliente 23
Cliente 24
Cliente 25
Cliente 26
Cliente 27
Cliente 28
Cliente 29
Cliente 30
Cliente 31
Cliente 32
Cliente 33
Cliente 34
Cliente 35
Cliente 36
Cliente 37

119,483.16
113,307.60
111,762.59
107,392.20
98,057.43
96,183.96
96,154.50
94,178.99
90,939.21
85,987.45
85,759.05
77,126.15
75,092.57
69,908.84
68,924.74
68,915.48
68,859.65
37,899.40
63,490.00
62,618.28
61,804.83
60,723.34
60,714.83
60,000.00

14,276,224,574.89
12,838,612,217.76
12,490,876,483.27
11,533,085,258.75
9,615,259,844.92
9,251,355,105.81
9,245,687,870.25
8,869,682,372.15
8,269,940,277.36
7,393,842,171.45
7,354,614,265.84
5,948,442,452.34
5,638,893,336.30
4,887,245,770.33
4,750,620,335.47
4,749,343,903.25
4,741,651,059.33
4,030,980,100.00
4,030,980,100.00
3,921,049,278.20
3,819,836,610.83
3,687,323,798.51
3,686,290,103.50
3,600,000,000.00
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Nº de ordem
38

Valores em milhares de Meticais
Montante de
Contrapartes
exposição (x)
Cliente 38
57,089.42

x^2

Valores em milhares de Meticais
Montante de
Contrapartes
exposição (x)
Cliente 88
12,523.86

Nº de ordem

3,259,202,373.76

88

x^2
156,846,994.16

39

Cliente 39

56,814.21

3,227,854,340.89

89

Cliente 89

12,406.48

153,920,715.22

40

Cliente 40

44,346.15

1,966,580,711.17

90

Cliente 90

12,291.47

151,080,321.54

41

Cliente 41

44,306.46

1,963,062,264.81

91

Cliente 91

11,428.20

130,603,755.24

42

Cliente 42

37,000.00

1,369,000,000.00

92

Cliente 92

11,143.24

124,171,849.63

43

Cliente 43

34,206.86

1,170,109,355.21

93

Cliente 93

11,110.75

123,448,765.56

44

Cliente 44

31,752.35

1,008,211,765.45

94

Cliente 94

11,108.78

123,404,909.33

45

Cliente 45

31,624.32

1,000,097,421.29

95

Cliente 95

11,039.97

121,880,853.48

46

Cliente 46

31,235.34

975,646,765.40

96

Cliente 96

11,000.00

121,000,000.00

47

Cliente 47

30,821.59

949,970,332.46

97

Cliente 97

10,928.22

119,425,910.41

48

Cliente 48

29,797.59

887,896,080.77

98

Cliente 98

10,768.44

115,959,338.15

49

Cliente 49

29,559.00

873,734,439.62

99

Cliente 99

10,440.22

108,998,133.10

50

Cliente 50

29,196.96

852,462,599.96

Cliente 100

10,234.34

104,741,788.10

51

Cliente 51

27,143.39

736,763,688.01

52

Cliente 52

26,665.80

711,064,889.64

53

Cliente 53

25,723.07

661,676,552.99

54

Cliente 54

25,033.32

626,667,032.62

55

Cliente 55

25,000.00

625,000,000.00

56

Cliente 56

22,650.00

513,022,500.00

100
Total (ΣX e
ΣX2) (ΣX)2
Total de
exposição (ΣY)
Índice de
concentração
individual (ICI)

57

Cliente 57

22,255.54

495,309,208.91

58

Cliente 58

22,221.50

493,795,062.25

59

Cliente 59

22,221.50

493,795,062.25

60

Cliente 60

21,524.88

463,320,507.23

61

Cliente 61

19,166.15

367,341,443.05

62

Cliente 62

19,097.35

364,708,684.21

63

Cliente 63

19,047.00

362,788,209.00

64

Cliente 64

19,047.00

362,788,209.00

65

Cliente 65

18,775.49

352,519,211.74

66

Cliente 66

18,602.54

346,054,452.78

67

Cliente 67

18,124.35

328,492,108.23

68

Cliente 68

18,000.00

324,000,000.00

69

Cliente 69

17,956.56

322,438,020.10

70

Cliente 70

17,946.83

322,088,609.06

71

Cliente 71

17,515.30

306,785,865.45

72

Cliente 72

16,688.88

278,518,688.28

73

Cliente 73

16,507.40

272,494,254.76

74

Cliente 74

16,166.05

261,341,063.97

75

Cliente 75

15,931.27

253,805,287.66

76

Cliente 76

15,872.50

251,936,256.25

77

Cliente 77

15,872.50

251,936,256.25

78

Cliente 78

15,872.50

251,936,256.25

79

Cliente 79

15,021.73

225,652,492.37

80

Cliente 80

15,000.00

225,000,000.00

81

Cliente 81

15,000.00

225,000,000.00

6.1.5. ECA E ECAI Usadas

82

Cliente 82

15,000.00

225,000,000.00

83

Cliente 83

14,625.44

213,903,409.49

84

Cliente 84

14,525.89

211,001,382.10

Durante o Exercício Financeiro, o Banco utilizou as classificações de qualidade de crédito
atribuídas pelas Agências de Crédito de Exportação (ECA), especificamente da Organization
for Economic Cooperation and Development (OECD).

85

Cliente 85

14,438.24

208,462,644.35

86

Cliente 86

13,317.03

177,343,221.44

87

Cliente 87

12,994.87

168,866,688.16

5,753,692.93
6,312,673.62
2%

2.17%

Em Junho de 2021, o índice de concentração individual atinge resultado de 2.17.%, que
configura uma concentração elevada, sendo que na base para a mensuração, quanto mais
próximo de zero, menor a concentração.
No entanto, o ICI tem vindo a mostrar uma diminuição genérica, apenas tendo aumentado
no último trimestre do ano 2020, voltando a uma trajectória decrescente em Março e Junho
de 2021. O ICI apresenta um decrécimo YTD de 48%, para 2.17%, o que constitui o menor ICI
verificado no Banco nos últimos anos:

Evolução do Índice de Concentração Individual
4.82%
4.57%

4.48%
3,89%

4.14%

3.95%

2.17%

Dez - 2019

Mar - 2020

Jun - 2020

Set - 2020

Dez - 2020

Mar - 2021

Jun - 2021

O peso dos 100 maiores clientes em termos de exposição no total da carteira mostrou-se
relativamente constante em 2020 tendo alcançado 99.51% em Dezembro. Em 2021 o peso
da carteira dos top 100 verifica uma tendência decrescente, com 99.74% Março em 91.15%
em Junho.
Face ao exposto, seria desejável que o índice de concentração individual fosse significativamente
inferior. Tal poderá ser atingido mediante uma maior diversificação de clientes e contrapartes,
bem como através da redução da exposição das maiores contrapartes.

6.2. Divulgações quantitativas
A exposição máxima ao risco de crédito em 30 de Junho de 2021 e em 31 de Dezembro de
2020, na demonstração da posição financeira, e instrumentos financeiros extrapatrimoniais,
sem ter em consideração o valor das garantias detidas, apresenta-se como segue:

TABELA VII. EXPOSIÇÃO BRUTA DO RISCO DE CRÉDITO E RESPECTIVA MÉDIA
30/06/2021
Fim do Período
Média do Ano
Total

719,465,344,199.37

Valores em milhares de Meticais
31/12/2020
Fim do Período
Média do Semestre

11 575 146

12 158 468

12 519 103

8 715 792

1 188 811

1 052 354

1 022 474

863 495

187 551

186 328

308 746

254 661

2 151 646

2 887 405

2 603 046

1 730 114

939 050

1 076 666

1 041 355

1 031 872

3 498 753

2 885 470

2 327 868

1 972 693

79 376

78 565

53 408

60 236

7 906 781

7 945 546

7 338 284

5 553 613

925 010

1 357 467

1 714 175

799 843

1 817 038

1 822 598

2 017 906

1 565 253

926 317

1 032 857

1 448 738

797 083

3 668 365

4 212 922

5 180 819

3 162 180

Elementos do Balanço
Caixa e Disponibilidades em Banco Central
Disponibilidade sobre Instituições de Crédito
Aplicações em Instituições de Crédito
Activos Financeiros detidos até a maturidade
Empréstimos e adiantamento a clientes
Outros Activos
Total dos elementos do balanço
Compromissos fora do balanço
Cartas de Crédito
Garantias Bancárias
Linhas de crédito não utilizadas
Total dos elementos fora do balanço
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30 DE JUNHO DE 2021
As tabelas a seguir apresentam a distribuição das exposições geográficas do risco de crédito em 30 de Junho de 2020 e em 31 de Dezembro de 2020:
TABELA VIII. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EXPOSIÇÕES - (valores antes de deduzidas as imparidades)
Valores em milhares de Meticais
30/06/2021
Moçambique
Sul

Centro

Estrangeiro
Subtotal

Norte

África do
Sul

Maurícias

India

Inglaterra

Malawi

USA

Portugal

Total

8 285 944

332 938

316 128

8 935 010

Exposição ao Risco de
Elementos do Balanço

6 247 323

332 938

316 128

6 896 390

4 998

1 278

39

763 761

210 283

17 557

118 085

118 085

-

-

-

-

-

3 207 678

3 207 678

-

-

-

-

Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e
Banco Centrais

Subtotal

Total

1 016 957

9 951 967

19 041

1 016 957

7 913 346

-

-

-

118 085

-

-

-

-

3 207 678

Organizações Internacionais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bancos Multilaterais de
Desenvolvimento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autoridades Municipais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Entidades do Sector Público

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Empresas Públicas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instituições de Crédito

4

-

-

4

4 998

1 278

39

763 761

210 283

17 557

19 041

1 016 957

1 016 961

2 047 791

223 917

45 873

2 317 581

-

-

-

-

-

-

-

-

2 317 581

5 019

-

69

5 088

-

-

-

-

-

-

-

-

5 088

Exposições Garantidas por
Bens Imóveis

650 275

109 022

270 186

1 029 482

-

-

-

-

-

-

-

-

1 029 482

Créditos Vencidos

100 698

-

-

100 698

-

-

-

-

-

-

-

-

100 698

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117 773

-

-

117 773

-

-

-

-

-

-

-

-

117 773

2 038 620

-

-

2 038 620

-

-

-

-

-

-

-

-

2 038 620

Linhas de crédito não
utilizadas

926 477

-

-

926 477

-

-

-

-

-

-

-

-

926 477

Créditos documentários

462 505

-

-

462 505

-

-

-

-

-

-

-

-

462 505

Garantias Bancárias

649 638

-

-

649 638

-

-

-

-

-

-

-

-

649 638

Empresas
Carteira de Retalho
Regulamentar

Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Exposição ao Risco de
Elementos Fora do Balanço

Valores em milhares de Meticais
31/12/2020
Moçambique
Sul

Centro

Estrangeiro
Subtotal

Norte

África do Maurícias India
Sul

Total

8 655 518,61 366 211,00 213 548,80

9 235 278,41

Exposição ao Risco de
Elementos do Balanço

6 017 442,64 246 836,89

52 444,69

6 316 724,21

Inglaterra

2 352,67 39 913,91 52,20 892 598,78

Malawi

USA

Subtotal

Total

975 497,82

10 210 776,23

983,98 975 497,82

7 292 222,03

Portugal

36 893,71 2 702,56

121 798,29

-

-

121 798,29

-

-

-

-

-

-

-

-

121 798,29

3 283 155,75

-

-

3 283 155,75

-

-

-

-

-

-

-

-

3 283 155,75

Organizações
Internacionais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bancos Multilaterais de
Desenvolvimento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autoridades Municipais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Entidades do Sector
Público

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Empresas Públicas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 086,88

-

-

40 086,88

2 352,67

36 893,71 2 702,56

983,98

975 497,82

1 015 584,70

Empresas
1 463 145,64 246 836,89 14 452,78
Carteira de Retalho
1 404,93
92,50
Regulamentar
Exposições Garantidas por
487 846,10
- 37 899,40
Bens Imóveis
Créditos Vencidos
56 522,59
Categorias de Risco
Elevado
Outros Activos
563 482,45
Exposição ao Risco de
2 638 075,97 119 374,11 161 104,11
Elementos Fora do Balanço
Linhas de crédito não
1 197 483,96 99 281,48 135 347,22
utilizadas
Créditos documentários
760 775,48
Garantias Bancárias
679 816,53 20 092,64 25 756,90

1 724 435,31

-

-

-

-

-

-

-

-

1 724 435,31

1 497,43

-

-

-

-

-

-

-

-

1 497,43

525 745,50

-

-

-

-

-

-

-

-

525 745,50

56 522,59

-

-

-

-

-

-

-

-

56 522,59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

563 482,45

-

-

-

-

-

-

-

-

563 482,45

2 918 554,20

-

-

-

-

-

-

-

-

2 918 554,20

1 432 112,65

-

-

-

-

-

-

-

-

1 432 112,65

760 775,48
725 666,07

-

-

-

-

-

-

-

-

760 775,48
725 666,07

Caixa e Equivalentes de Caixa

Administrações Centrais e
Banco Centrais

Instituições de Crédito

6

39 913,91 52,20 892 598,78
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A tabela que se segue apresenta a distribuição das exposições do risco de crédito com base na distribuição sectorial:
TABELA IX. DISTRIBUIÇÃO DAS EXPOSIÇÕES COM BASE NA DISTRIBUIÇÃO SECTORIAL- (valores antes de deduzidas as imparidades).
Valores em milhares de Meticais

Total
Administração Central
Indústria
Construção
Hotelaria e Turismo
Comércio e Serviços
Transportes
Sector Financeiro
Particulares
Agricultura
Outros

Empréstimos e
Locações Financeiras
5 894 438
2 323 812
1 354 512
78 698
1 574 095
14 730
233 333
6 781
308 478

Títulos
923 866
883 866
40 000
-

30/06/2021
Disponibilidades e
Aplicações
1 156 798

Outras
679 264
-

1 156 798
-

679 264

Operações
Extrapatrimoniais
1 112 143
351 290
172 686
508 897
79 270

Total de Exposição
9 766 509
3 207 678
1 705 802
251 384
2 082 991
14 730
1 196 798
233 333
6 781
1 067 012

Valores em milhares de Meticais

Total
Administração Central
Indústria
Construção
Hotelaria e Turismo
Comércio e Serviços
Transportes
Sector Financeiro
Particulares
Agricultura
Outros

Empréstimos e
Locações Financeiras
4 622 137,13
2 300 414,45
629 330,37
171 765,53
781 607,85
10 511,35
141 545,62
305 156,99
281 804,96

Títulos
1 022 741,30
982 741,30
40 000,00
-

31/12/2020
Disponibilidades e
Aplicações
1 512 053,90
1 512 053,90
-

Outras
635 793,85
635 793,85

Operações
Extrapatrimoniais
1 486 441,55
454 784,60
219 910,93
785 424,07
2 420,26
23 901,68

Total de Exposição
9,279 167,72
3 283 155,75
1 084 114,97
391 676,46
1 567 031,93
12 931,61
1 552 053,90
141 545,62
305 156,99
941 500,49

A tabela que se segue apresenta a distribuição das exposições do risco de crédito com base na distribuição sectorial:
TABELA X. DISTRIBUIÇÃO DAS EXPOSIÇÕES COM BASE NA MATURIDADE CONTRATUAL RESIDUAL- (valores antes de deduzidas as imparidades)
Valores em milhares de Meticais
30/06/2021
Até 1 Mês
Exposição ao Risco de Elementos do Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos

3 465 761
118 085
3 207 678
3
136 096
68
3 831
-

1 a 3 Meses

3 a 12 Meses

1 a 3 Anos

3 anos

592 597
-

1 811 470
-

403 608
-

395 816
-

490 132
79
102 386
-

1 346 818
614
463 992
47

210 310
3 327
185 446
4 525

117 211
976
269 334
8 296

Sem maturidade
227 137
1
17 014
25
4 493
100 698
104 906

Total
6 896 390
118 085
3 207 678
4
2 317 581
5 088
1 029 482
100 698
117 773

Valores em milhares de Meticais
31/12/2020
Até 1 Mês
Exposição ao Risco de Elementos do Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos

7

1 064 918
121 798
695 998
238 924
8 161
25
12

1 a 3 Meses
359 388
332 557
76
26 674
80

3 a 12 Meses
1 604 346
776 661
706 030
244
120 298
280
834

1 a 3 Anos
323 207
-143 764
1 094
168 350
9 998

> 3 anos
406 654
242 265
160 304
1 500
2 585

Sem maturidade
663 053
8 161
58
50 120
54 742
549 973

Total
4 421 566
121 798
695 998
1 015 585
1 440 937
1 497
525 745
56 523
563 482
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7. Mitigação do risco de crédito
7.1.

Divulgações qualitativas

Para efeitos de mitigação de risco de crédito, no decorrer dos processos de concessão de
crédito e das posições detidas, são considerados colaterais com efeito de mitigante na posição
de risco, de acordo com o Aviso 11/GBM/2013 do Banco de Moçambique.
Os principais instrumentos utilizados como garantes são hipotecas, avales, penhor de
depósitos e fianças. As garantias reais são acompanhadas e monitorizadas constantemente.
O controlo e monitorização é particularmente importante para assegurar a reposição de
rácios de cobertura quando previstos contratualmente, ou para solicitar proactivamente o
reforço de garantias nas restantes situações.

No caso das cauções reais (colaterais e depósitos), a redução do risco é calculada de
acordo com a metodologia própria, através dos devidos haircuts. O First Capital tem como
procedimento instituído pedir uma avaliação a um profissional independente, sendo que
apenas um departamento está autorizado a efectivar os pedidos de avaliação, bem como
recepcionar os mesmos.
Consequentemente é definido, pelo Conselho de Administração, o nível e o tipo de garantias
adequados à operação, sendo a sua monitorização efectuada periodicamente pela área
competente.

7.2.

Divulgações quantitativas

Em 31 de Dezembro de 2020 e 30 de Junho de 2020 a distribuição das exposições consoante
o tipo de garantia, apresentava-se conforme abaixo:

TABELA XI. DISTRIBUIÇÃO DAS EXPOSIÇÕES POR TIPO DE GARANTIAS
Valores em milhares de Meticais
30/06/2021
Exposições
Totais
Total
Exposição ao Risco de Elementos do Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Exposição ao Risco de Elementos Fora do Balanço
Linhas de crédito não utilizadas
Créditos documentários
Garantias Bancárias

Hipoteca de
Habitação

6 678 954
4 640 334
118 085
3 207 678
1 196 798
117 773
2 038 620
926 477
462 505
649 638

Hipoteca de Imóvel
Comercial

78 596
78 596
66 900
11 695
-

Outros
Imóveis

1 254 026
952 929
172 911
680 489
99 529
301 097

Outras
Garantias
-

207 506
93 591

Penhor DP

1 548 411
1 454 995
1 156 966
4 844
282 093
1 169
9 923
93 415

807 843
306 837
306 740
97
501 006

18 139
75 276

167 645
333 360

Total de Exposição
Com Garantia
3 688 874
2 793 356
1 636 617
4 941
1 029 482
100 698
21 618
895 518
393 291
502 227

Valores em milhares de Meticais
31/12/2020
Exposições
Totais
Total
Exposição ao Risco de Elementos do Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Exposição ao Risco de Elementos Fora do Balanço
Linhas de crédito não utilizadas
Créditos documentários
Garantias Bancárias

1 437 096 672
4 984 021
121 798
3 283 156
1 015 585
563 482
1 432 112 651
1 432 112 651
-

Hipoteca de
Habitação

Hipoteca de
Imóvel
Comercial

70 961
70 961
70 681
280
-

8. Risco de Mercado
8.1. Divulgações qualitativas
Risco de mercado é o risco de que o justo valor ou fluxos de caixa futuros de instrumentos financeiros
irá variar devido a alterações das variáveis do mercado, tais como taxas de juro, taxas de câmbio, e as
cotações.
Actualmente, o risco de mercado disposto no Aviso 13/GBM/2013 apenas contempla a cobertura do
risco cambial.
O risco cambial é o risco do valor de um instrumento financeiro variar devido às alterações das taxas de
câmbio.
A Administração fixa um nível limite de exposição por moeda. De acordo com a política do Banco, as
posições cambiais são monitoradas diariamente para garantir que as mesmas são mantidas dentro dos
limites estabelecidos.
A gestão da política e estratégia relacionada com o risco de taxa de câmbio é definida no comité ALCO.
Durante o exercício tanto as posições por moeda como as posições globais mantiveram-se dentro dos
limites estabelecidos pelo Banco de Moçambique.
O Risco de Mercado é gerido pela Direcção da Sala de Mercados, numa perspectiva de gestão diária e/
ou de muito curto prazo.
8

Outros Imóveis

299 661 824
573 604
204 692
3
314 194
54 715
299 088 220
189 381 151
109 707 069

Outras
Garantias

-

95 146 997
1 160 036
1 003 480
1 347
140 306
1 527
13 376
93 986 960
18 725 000
75 261 960

Penhor DP
621 701 458
279 582
279 439
143
621 421 876
294 049 528
327 372 348

Total de
Exposição Com
Garantia
1 016 581 240
2 084 184
1 487 611
1 350
525 181
56 523
13 519
1 014 497 057
502 155 679
512 341 378

A situação da análise e risco são apresentados e discutidos mensalmente em Comité de Gestão de
Activos e Passivos – ALCO

8.2. Divulgações quantitativas
Países
E.Unidos América
União Europeia
África do Sul
Reino Unido
India
TOTAL
Requisitos de Capital
para a Cobertura do
Risco de Mercado

Moedas
Dólar
Euro
Rand
Libra
Rupee

USD
EUR
ZAR
GBP
INR

Máximo entre as
Posições

Valores em milhares de Meticais
Posição Liquida Global
Longa
Curta
5 453
3 068
475
214
105
9 314
9 314
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9. Participações patrimoniais
9.1.

•

Divulgações qualitativas

Em 30 de Julho de 2021, o First Capital detém uma única participação: 0,5% da participação
na SIMO- Sociedade Interbancária de Moçambique, entidade financeira responsável pela
compensação de valores. Dado que não existe um mercado activo no qual pode ser determinado
o justo valor de activos semelhantes, este investimento financeiro foi mensurado ao custo de
aquisição.

9.2.

•

Divulgações quantitativas

Na tabela a seguir é apresentada o valor contabilístico das Participações do First Capital:

Valores em milhares de Meticais
31-12-2020

30-06-2021
Participação

Valor

Participação

Valor

0,5%

6.328

0,5%

6.328

Entidade
Sociedade Interbancária de
Moçambique, S.A

10. Risco Operacional
10.1. Divulgações qualitativas
O risco operacional é definido como o risco de perdas em consequência da inadequação ou
falha de processos, pessoas ou sistemas internos ou acontecimentos externos.
Em 30 de Junho de 2021, o First Capital efectuou o cálculo dos requisitos de fundos próprios
para a cobertura de risco operacional segundo o Método do Indicador Básico (BIA – Basic
Indicator Approach) que baseia-se no cálculo da média dos últimos 3 anos do indicador relevante,
multiplicada pela percentagem de 15%.

10.2. Divulgações Quantitativas
Segundo o anexo I do Aviso 12/GBM/2013 de 31 de Dezembro de 2013 do Banco de Moçambique,
é calculado com base nos seguintes itens da demonstração de resultados:

DESCRIÇÃO
(+) Juros e Rendimentos Similares
(-) Juros e Encargos Similares
(+) Rendimentos de Instrumentos
de Capital
(+) Comissões Recebidas
(-) Comissões Pagas
(+) Resultados de Operações
Financeiras
(+) Outros Resultados Operacionais

Valores em milhares de Meticais
2018
2019
2020
363 738
423 171
568 509
122 475
146 119
225 721
-

-

-

57 833
5 197

105 082
6 721

143 515
14 099

79 131

153 044

571 679

-22 468

31 612

108 415

Indicador Relevante
Total das rubricas aplicáveis no
Método Indicador Básico

350 563

560 069

1 152 298

Informação quantitativa
A avaliação do impacto sobre a situação líquida tem por base um quadro analítico simplificado,
com um conjunto de pressupostos, que incluem a classificação dos instrumentos financeiros
em bandas temporais de maturidade residual, às quais são atribuídos ponderadores que
reflectem a posição modificada de cada banda e a variação da taxa a aplicar na simulação dos
impactos.
A avaliação do impacto sobre a margem financeira tem por base um conjunto de factores
de ponderação, que deverão agora reflectir o impacto sobre proveitos e custos de juros, no
horizonte de um ano, associado a uma alteração de 200 p.b na taxa de juro (Quadro 2). Como
pode verificar-se os ponderadores são inversamente proporcionais ao tempo de media entre
a data da realização da simulação e o respectivo horizonte temporal que é 12 meses.

•
•
•

Requisitos
Mínimos de
Capital (2021)
103 146

11.1. Divulgações qualitativas
O risco de taxa de juro decorre da possibilidade de alterações nas taxas de juro poderem
afectar os futuros fluxos de caixa ou o justo valor dos instrumentos financeiros. O Banco
monitoriza a sua exposição aos efeitos resultantes da flutuação das taxas de juro do mercado
sobre o risco da sua posição financeira e dos fluxos de caixa. As margens financeiras podem
aumentar como resultado de tais flutuações, mas também podem reduzir ou criar perdas em
caso de ocorrer movimentos não previstos.
A medição e avaliação do risco de taxa de juro são efectuadas nos activos e passivos que são
remunerados a uma taxa de juro, nomeadamente empréstimos e adiantamentos de clientes,
disponibilidades em instituições de crédito, aplicações em instituições de crédito, recursos de
outras instituições de crédito e depósitos e contas correntes.
Com o objectivo de assegurar uma exposição ao risco de taxa de juro dentro dos limites
adequados ao apetite pelo risco do Banco, estão estabelecidos um conjunto de critérios
sobre o risco de taxa de juro no balanço e na carteira bancária, incluindo a fixação de limites
para certas variáveis significativas do nível de exposição a este tipo de risco.
O objectivo do cumprimento dessas directrizes é o de assegurar que o Banco gere a
rentabilidade/risco do seu balanço, e que, simultaneamente, está em condições de fixar o
nível de exposição conveniente e de controlar os resultados das políticas de gestão de risco
assumidas.
Os limites estabelecidos são revistos periodicamente sempre que se verifique necessidade para
tal.

11.2. Divulgações quantitativas
Risco de taxa de juro é a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados
ou no 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 existência de
opções embutidas em instrumentos financeiros do balanço ou elementos extrapatrimoniais.
A exposição a este risco faz parte do curso normal da actividade do Banco de intermediação
financeira e pode ser uma importante fonte de rendibilidade e de criação de valor para os
accionistas. No entanto, o risco excessivo de taxa de juro pode representar uma ameaça
significativa para a base de proveitos e capital de uma instituição.
Mensuração do Risco de taxa de Juro
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O Banco monitoriza a sua exposição aos efeitos resultantes da flutuação das taxas de juro do
mercado sobre o risco da sua posição financeira e dos fluxos de caixa. As margens financeiras
podem aumentar como resultado de tais flutuações mas também podem reduzir ou criar
perdas em caso de ocorrer movimentos não previstos.
A medição e a avaliação do risco de taxa de juro da carteira bancária do Banco assentam,
fundamentalmente no método maturidade/repricing. Esta técnica tem por base a distribuição
das posições do balanço e extrapatrimoniais sensíveis a taxa de juro num número predefinido
de bandas temporais, de acordo com a maturidade residual (Se tiverem a taxa fixa), ou
de acordo com o tempo remanescente para a próxima data de fixação (Se tiverem a taxa
variável), apurando-se de seguida o impacto nesses instrumentos de uma deslocação da curva
de rendimentos em 200 pontos base.
A medição e avaliação do risco de taxa de juro são efectuadas nos activos e passivos que são
remunerados a uma taxa de juro, nomeadamente empréstimos e adiantamentos de clientes,
disponibilidades em instituições de crédito, aplicações em instituições de crédito, recursos de
outras instituições de crédito e depósitos e contas correntes.
No âmbito regulamentar, o First Capital, remete ao Banco Central o reporte de taxa de juros de
carteira bancária, com referência semestral as exposições ao risco de taxa de juro da carteira
do banco, no cumprimento da Circular nº 04/SCO/2013, que inclui a distribuição dos activos,
passivos e extrapatrimoniais por prazos residuais e de refixação de taxa de juro e a análise do
impacto da sensibilidade da margem de juro face a deslocação da curva de rendimentos em
200 p.b.

Pressupostos assumidos para o cálculo do risco da taxa de juro da carteira bancária:

11. Risco de taxa de juro na carteira bancária

•

de acordo com a maturidade residual (se tiverem taxa fixa), ou de acordo com o tempo
remanescente para a próxima data de fixação (se tiverem taxa variável).
A análise de gaps foi uma das primeiras técnicas desenvolvidas para mensuração do risco
da taxa de juro, e continua a ser muito utilizada pelos bancos, dado produzir um indicador
simples de sensibilidade da conta de resultados à variação das taxas de taxa de juro. Do
ponto de vista operacional, esta técnica resulta do apuramento do chamado repricing
gap, ou seja, a diferença entre activos, passivos e elementos extrapatrimoniais sensíveis à
taxa de juro em cada banda temporal.
Um gap negativo ocorre quando os passivos excedem os activos (incluindo os elementos
extrapatrimoniais) numa determinada banda temporal. Isto significa que um aumento das
taxas de juro de mercado pode causar uma diminuição na margem financeira. Em sentido
contrario, um gap positivo implica que a margem financeira de um banco passa diminuir
como resultado de uma redução do nível das taxas de juro.

As técnicas mais simples para medir a exposição de um banco ao risco da taxa de juro
têm por base uma tabela de maturidade/repricing, que distribui as posições de balanço e
extrapatrimoniais sensíveis à taxa de juro num número predefinido de bandas temporais,

•
•
•

As aplicações em instituições de crédito estão agrupadas nas bandas temporais por prazo
residual de maturidade;
Os empréstimos e adiantamentos de clientes líquidos de provisões específicas ou
imparidade estão distribuídos nas bandas temporais por prazo a decorrer até a refixação
da taxa;
Os Bilhetes de Tesouro e as Obrigações do Tesouro estão distribuídos nas bandas
temporais por prazo residual de maturidade;
Os depósitos estão distribuídos nas bandas temporais por prazo residual de maturidade.
Os elementos de taxa variável são imputados às classes de maturidade de acordo com o
prazo a decorrer até a refixação da taxa de juro.
Os elementos denominados em moeda estrangeira e sujeitos a taxa de juro do banco
representam mais de 5% da carteira bancária, por esse motivo apresentamos uma análise
desagregada por moeda nomeadamente Meticais e Dólares.
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30 DE JUNHO DE 2021

30 DE JUNHO DE 2021
Em 30 de Junho de 2021, o impacto da sensibilidade da Taxa de Juro da carteira bancaria apresenta-se como segue:

XIII. RISCO DE TAXA DE JURO DA CARTEIRA BANCÁRIA (POR MOEDA)
Análise do risco de taxa de juro da carteira bancária em Meticais
Quadro 1 - Impacto nos Fundos Próprios (30/06/2021)
Risco de Taxa de Juro
Carteira Bancária
Exposições por intervalo de maturidade ou refixação da taxa
Milhares de Meticais
Banda Temporal
01. A vista até 30 dias
02. De 1 a 3 meses
03. De 3 a 6 meses
04. De 6 a 12 meses
05. De 1 a 2 anos
06. De 2 a 3 anos
07. De 3 a 4 anos
08. De 4 a 5anos
09. De 5 a 7 anos
10. De 7 a 10 anos
11. De 10 a 15 anos
12. De 15 a 20 anos
13. Mais de 20 anos

Activos

Passivos

(+)
3 387 182
350 000
118 359
805 507
-

à vista - 1 mês
1 - 3 meses
3 - 6 meses
6 - 12 meses
1 - 2 anos
2 - 3 anos
3 - 4 anos
4 - 5 anos
5 - 7 anos
7 - 10 anos
10 - 15 anos
15 - 20 anos
>20 anos

(-)
2 233 416
368 285
240 137
48 886
803
-

Unidades:
Período:

Extrapatrimoniais
(+)
-

Posição

(-)
-

(+/-)
1 153 766
(18 285)
(121 778)
756 621
(803)
-

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro
Fundos próprios
Impacto da Situação Líquida/Fundos próprios

10^3 MT
30/06/2021
Situação Líquida
Factor de
Posição
Ponderação (%)
Ponderada
(1)
(2)
0,08%
(923)
0,32%
59
0,72%
877
1,43%
(10 820)
2,77%
22
4,49%
6,14%
7,71%
10,15%
13,26%
17,84%
22,43%
26,03%
Total
(10 785)
(10 785)
1 404 173
-0,77%

Quadro 2 - Impacto na Margem Financeira (30/06/2021)
Risco de Taxa de Juro
Carteira Bancária
Exposições por intervalo de maturidade ou refixação da taxa
Milhares de Meticais
Activos

Banda
Temporal
01. A vista até 30 dias
02. De 1 a 3 meses
03. De 3 a 6 meses
04. De 6 a 12 meses
05. De 1 a 2 anos
06. De 2 a 3 anos
07. De 3 a 4 anos
08. De 4 a 5anos
09. De 5 a 7 anos
10. De 7 a 10 anos
11. De 10 a 15 anos
12. De 15 a 20 anos
13. Mais de 20 anos

Passivos

(+)

à vista
à vista - 1 mês
1 - 2 meses
2 - 3 meses
3 - 4 meses
4 - 5 meses
5 - 6 meses
6 - 7 meses
7 - 8 meses
8 - 9 meses
9 - 10 meses
10 - 11 meses
11 - 12 meses

3 387 182
350 000
118 359
805 507
-

(-)
1 690 161
543 255
196 618
171 667
132 118
99 671
8 349
13 434
7 588
3 328
23 675
219
642

Unidades:
Período:

Situação Líquida

Extrapatrimoniais
(+)
-

10^3 MT
30/06/2021

Posição

(-)
-

Factor de Ponderação (%) Posição Ponderada

(+/-)
(1 690 161)
2 843 927
(196 618)
178 333
(13 759)
(99 671)
(8 349)
792 073
(7 588)
(3 328)
(23 675)
(219)
(642)

(6)

(7)
2,00%
1,92%
1,75%
1,58%
1,42%
1,25%
1,08%
0,92%
0,75%
0,58%
0,42%
0,25%
0,08%

Total
Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro até um ano
Margem de juros
Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro até um ano em percentagem da MJ

33 803
(54 603)
3 441
(2 818)
195
1 246
90
(7 287)
57
19
99
1
1
(25 756)

(25 756)
440 105
-5,85%

Quadro 3 - Impacto nos Fundos Proprios (30/06/2021)
Risco de Taxa de Juro
Carteira Bancária
Exposições por intervalo de maturidade ou refixação da taxa

Unidades:
Período:

Milhares de Meticais
Banda Temporal
01. A vista até 30 dias
02. De 1 a 3 meses
03. De 3 a 6 meses
04. De 6 a 12 meses
05. De 1 a 2 anos
06. De 2 a 3 anos
07. De 3 a 4 anos
08. De 4 a 5anos
09. De 5 a 7 anos
10. De 7 a 10 anos
11. De 10 a 15 anos
12. De 15 a 20 anos
13. Mais de 20 anos

à vista - 1 mês
1 - 3 meses
3 - 6 meses
6 - 12 meses
1 - 2 anos
2 - 3 anos
3 - 4 anos
4 - 5 anos
5 - 7 anos
7 - 10 anos
10 - 15 anos
15 - 20 anos
>20 anos

Activos
(+)
1 737 860
-

Passivos
(-)
161 609
244 813
77 052
554 531
-

Extrapatrimoniais
(+)
(-)
-

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis á taxa de juro
Fundos próprios
Impacto da Situação Líquida/Fundos próprios
10

Posição
(+/-)
1 576 251
(244 813)
(77 052)
(554 531)
-

10^3 USD
30/06/2021

Situação Líquida
Factor de Ponderação (%) Posição Ponderada
(1)
(2)
0,08%
(1 261)
0,32%
783
0,72%
555
1,43%
7 930
2,77%
4,49%
6,14%
7,71%
10,15%
13,26%
17,84%
22,43%
26,03%
Total
(1.226)
8 007
1 404 173
0,57%
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30 DE JUNHO DE 2021
Quadro 4 - Impacto na Margem Financeira (30/06/2021)
Risco de Taxa de Juro
Carteira Bancária

Unidades:

10^3 USD

Período:

30/06/2021

Exposições por intervalo de maturidade ou refixação da taxa
Situação Líquida

Milhares de Meticais
Banda
Temporal

Activos

Passivos

(+)

(-)

Posição

Factor de Ponderação
(%)

Posição Ponderada

(1)

(2)

(+)

(-)

(+/-)

27 452

-

-

(27 452)

2,00%

549

1 737 860

134 157

-

-

1 603 703

1,92%

(30 791)

à vista
01. A vista até 30 dias à vista - 1 mês

Extrapatrimoniais

02. De 1 a 2 meses

1 - 2 meses

-

164 725

-

-

(164 725)

1,75%

2 883

03. De 2 a 3 meses

2 - 3 meses

-

80 088

-

-

(80 088)

1,58%

1 265

04. De 3 a 4 meses

3 - 4 meses

-

4 240

-

-

(4 240)

1,42%

60

05. De 4 a 5 meses

4 - 5 meses

-

49 956

-

-

(49 956)

1,25%

624

06. De 5 a 6 meses

5 - 6 meses

-

22 856

-

-

(22 856)

1,08%

247

07. De 6 a 7 meses

6 - 7 meses

-

227

-

-

(227)

0,92%

2

08. De 7 a 8 meses

7 - 8 meses

-

144 745

-

-

(144 745)

0,75%

1 086

09. De 8 a 9 meses

8 - 9 meses

-

41 692

-

-

(41 692)

0,58%

242

10. De 9 a 10 anos

9 - 10 meses

-

218 710

-

-

(218 710)

0,42%

919

11. De 10 a 11 meses

10 - 11 meses

-

82 494

-

-

(82 494)

0,25%

206

12. De 11 a 12 meses

11 - 12 meses

-

66 665

-

-

(66 665)

0,08%

53

Total

(22 655)

IImpacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro até um ano

(22 655)

Margem de juros

440 105

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro até um ano em percentagem da MJ

-5,15%

11
8341
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Unidade de Mobilização de Recursos

Unidade de Mobilização de Recursos

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO PARA ESTABELECIMENTO
DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP) PARA A CONCEPÇÃO,
CONSTRUÇÃO, DEVOLUÇÃO E OPERAÇÃO DO FOOD COURT DA UEM

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO PARA ESTABELECIMENTO DE
PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP) PARA A CESSÃO DE EXPLORAÇÃO
DO CENTRO DE SAÚDE DA UEM

Concurso Público N° 001/PPP/UMR-UME/2021

Concurso Público N° 003/PPP/UMR-UEM/2021

1. A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) convida a todas as empresas elegíveis
e qualificadas técnica e financeiramente para participar de um concurso público,
em etapa única, nos termos da Lei das Parecerias Público-Privadas- Lei 15/2011
de 10 de Agosto, na modalidade de Concepção, Construção, Devolução e Operação,
visando o estabelecimento de parceria para a construção e exploração do Food
Court, no Campus Universitário Principal da UEM.

1. A Universidade Eduardo Mondlane convida a todas as empresas elegíveis e qualificadas
para participar de um concurso público, em etapa única, nos termos da Lei das
Parecerias Público-Privadas - Lei 15/2011 de 10 de Agosto, na modalidade de Cessão
de Exploração, visando o estabelecimento de parceria para Exploração do Centro de
Saúde da Universidade Eduardo Mondlane (CSUEM).

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
documentos de concurso ou adquirí-los, mediante solicitação por escrito na Unidade
de Mobilização de Recursos (UMR), sita no Edifício da Reitoria, 1º andar, Campus
Universitário, Avenida Julius Nyerere nº 3453, Maputo-Moçambique, e-mail: umr@
uem.ac.mz, entre às 8:00horas e 14:30horas, pela importância não reembolsável
de 50.000,00MT, que deverá ser depositada na conta do Banco Comercial e de
Investimento – BCI; Titular: UEM DFIN Receitas Próprias; Número da Conta:
15368293101; NIB: 000800001536829310180; Descrição do Depósito: Food Court
da UEM.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
documentos de concurso ou adquirí-los, mediante solicitação por escrito na Unidade
de Mobilização de Recursos (UMR), sita no Edifício da Reitoria, 1º andar, Campus
Universitário, Avenida Julius Nyerere 3453, Maputo-Moçambique, e-mail: umr@
uem.ac.mz, entre às 8:00horas e 14:30 horas, pela importância não reembolsável
de 50.000,00MT, que deverá ser depositada na conta bancária : Banco Comercial
e de Investimento, – BCI; Titular: UEM DFIN Receitas Próprias; Número da Conta:
15368293101; NIB: 000800001536829310180; Descrição do Depósito: Centro de
Saúde da UEM.

3. As propostas deverão ser entregues em envelope selado no endereço anteriormente
mencionado, até às 10 horas locais do dia 30 de Setembro de 2021, e serão abertas
em sessão pública, no mesmo endereço e data, pelas 10:15horas, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.

3. As propostas deverão ser entregues em envelope selado no endereço anteriormente
mencionado, até às 10 horas locais do dia 22 de Setembro de 2021, e serão abertas
em sessão pública, no mesmo endereço e data, pelas 10:15horas, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.

4. As propostas deverão ser acompanhadas de garantia provisória, válida por 10
meses, no valor de 975.000,00Mt (Novecentos e setenta e cinco Mil Meticais).
5. O concurso será regido nos termos da Lei 15/2011, de 10 de Agosto, e conjugado
com o respectivo Regulamento - Decreto 16/2012, de 04 de Junho, bem como 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.
Maputo, 27 de Agosto de 2021
O Coordenador
Ilegível

4. As propostas deverão ser acompanhadas de garantia provisória, válida por 10 meses,
no valor de 275.000,00Mt (Duzentos e setenta e cinco Mil Meticais).
5. O concurso será regido nos termos da Lei 15/2011, de 10 de Agosto, conjugado com o
respectivo Regulamento - Decreto 16/2012, de 04 de Junho, bem como 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.
Maputo, 27 de Agosto de 2021
O Coordenador
Ilegível

8355

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MANICA

ANÚNCIO DE VAGA

ANÚNCIO DE ADJUDICACÃO
Nos termos do Artigo 33 alínea d) do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016 de 8 de
Março, comunica-se a adjudicação dos concursos abaixo:
CONCURSO N°
05/EMERG/
DPANEM/2021

06/EMERG/
DPANEM/2021

07/EMERG/
DPANEM/2021
08/EMERG/
DPANEM/2021
09/EMERG/
DPANEM/2021
10/EMERG/
DPANEM/2021
11/EMERG/
DPANEM/2021

VALOR (Mt)
Obra de Emergência-Construção de
descarregador e muro de cortina no
km 21+000, da estrada N260-Ndimba
O`torre/Dombe no âmbito de reparações
de emergência devido as Chuvas da época 2020-2021
Obra de Emergência-Reparações de
emergência na ponte de Mave - km
41+000 e na plataforma da estrada 45+000, da estrada N260-Dombe/ Goigoi
Obra de Emergência-Reparações de
emergência no Drift sobre o Rio Machacuari - km 25+000, da estrada R521-Inhacufera/ Chitobe
Obra de Emergência-Reparações de
emergência na Talude – km61+000 LD,
da estrada N7 –Rio Pungue/ Catandica
Obra de Emergência-Reparações de
emergência-Construção de pontão - km
4+500, da estrada NC-Cruz N6/ Chicamba/ Cadeado
Obra de Emergencia-Reparações de
emergência nos Drifts sobre o Rio Muhôa
- km 6+000 e Rio Rotanda - km 6+500, da
estrada R964-Muhôa/ Rotanda
Emergência-Reparação de emergência
nas estruturas de drenagem- entre os km
0+000 a 40+000, da estrada R969 - Cruz
N6 (Zónue)/ Cadeado

8355

EMPRESA

Contratação de 01 Motorista para trabalhar a tempo inteiro numa Clínica Móvel de
Planeamento Familiar na província de Sofala
Funções
• Transportar, de forma segura as utentes, os equipamentos e as correspondências, mediante
as solicitações efetuadas pelo superior hierárquico e as necessidades da organização;
• Colaborar e assegurar as diversas actividades de serviço interno e externo da Organização;

1.492.501,70Mt

• Garantir a manutenção do registo de viagens e inspecções, o abastecimento, limpeza
e manutenção do veículo atribuído, respeitando todos os regulamentos de transporte
rodoviário e os requisitos de segurança;

INVESTIMENTO
CONSTRUCOES,

• Efetuar diariamente o check-list em seu veículo e comunicar ao superior hierárquico
qualquer irregularidade observada no veículo.
3,408.715.95Mt

TELA
CONSTRUÇÕES

2.970.890,31

CONSMAC, Lda

1.941.229,27Mt

ENGINHEIROS
CONSTRUTORES,
EI

3.264.179,66 Mt

DD Construções
& Engenharia
Civil, Lda

Perfil
1. 12ª Classe;
2. Carta de condução profissional válida;
3. Prática de condução consolidada com caixa automática e manual;
4. Habilidade para puxar atrelado;
5. Boa apresentação;
6. Disponibilidade para trabalhar fora das horas normais de expediente;
7. Dinamismo, iniciativa, boa organização de trabalho e espírito de equipe;
8. Disponibilidade imediata.
9. Conhecimentos básicos de mecânica constitui uma vantagem.
10. Ter experiência de trabalho em ONG constitui uma vantagem;
11. Ser residente a tempo inteiro no local de implementação do projecto (cidade da Beira – Sofala).
Como se Candidatar:

3.089.965,90 Mt

V&C Construções

1. Documentação:
• Carta de Apresentação;
• Curriculum Vitae;

5,357,304.59 Mt

EDI Construções,
Lda

• Cópia da Carta de Condução Profissional e outros documentos relevantes.
2. Candidatura
• Os interessados poderão enviar as suas candidaturas (Carta de candidatura e CV) para o email
info@dktmozambique.org até ao dia 03 de Setembro de 2021.

Chimoio, aos 20 de Agosto de 2021
(UGEA)
162

9312
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República de Moçambique
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

FIPAG INHAMBANE
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1.

O FIPAG – Área Operacional de Inhambane convida empresas interessadas e elegíveis a apresentarem propostas fechadas para
a contratação de:

8349

Modalidade

Data e horafinal da
entrega

Data e hora
de abertura

Validade

nº 01/CPD/AOI/
UGEA/S/21

Prestação de
serviços de catering

Pequena
Dimensão

10/9/2021
às 9.00 horas

10/9/2021
às 9.15 horas

120 dias N/A

nº 02/CPD/AOI/
UGEA/S/21

Fornecimento
de produtos
alimentares

Pequena
Dimensão

10/9/2021
às 10.00 horas

10/9/2021
às 10.15 horas

120 dias N/A

Concurso
Limitado

24/9/2021
às 9.00 horas

24/9/2021
às 9.15 horas

120 dias N/A

Concurso
Limitado

24/9/2021
às 10.00 horas

24/9/2021
às 10.15 horas

120 dias N/A

nº 01/CL/AOI/
UGEA/S/21

MUNICÍPIO DE MACIA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MACIA
UGEA

nº04/CL/AOI/
UGEA/B/21

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

1.

De acordo com o preceituado na alínea d) do número 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada
de obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de
Março, comunica-se que os objectos do concurso abaixo foram adjudicads as seguintes empresas:

Prestação de
serviços de
manutenção e
reparação de
viaturas
Fornecimento de
material HSST

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos Concursos ou adquirí-los, entre às
8.00 e 14.00 horas, pela importância não reembolsável de 1.500.00MT (mil quinhentos meticais) e 500,00MT ( quinhentos
meticais) para Pequena Dimensão, que deve ser depositada na conta 5353237 BIM – FIPAG INHAMBANE.

2.

Endereço:

FIPAG INHAMBANE
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

Concurso Limitado nº 04/CMVM/CL/UGEA/2021
Lotes

Objecto de Concurso

Concorrente

Construção de um Posto de saúde Tipo I- Bairro Uampaco

Av. Acordos de Lusaka, Balane 2, Telf: 29320633

Valor

TISAMA CONSTRUCOES E.I

I

3.

2.975.320,00 MT
Construção de um Posto de saude Tipo I- Bairro Waxihissa

Garantia
Bancária
(MT)

Objecto

Nº do Concurso

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.

NB CONSTRUÇÕES E.I

II

2.886.533,83 MT

Inhambane, aos 25 de Agosto de 2021

Macia, 26 de Agosto de 2021
O Presidente do Conselho Municipal

O Director

(Ilegível)

(Ilegível)

305

191

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS
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ANÚNCIO

ANÚNCIO
Faz-se público que Katia
Michelle Manhiça, natural
de Maputo e residente na
cidade de Matola, no Bairro
Djuba, requereu autorização
para mudança do seu nome,
para passar a usar o nome
completo de Thulisile Katia
Manyisa.
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.

Faz-se
público
que
Clementina Stela Novele,
natural e residente na
cidade de Maputo, no Bairro
Ferroviário,
Quarteirão
52, casa n.º 50, requereu
autorização para mudança
do seu nome, para passar
a usar o nome completo de
Stela Clementina Novele.
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

Maputo, aos 23 de
Fevereiro de 2021

A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária
Superior)

O Director Nacional
Jaime Bulande Guta
(Conservador e Notário
Superior)
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE GAZA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO
1. De acordo com a alínea d) do no3 do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos abaixo indicados:
i.

CONCURSO PÚBLICO No 02/MR-ASF/DPAG/CP/312.1/2021 Contratação de Empreitada de Obras para Manutenção de Rotina de Estradas Revestidas para os
Anos 2021, 2022 e 2023, de acordo com o seguinte:

Objecto do
Concurso

Modalidade

Contratação de
Empreitada de Obras
para Manutenção de
Rotina de Estradas
Revestidas para os
Anos 2021, 2022 e
2023

Lote

Concurso
Público

9331

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE JUSTIÇA DA CIDADE DE MAPUTO
DEPARTAMENTO DOS REGISTOS E NOTARIADO E ASSUNTOS RELIGIOSOS
1º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

ii.

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE HILÁRIO
ANDARISSANE NHANENGUE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e quatro de Agosto
de dois mil e vinte e um, lavrada a folhas sete e seguintes, do livro de notas para
escrituras diversas número 164-D, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo,
perante mim, SARA MATEUS COSSA, Conservadora e Notária Superior em exercício
no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito
de HILÁRIO ANDARISSANE NHANENGUE, natural de Macunguela-Inharrime,
falecido em quatro de Maio de dois mil e vinte e um, em Johannesburg, casado que
era com a senhora Meriamo Eduardo Chicanequisso Mangue Nhanengue, filho de
Andarissane Nhahefuane Nhanengue e de Rosa Filipe dos Santos Gouveira, com
última residência habitual no Bairro Costa do Sol, nesta cidade de Maputo. Que
não deixou testamento, nem qualquer outra disposição de sua última vontade,
sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de todos seus bens móveis, imóveis
e direitos, seus filhos: Circe de Assucena Hilário Nhanengue, solteira, natural de
Maputo, Anderson Hilário Nhanengue, solteiro, natural de Maputo e Hilário
Andarissane Nhanengue, natural de Maputo, casado com Alice Liviasse Chatioca
e residente nesta cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros
ou com eles possam concorrer na sucessão à herança do referido HILÁRIO
ANDARISSANE NHANENGUE.
Está conforme
Maputo, aos 26 de Agosto de 2021
A Notária
(Ilegível)

Concorrente Vencedor

Valor incluindo IVA (Mt)

1

N1 Incoloane - Macia

JF Construções

8.345.096,75MT (Oito Milhões, Trezentos e Quarenta e Cinco Mil, Noventa e Seis Meticais e
Setenta e Cinco Centavos)

2

N1 Macia – Xai-Xai

Namacoma Construções

11.312.186,58MT (Onze Milhões, Trezentos e Doze Mil, Cento e Oitenta e Seis Meticais,
Cinquenta e Oito Centavos)

3

N1 Xai-Xai - Nhamavila

Maguta Construções

7.076.896,52 MT (Sete Milhões, Setenta e Seis Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Meticais,
Cinquenta e Dois Centavos)

4

N1 Nhamavila - Zandamela

Arco Iris

4.564.885,26 MT (Quatro Milhões, Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos e
Oitenta e Cinco Meticais, Vinte e Seis Centavos

5

N101 Macia - Chókwe

CANCELADO

6

N102 Chongoene - Chibuto

Africa Bricks

23,981,029.42 MT (Vinte e Três Milhões, Novecentos e Oitenta e Um Mil, Vinte e Nove
Meticais, Quarenta e Dois Centavos)

7

N221 Chaves – Mepuzi - Mapai

Africa Bricks

8.753.661,22 MT (Oito Milhões, Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Seiscentos e Sessenta e
Um Meticais, Vinte e Dois Centavos

8

N221 Mapai - Chicualacuala

Concrete Solution

7.904.189,18 MT (Sete Milhões, Novecentos e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Nove Meticais,
Dezoito Centavos)

9

R443 Mandlakazi - Macuácua

PB Construções

5.465.536,99 MT (Cinco Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta
e Seis Meticais, Noventa e Nove Centavos)

10

R453 Macia – Praia de Bilene

CANCELADO

11

R445 Macarretane - Nhelety

GRC Construções

11.660.645,62 MT (Onze Milhões, Seiscentos e Sessenta Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco
Meticais, Sessenta e Dois Centavos)

12

R445 Nhelety - Massingir

GRC Construções

12.924.777,09 MT (Doze Milhões, Novecentos e Vinte Quatro Mil, Setecentos e Setenta e
Sete Meticais, Nove Centavos)

13

N1 Ponte Sobre o Rio Limpopo em Xai-Xai

Construções Karina

4.618.886,40 MT (Quatro Milhões, Seiscentos e Dezoito Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis
Meticais, Quarenta Centavos)

14

R856 Ponte Sobre o Rio Limpopo em Guijá Milas Engenharia

3.240.900,47 MT (Três Milhões, Duzentos e Quarenta Mil, Noventos Meticais, Quarenta e
Sete Centavos)

CONCURSO PÚBLICO No 03/MR-TPL/DPAG/CP/312.2/2021 Contratação de Empreitada de Obras para Manutenção de Rotina de Estradas Terraplanadas para os
Anos 2021, 2022 e 2023, Incluindo Obras de Manutenção de Rotina Baseada no Sistema de Acampamentos de acordo com o seguinte:

Objecto do Concurso

Contratação de
Empreitada de Obras
para Manutenção de
Rotina de Estradas
Terraplanadas para os
Anos 2021, 2022 e 2023,
Incluindo Obras de
Manutenção de Rotina
Baseada no Sistema de
Acampamentos

9346

Estrada

Modalidade

Concurso
Público

Lote

Estrada

Concorrente Vencedor

1

Acampamento de Mandlakazi

S. Construções

2

Acampamento de Chinhacanine

Construções FDS

3

Acampamento de Maqueze

S. Construções

4

R454 Chicumbane - Zongoene

Milas Engenharia

5

N/C Kanhissane - Ndindiza

Lero Construções

6

R443 Macuácua - Mawaela

RS Construções

7

R446 Massingir - Zulu

Milas Engenharia

8

R865 Chókwe - Tlawene

RS Construções

Valor incluindo IVA (Mt)
19.891.332,32MT (Dezanove Milhões, Oitocentos e noventa e um Mil, trezentos e
trinta e dois Meticais e trinta e dois Centavos)
24.430.058,71MT (Vinte e quatro Milhões, quatrocentos e trinta Mil, cinquenta e
oito Meticais e setenta e um Centavos)
18.477.985,77MT (Dezoito Milhões, Quatrocentos e Setenta e Sete Mil,
Novecentos e Oitenta e Cinco Meticais e Setenta e Sete Centavos)
4.639.802,11MT (Quatro Milhões, Seiscento e Trinta e Nove Mil, Oitocentos e Dois
Meticais e Onze Centavos)
9.350.802,06MT (Nove Milhões, Trezentos Cinquenta Mil, Oitocentos e Dois
Meticais e Seis Centavos)
2.199.657,50MT (Dois Milhões, Cento e Noventa e Nove Mil, Seiscentos e
Cinquenta e Sete Meticais e Cinquenta Centavos)
7.437.060,72MT (Sete Milhões, Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Sessenta
Meticais e Setenta e Dois Centavos)
6.501.082,61MT (Seis Milhões, Quinhentos e Um Mil, Oitenta e Dois Meticais e
Sessenta e Um Centavos)

qoatrice

Xai-Xai, 27 de Agosto de 2021
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RELATÓRIO DE DISCIPLINA
DE MERCADO
30 de Junho de 2021
1.

Introdução

O Banco Société Générale Moçambique, S.A, (“SG Moçambique”)
apresenta o “Relatório de Disciplina de Mercado de 30 de Junho de
2021”, em cumprimento regulamentar estabelecido pelo Aviso n.º 16/
GBM/2017, de 22 de Setembro e, em observância dos critérios estabelecidos pelo pilar 3 do Basileia II, e o mesmo constitui informação
adicional do relatório intercalar de Junho de 2021 e visa divulgar
informação detalhada do capital, da solvabilidade e a gestão do risco
do SG Moçambique.
Os requisitos de divulgação de informação previstos no Aviso do
Banco de Moçambique nº 16/GBM/2017, de 22 de Setembro e bem
como a informação adicional incorporada neste documento têm
como objectivo avaliar o perfil de risco e a adequação do capital do
SG Moçambique e a metodologia de avaliação e mitigação de risco
no qual o SG Moçambique se encontra exposto.
2.

Responsabilidade do órgão de administração

O Conselho de Administração do Banco Société Générale Moçambique, S.A., (“SG Moçambique”) declara que o presente termo de responsabilidade incide sobre o Relatório de Disciplina de Mercado à 30 de
Junho de 2021, em conformidade com os critérios definidos no Aviso
nº 16/GBM/2017, de 22 de Setembro do Banco de Moçambique, e:
•

•

•

3.

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;
Assegura que mostram-se asseguradas neste documento a
qualidade necessária de toda a informação divulgada, incluindo a referente a, ou com origem em, entidades englobadas no
grupo económico no qual a instituição de crédito se insere;
Compromete-se a divulgar, tempestivamente, quaisquer alterações significativas que ocorram no decorrer do exercício
subsequente àquele a que o presente documento se refere.

Âmbito de aplicação

Presentemente o SG Moçambique apresenta a seguinte estrutura
societária:

4.

•

Société Générale, S.A., accionista maioritária detentora de
17,206,800 acções, representativas de 65.00% do capital social;

Apresentação de todo o mecanismo de controlo de riscos globais
dentro do Banco Société Générale Moçambique

•

The Mauritius Commercial Bank, Limited, com 9,265,200
acções, representativas de 34,99% do capital social;

• Primeira linha de defesa: ser representado pelos gestores operacionais através de:

•

Sr Alexandre Paul Maymat, com 1 acção correspedente a
0.01%.

Em Moçambique, o The Mauritius Commercial Bank (Grupo MCB) e
o Société Générale (uma sociedade anónima de responsabilidade
limitada constituída ao abrigo das leis de França, com sede em 29
Boulevard Haussmann, 75009 Paris e registada na Conservatória de
Paris sob o número 552 120 222) decidiram reforçar os seus laços de
parceria que culminou com a entrada da Société Générale na estrutura
societária do MCB Moçambique como accionista maioritária através
do aumento do capital que teve lugar no dia 02 de Outubro de 2015 e,
consequentemente, a alteração da denominação social para BANCO
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MOÇAMBIQUE, S.A.
O capital social do SG Moçambique à 30 de Junho de 2021, é de
2,647,200,000.00 de Meticais, integralmente subscrito e realizado por
entradas em dinheiro, representado por:

O acompanhamento e contínua redução de riscos é uma responsabilidade colectiva e como tal, todos os trabalhadores devem envolver-se neste tema. No entanto, o Banco Société Générale Moçambique
criou um departamento específico, cuja principal responsabilidade
é garantir que os accionistas do banco estejam numa posição que
lhes permitam obter uma visão independente de situações de riscos
dentro da instituição.
As equipas de Riscos são independentes da área de negócios e departamentos relacionados com as operações, o que permite que
os respectivos trabalhadores possam seguir de forma adequada e
apropriada todos os riscos e questões de conformidade.
É supervisionado por um Responsável de Riscos, composto pelos
departamentos, que são responsáveis pelo controlo dos riscos a que
foram alocados mas, também se espera que melhorem a sensibilização
de todos os trabalhadores sobre os seus temas. Para o efeito, os
referidos trabalhadores (do Banco Société Générale Moçambique)
recebem assistência contínua de equipas especializadas da Sede da
accionista maioritária (Société Générale) de modo a garantir que se
apliquem as melhores normas internacionais em Moçambique e que
a experiência do Grupo Société Générale beneficie ao banco.
•

•

•

•

17,206,800 acções da classe A, cada uma com o valor nominal de 100
Meticais; e
9,265,200 acções da classe B, cada uma com o valor nominal de 100
Meticais.
As acções serão tituladas ou escriturais. As acções tituladas revestirão a forma de acções nominativas registadas, sendo que as acções
escriturais revestirão a forma de acções nominativas. As acções
tituladas poderão a todo o tempo ser convertidas em acções escriturais, mediante deliberação da Assembleia Geral aprovada pelos
1

•

Segurança diária: que é garantida por uma definição clara de
processos mencionando segregação de funções e envolvimento no caso de necessidade de controlo de gestores e/ou
aprovações prévias.

•

Supervisão da direcção: que compreende um conjunto de
controlos baseados nos principais processos identificados
como pontos “fracos”. Independentemente de quem estiver
a efectuar os controlos, é responsabilidade de cada gestor
assegurar controlos adequados e que acções correctivas
apropriadas sejam tomadas.

Gestão do risco no Banco Société Générale Moçambique

O Banco Société Générale Moçambique, SA, (“SG Moçambique”) é
uma sociedade anónima de direito moçambicano, com sede na Av.
Julius Nyerere, nº 140, 4º andar – Maputo, em Maputo, matriculado
na Conservatória do Registo das Entidades Legais sob o n.º 11763,
contribuinte fiscal número 400066183, encontrando-se igualmente
registado no Banco de Moçambique a folhas 139 do livro C 28.
O Banco iniciou as operações em Agosto de 1999, com a denominação
social UCB – União Comercial de Bancos, S.A e, para além das operações bancárias a nível territorial, tinha também como objectivo, servir
os empresários Mauricianos com investimentos em Moçambique,
e dada a reorganização estrutural da casa mãe, e então accionista
maioritário, o The Mauritius Commercial Bank Limited (Grupo MCB),
com sede em Port Louis, República das Maurícias, decidiu-se, no ano
2007 alterar a sua designação social para The Mauritius Commercial
Bank (Moçambique), S.A.

jurídica do banco através da centralização e monitoria das
interacções contratuais com terceiros, praticando todos os
actos relacionados com a existência jurídica do banco como
uma entidade legal e (ii) monitoria de toda legislação aplicável
à actividade do banco.

accionistas que representem pelo menos 51% do capital social do
SG Moçambique.

•

Departamento de Riscos de Crédito, cujas responsabilidades
são (i) Assegurar que os riscos incorporados em toda a exposição a serem aceites pelo banco são avaliados correctamente
e que a exposição proposta apresente um rácio consistente
de risco/recompensa e (ii) Efectuar uma monitoria minuciosa
da carteira global de crédito (dentro e fora do balanço geral) a
fim de identificar indicadores prematuros de risco, com vista
propor-se soluções para salvaguardar os interesses do banco.
Departamento de Riscos Operacionais, a quem compete
assegurar que todos os departamentos do banco implementem processos seguros baseados na segregação de deveres,
controlos permanentes, etc. Assim, o Departamento de Riscos Operacionais deverá supervisionar o desempenho da
supervisão formalizada, assegurar que os planos de acção
sejam implementados em caso de anomalias identificadas
e fazer o acompanhamento de indicadores chave de riscos.
É igualmente responsabilidade do Departamento de Riscos
Operacionais (i) tratar de processos relacionados com novos
produtos de acordo com uma metodologia que permite ao
banco avaliar todos os potenciais riscos antes da distribuição
de um novo produto, bem como, formalizar procedimentos de
continuidade de negócio.
Departamento de Recuperação de Crédito, a este departamento cabe a gestão, directa ou indirectamente, de todos os
litígios relacionados com crédito malparado. Sua principal
responsabilidade é limitar o risco de crédito do banco, tanto
quanto possível e consequentemente, o seu desempenho é
avaliado através da sua própria demonstração de lucros e
prejuízos.
Departamento de Compliance, cujas atribuições passam
pela monitoria e redução de riscos do banco relacionados
com branqueamento de capitais e, numa perspectiva mais
global, a ética (conflito de interesses) e às obrigações regulamentares. Como resultado, o Departamento de Compliance
coordena todos os esforços (do banco) no sentido de melhorar
as práticas da política “Conheça o Seu Cliente” e, é responsável pela organização de sensibilização contínua de todos os
trabalhadores através de acções de formação e envolvimento
do pessoal do departamento em alguns processos.
Departamento Jurídico, que deve garantir a (i) segurança

• Segunda linha de defesa : funções especializadas (risco, finanças,
conformidade) através de:
•

Assistência na definição de processos fortes e controlos eficientes;

•

Controlos cruzados dos resultados de outras funções, através
de execução das suas próprias tarefas; e

•

Detecção de anomalias nos controlos de primeiro nível, através
de controlos formais do segundo nível.

• Terceira linha de defesa: auditoria interna que é rigorosamente
independente das áreas de negócio e que lidera missões de forma a identificar quaisquer fragilidades nos processos do banco
ou na forma como são tratados pelo pessoal operativo. Há dois
departamentos dentro da auditoria interna: a própria auditoria
e Inspecção-Geral cujo escopo de responsabilidade inclui departamentos de auditoria (isto é, a Inspecção-Geral poderá realizar
missões em torno dos departamentos de auditoria). Estes vários
níveis são coordenados através de:
•

Comité de Coordenação de Controlo Interno do Grupo Société Générale (CCCIG), – um comité especializado da Comissão
Executiva (COMEX), presidido pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração e liderado pela divisão de coordenação
de controlo interno;

•

Comités de Coordenação de Controlo Interno (CCCI) organizados dentro de cada core business e divisão central do
Grupo, presididos pelo Director da respectiva entidade e a
trabalhar conjuntamente com o Comité de Coordenação de
Controlo Interno.

Mais, dois tipos de controlos externos são acrescidos a estes níveis
internos:
•

Auditoria anual de contas realizada por empresas de auditoria independentes, cujo escopo de auditoria sempre deverá
incluir qualidade de controlo efectuado na produção de contas. Assim, as empresas de auditoria independentes devem,
através de análises de auditoria, verificar potenciais anomalias
na forma como os processos do banco são tratados (se por
acaso levam à impactos materiais nas contas).

•

Auditoria de reguladores.

Apresentação de princípios aplicáveis aos controlos internos dentro da Societe Generale Moçambique.
O sistema de controlo interno do grupo Societe Generale implementa
cinco princípios básicos:
•

A plenitude do âmbito de controlos, respeito a todos os tipos
de riscos, aplicáveis a todas as entidades do Grupo;

•

A responsabilidade individual de cada trabalhador na gestão
de riscos que assume e no controlo das operações que processa;

•

A responsabilidade das funções, no que tange aos seus conhecimentos técnicos e independência, na definição de controlos
normativos e para os três, exercer controlo permanente de
segundo nível;
A proporcionalidade de controlos em relação à magnitude
dos riscos envolvidos; e

•
•

A independência da auditoria interna.
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Apresentação dos outros níveis de controlo.
O Conselho de Administração é responsável por qualquer perda sofrida pelo Banco. Assumir riscos, de forma apropriada, é uma parte integrante do negócio, e o sucesso depende da optimização do compromisso
entre risco e recompensação. Com o objectivo de apoiar o Conselho de Administração, foram criados os
seguintes comités:
•

5.

( valores em milhares de Meticais)

Fundos Próprios

Jun-21

Dez-20

2,647,200
13,790

2,647,200
13,790

103,041

103,041

-

-

2,764,032

2,764,032

19,817

28,296

Resultados negativos transitados de exercícios anteriores

897,673

897,673

Resultados negativos do último exercício
Resultados negativos provisórios do exercício em curso, em
final do mês
Insuficiência de provisões
Total Fundos Próprios de base Negativos

-

-

-

-

47,470
964,960

54,162
980,131

1,799,072

1,783,901

1,635

1,640

-

-

-

-

-

-

1,635

1,640

-

61,407

1,800,707

1,724,135

Fundos Próprios de Base Positivos
Capital realizado
Prémios de emissão de acções e outros títulos
Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados
não distribuídos
Resultados positivos transitados de exercícios anteriores
Resultados positivos do último exercício

Comité de Activo e Passivo (ALCO) – Para gerir os activos e passivos da demonstração da posição
financeira do Banco;

•

Comité do Desenvolvimento do Negócio Para o acompanhamento de todas as questões relacionadas com o crédito e desenvolvimento do negócio;

•

Comité de Risco de crédito – Para monitorar a carteira de crédito;

•

Comité de contas e auditoria – Para monitorar os riscos operacionais e de compliance e para seguir
as recomendações das auditorias internas e externas;

•

Comité de Gestão – Para discutir e resolver questões internas do banco vividos diariamente.

Total Fundos Próprios de Base Positivos
Fundos próprios de base negativos
Acções próprias
Activos intangíveis

Estrutura de Capital

Os fundos próprios do Societe Generale Moçambique foram apurado acordo com as normas regulamentares aplicáveis, nomeadamente com disposição do Aviso do Banco de Moçambique n.º 8/GBM/2017 de
03 de Abril de 2017.
Os fundos próprios totais resultam da soma dos fundos próprios de base (Tier I) com os fundos próprios
complementares (Tier II), deduzida da insuficiência de provisões, dos activos intangíveis e de outros valores que, nos termos regulamentares, não são elegíveis para efeitos de solvabilidade da instituição. A
composição dos fundos próprios obedece o alvitrado no aviso do Banco de Moçambique Nº 8/GBM/2017
de 03 de Abril conforme se segue:

Fundos Próprios de Base Totais

Fundos Próprios de Base (TIER1):

Fundos próprios complementares Positivos
Provisões para riscos gerais de crédito ate ao limite de
0,0125% dos activos ponderados pelo risco de crédito

Elementos positivos:
•

Capital realizado;

•

Prémios de emissão de acções e outros títulos;

•

Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não distribuídos;

•

Resultados positivos transitados de exercícios anteriores;

Fundos próprios complementares Negativos

•

Resultados positivos do último exercício;

•

Resultados positivos provisórios do exercício em curso;

Total Fundos Próprios Complementares antes de
deduções

•

Reservas de conversão cambial e reservas de cobertura de investimentos líquidos em unidades
Operacionais no estrangeiro;

Total dos Elementos a Deduzir

•

Parcelas das Reservas e de resultados correspondentes a activos por impostos diferidos;

Fundos Próprios

•

Interesses minoritários.

Outros elementos
Empréstimos subordinados, nas condicões referidas no
artigo 15

6.

Elementos negativos:
•

Acções próprias;

•

Activos intangíveis;

•

Resultados negativos transitados de exercícios anteriores;

•

Resultados negativos do último exercício;

•

Resultados negativos provisórios do exercício em curso, em final do mês;

•

Reservas de reavaliação negativas, nas condições enumeradas no Art.º 5;

•

Diferenças positivas de reavaliação na primeira aplicação - método de equivalência patrimonial;

•

Insuficiência de provisões;

•

Desvios actuariais negativos (método do corredor) e custos com serviços passados - não reconhecidos
em resultados ou reservas.

Fundos Próprios Complementares (TIER 2):
Elementos positivos:
•

Montantes provenientes da emissão de títulos com prazo de vencimento indeterminado e dos
provenientes de empréstimos não titulados, nos termos do artigo n.º 11;

•

Outros elementos patrimoniais elegíveis, nos termos do artigo n.º 12;

•

Provisão para riscos gerais de crédito até ao limite de 0,0125% dos activos ponderados pelo risco
de crédito;

•

Reservas de reavaliação legais de activos fixos tangíveis;

•

Outras reservas de reavaliação, pelos montantes que resultam do Art.º 5 e dos n.ºs 7 e 8 do Art.º 17;

•

Outros elementos;

•

Empréstimos subordinados, nas condições referidas no artigo n.º 13;

•

Parte liberada de acções preferenciais remíveis.

Elementos negativos:
•

Outros elementos próprios enquadráveis no Artigo n.º 3, pelo valor da inscrição no Balanço.

Elementos a deduzir:
•

Imobilizado recebido em reembolso de crédito próprio;

•

Parte que excede os limites de concentração de riscos (Aviso n.º 9/GBM/2017 de 03 de Abril).

Os fundos próprios totais à 30-Junho-2021, ascenderam aos MZN 1,800,707 milhares de Meticais. Abaixo
encontra-se o quadro dos fundos próprios para os períodos em 30-Junho-2021 e 31-Dez-2020.

Adequação de Capital

O Capital detido pelo Societe Generale Moçambique é apurado conforme os requisitos mínimos de capital
definido pelo Banco de Moçambique para os riscos de crédito, Operacional e Mercado.
Para o efeito do cálculo dos requisitos mínimos para cobertura de risco de crédito o banco utiliza o Método
Padrão Simplificado de acordo com o Aviso Nº 11/GBM/2013 de 31 de Dezembro. Pelo que este método
consiste no cálculo dos activos ponderados pelo risco (RWA), para o efeito aplica-se os coeficientes de
risco previstos no aviso outrora supracitado sobre às diversas categorias de posições em risco do balanço
e extrapatrimoniais.
Os requisitos de calculo para cobertura do risco operacional vão de acordo com os regulamentos do Banco
de Moçambique- Aviso Nº 12/GBM/2013 de 31 de Dezembro de 2017, o calculo vai de acordo com o Método do Indicador Básico ( BIA- Basic Indicator Approach), que este métodos corresponde a 15% da média
aritméticas dos últimos três anos do indicador revelante anual positivo.
O cálculo dos requisitos mínimos para cobertura do risco de Mercado é feita de acordo com o Aviso Nº 13/
GBM/2013 do Banco de Moçambique de 31 de Dezembro, sendo que nesta abordagem, considera apenas
o risco cambial conforme o Aviso. Sendo que nesta metodologia as posições curtas líquidas e as posições
líquidas são convertidas em meticais à taxa de câmbio de valorimetria e adicionadas de modo a formar o
total das posições curtas e longas líquidas, onde o mais elevados dos dois totais constitui a posição líquida
global a ser utilizada para o efeito de risco de Mercado no cálculo de risco de Mercado, para efeitos de RWA.
Em complemento à abordagem regulamentar de avaliação do capital internos e riscos, o Banco realiza
anualmente o exercício de auto-avaliação do capital interno- ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment
Process) no âmbito do Pilar 2 de Basileia II e obedecendo os requisitos mínimos e directrizes do Aviso N
º16/GBM/2017 de 30 de Junho e Circular Nº 2/SCO/2013 do Banco De Moçambique.
Relativamente a projecção do capital futura, o banco analisa de forma mensal o nível de capital actual
através do comité de Activos e Passivos e sendo que a Administração definiu um Limite (Threshold ) em
que mantem uma margem suficiente do capital mínimo exigido, margem esta que serve para garantir que
o Banco tenha o capital suficiente numa situação de stress sendo que o mesmo foi definido tomando em
consideração os resultados do Teste de Esforço obtidos.
Adicionalmente o Banco, avalia a adequação e níveis de capital de forma trimestral em função do planeamento e execução do crescimento do negócio, sendo que são definido as necessidades de capital para os
próximos 4 anos, e o mesmo é acompanhado nos conselhos de administração do Banco.
6.1- Requisitos de capital
As tabelas apresentam os requisitos de capital para risco de crédito por classes de risco, risco de mercado e
risco operacional pelo método do indicador básico, nos termos do Aviso 11/GBM/2013 de 31 de Dezembro
2
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Activos Ponderados pelo Risco

Classe de Riscos no Método Padrão

Jun-21

Dez-20

Requisitos Minimos de Capital

Jun-21

Dez-20

Risco de crédito
Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Total das Operações de Balanço
Gar., avales, aceites e endossos
Transacções com recurso
C.de crédito irrevogáveis stand-by
Créditos documentários
Linhas de crédito não utilizadas
Total das Operações extrapatrimoniais

5,084
2,117,130
754,065
523,111
4,158,608
54,026
1,088,057
268,437
676,077
9,644,596
2,534,046
901,660
3,435,705

1,309
4,249,089
883,099
614,168
2,354,006
50,503
820,544
573,116
542,466
10,088,300
2,120,382
909,181
3,029,563

610
254,056
90,488
62,773
499,033
6,483
130,567
32,212
81,129
1,157,351
304,086
108,199
412,285

157
509,891
105,972
73,700
282,481
6,060
98,465
68,774
65,096
1,210,596
254,446
109,102
363,548

Risco de Operacional

111,602

95,819

13,392

11,498

111,602
-

95,819
-

13,392
-

81,930

52,050

Métodos do indicador básico
Método Padrão

Risco de Mercado
Total de requisitos de capital para cobertura de risco de crédito,
Risco Operaciona e o Risco de Mercado
Fundos Próprios
Diferença ( Fundos Próprios - Total de requisitos de Capital)

Subsequentemente, seus resultados são partilhados ao Conselho de Administração do Banco, bem como
aos órgãos de gestão de riscos de créditos local e do nível do grupo SG, onde são amplamente discutidos,
através dos comités de gestão de riscos previamente estabelecidos, em obediência à governança corporativa
de riscos, bem como às diretrizes de gestão de riscos, do Banco Moçambique, estabelecidas através do aviso
nº 4/GBM / 2013 de 18 de Setembro.
De modo geral, a organização e governança do crédito no SG Moçambique, é assegurada por uma política
de crédito baseada no princípio de que qualquer assunção de risco de crédito deve fundar-se em (i) conhecimento sólido do cliente e seu negócio, (ii) uma compreensão do objetivo e estrutura da transação e (iii)
fontes de reposição do débito.
As Decisões de crédito devem assegurar que a estrutura da transação minimizará o risco de perda na eventualidade de incumprimento da parte. Ademais, o processo de aprovação de crédito toma em consideração
o cometimento global do grupo a que o cliente pertence.
A aprovação do risco faz parte da estratégia de gestão de risco do Grupo Société Générale em consonância
com o seu apetite de risco. O processo de aprovação de risco é baseado em quatro princípios fundamentais:
•

Todas as transações invocando risco de crédito (risco do devedor, risco de regularização/entrega,
risco de emissor e risco de substituição) devem ser previamente autorizadas.

•

Responsabilidade da análise e aprovação de transações cabe à unidade primária e específica da
relação com o cliente e a unidade de risco, que analisam todos os pedidos de autorização de um
cliente específico ou grupo de clientes, para assegurar uma abordagem consistente à gestão de risco.

11,498

•

A unidade primária de relação com o cliente e unidade de risco devem ser independentes uma da outra.

9,832

5,726

•

1,592,860

1,591,367

As decisões de crédito devem ser baseadas sistematicamente nas classificações do risco interno (classificação de devedor), como indicado pela unidade primária de relação com o cliente e aprovadas
pela Divisão de Risco.

1,800,707

1,724,135

•

207,847

132,768

A Divisão de Risco submete recomendações sobre os limites que considera apropriados para certos
países, regiões geográficas, sectores, produtos e tipos de clientes, a fim de reduzir riscos com fortes
correlações.

•

A alocação de limites está sujeita à aprovação final da Direção Geral do Grupo Société Générale e é
baseada num processo que envolve as divisões operacionais expostas ao risco e à Divisão de Riscos

6.2 Rácio de Solvabilidade
O rácio de solvabilidade calculado de acordo com a circular n.º 01/SCO/2013 de 31 de Dezembro do Banco de Moçambique, e o mesmo atingiu à 13.57% à 30-Junho de 2021. Este rácio situa-se acima do limite
definido pelo Banco de Moçambique de 12% para o período em análise.
( valores em milhares de Meticais)

Rácio de Solvabilidade

Jun-21

Dez-20

Fundos próprios de base (Tier I)
Capital social
Reservas elegiveis e resultados transitados
Activos intangíveis
Imparidades do crédito de acordo com o aviso do BdM
Insuficiência de provisões

2,647,200
(780,841)
(19,817)
(47,470)

2,647,200
(780,841)
(28,296)
(54,162)

Fundos próprios (Tier I)

1,799,072

1,783,901

1,635

1,640

1,635

1,640

Fundos próprios de base e complementares (Tier I e II)

1,800,707

(61,407)
1,724,135

Activos ponderados pelo Risco
Na posição financeira
Extrapatrimoniais
Risco operacional
Risco de Mercado

9,644,596
3,435,705
111,602
81,930

10,088,300
3,029,563
95,819
52,050

Total dos activos ponderados

13,273,833

13,265,732

Tier I
Tier II
Rácio de solvabilidade
Rácio de solvabilidade requerido

14.06%
13.55%
13.57%

14.07%
13.45%
13.00%

12.00%

12.00%

Apresentação de conceitos de risco de crédito dentro do Banco Société Générale Moçambique.
•

Fundos próprios complementares (Core Tier II)
Outros elementos a deduzir

7.

Risco de crédito

O risco de crédito é a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido
à incapacidade de uma contraparte cumprir os seus compromissos financeiros perante a instituição, incluindo
possíveis restrições à transferência de pagamentos do exterior.

Crédito vencido

Todo o compromisso não pago, mesmo que pague parcialmente, é considerada pelo Banco como vencido
e, logo que é verificado, o Banco adota um acompanhamento específico da exposição conexa, com vista a
sua restauração ou assegurar maior recuperabilidade do seu ativo, desde que o referido incumprimento não
ultrapasse o número de 90 dias.
•

Crédito em incumprimento

Par o SG Moçambique, um crédito é considerado em Incumprimento (non performing loan), quando se verifica
a ocorrência de pelo menos um dos seguintes eventos abaixo listados:
•

Presença de um risco comprovado de não cobrança ou recuperabilidade de todo ou parte dos montantes devidos, conforme assumido pela contraparte / mutuário, no contrato inicial (independentemente de existência de colaterais ou não) como consequência de uma deterioração significativa na
situação financeira do mutuário;

•

A observação de uma ou mais quantidades de operações vencidas de pelo menos 91 dias. A ocorrência
deste evento resultará na exposição da contraparte / mutuário ser classificada como em incumprimento, ao menos que circunstâncias especiais demonstrem que o montante em atraso resulta de
causas não relacionadas à situação do devedor;

•

Um mutuário / contraparte sujeita a processos legais relativos a empresas em dificuldade (nomeação
de administrador ad hoc, liquidação judicial, liquidação por decisão do tribunal, convocação à um
tribunal internacional) ou um processo equivalente nos termos da lei aplicável no país do devedor;

•

A identificação de uma situação que requer um acordo de reestruturação.

Fundos próprios complementares (Core Tier II)
Outros

35

A exposição / mutuário só deixa de estar em incumprimento (non performing loan), quando já não se verifica a nenhuma das condições acima mencionadas, o que significa, em particular, que todas as exposições
vencidas devem ter sido ajustadas.
No SG Moçambique, as regras acima referidas são aplicadas para todas as exposições (balanço patrimonial
e fora do balanço, como compromissos e garantias dadas).
•

Crédito reestruturado

O risco de crédito existe, principalmente, nas exposições em crédito (incluindo o titulado), linhas de crédito,
garantias e derivados. Este risco emerge da relação entre o SG Moçambique e seus clientes particulares,
empresas, instituições financeiras e entidades soberanos.

O crédito reestruturado, é todo aquele em que tenham sido verificados alterações das respetivas condições
contratuais, que se tenham traduzindo em pelo menos (i) alargamento do prazo de reembolso do crédito, (ii)
introdução do período de carência durante a já vigência do contrato, ou (iii) na capitalização dos juros devido
a dificuldades financeiras do mutuário, independentemente de ter havido ou não atrasos de pagamentos de
prestações de capital ou juros.

É responsabilidade do banco estar a todo o momento e por todos os meios numa situação de avaliar a
solvabilidade de crédito da sua carteira de forma a permitir que constantemente tenha um parecer sobre o
nível de risco/recompensa. Assim, o banco cria processos adequados para avaliar a solvibilidade de crédito
dos seus clientes a quem os empréstimos são concedidos e monitorar toda a carteira global.

Nos termos do artigo 9 do Aviso 16/GBM/13, bem como da política de créditos em vigor, o banco acompanha
créditos reestruturados e adequa o nível de imparidades à sua mais justa condição económica.

O departamento de riscos do Banco SG Moçambique, está organizado de tal forma a assegurar o seu dever
de monitoria constante e alerta sobre posições materializadas, bem como potenciais de risco de crédito.
Assim, como forma a assegurar o grau de conhecimento da avaliação do risco de crédito em sua carteira, o
SG Moçambique dispõe de relatórios regulares e detalhados quanto ao volume de créditos e montantes em
risco, de seus mutuários / contrapartes. Os relatórios ora referidos, decompõe sua carteira de créditos nos
seus mais diversos segmentos de clientes e de seguida de produtos de créditos por forma a adequadamente
medir suas sensibilidades e concentrações, por outro lado, anualmente o SG Moçambique materializa testes
de esforço sobre a sua carteira de créditos vigentes para que adequadamente se posicione perante mudanças
das condições de mercado.
3

Outrossim, e em cumprimento da sua política interna de créditos, assegura que os créditos reestruturados
são classificados e mantidos em condição de incumprimento (non performing loan) por período mínimo de
12 meses a contar da data de sua reestruturação, desde que posição adversa à sua normalização não seja
verificado., independente das circunstâncias que levaram ou ditaram a sua reestruturação, e posteriormente
seguidos de forma específica por mais 6 meses “whatchlist”
•

Crédito objecto de imparidade

Todos os créditos considerados em incumprimento (non performing loans) são elegíveis para aprovisionamento individual. Entretanto, há que considerar individualmente os três critérios abaixo alistados na qualificação do crédito objeto de imparidade:
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•

Cliente com pelo menos um dos seus créditos vigentes no SG Moçambique, em incumprimento por
período superior a 90 dias;

•

Limites de concentração individual e a grupos de contrapartes correlacionadas, indústrias ou sectores
económicos específicos, áreas geográficas e produtos específicos;

•

Cliente sujeito a qualquer acão judicial tendo em vista a recuperação de créditos;

•

•

O conhecimento do Banco de que o cliente se apresenta indicações claras de que a sua situação se
agrava de maneiras que possa colocar em risco a sua capacidade ou habilidade de reembolso de
créditos.

Limites de concentração individual e grupos de contrapartes correlacionados, em limitação ao valor
dos fundos próprios regulamentares do SG Moçambique;

•

Regras para aprovar a constituição de reservas ou provisões para perdas prováveis e abate /saneamentos de créditos;

•

Cliente com a sua exposição creditícia reestruturada a menos de 12 meses.

•

Fixação de preços para os créditos;

•

Risco de crédito no âmbito de operações de mercado

•

Papel e responsabilidades da área/pessoal envolvido na concessão e administração de crédito;

•

Diretrizes de gestão de empréstimos problemáticos; e,

•

Definição de cada categoria de risco (rating), em conformidade com o perfil de risco de cada cliente.

Como parte das interacções com base nas operações de mercado (compras/vendas actuais ou futuras de
moeda estrangeira, por exemplo) com outras contrapartes, o banco pode estar a enfrentar dois tipos de riscos:
Ø Risco de entrega é o risco de que uma contraparte numa transacção pode não ser capaz de cumprir
a sua parte do acordo, se não entregar o activo subjacente ou o valor do contrato;
Ø Risco de substituição é o risco que um titular do contrato saberá que a contraparte será incapaz de
cumprir os termos de um contrato, criando a necessidade de um contrato de substituição.
•

•

Risco político e de não transferência, trata-se de risco de falta de pagamento resultante de ações ou
medidas tomadas pelas autoridades governamentais locais (decisão de proibir o devedor de cumprir
os seus compromissos, nacionalização, expropriação, não convertibilidade, etc.), eventos domésticos
(motins, guerra civil, etc.) ou eventos externos (guerra, terrorismo, etc.)
Risco comercial, que ocorre quando a qualidade de crédito de todas as contrapartes num determinado país deteriora-se devido à crise económica ou financeira nacional, independentemente da
situação financeira individual. Pode tratar-se de choque macroeconómico (grande desaceleração das
atividades, crise sistémica da banca, etc.) ou depreciação da moeda ou incumprimento soberano na
dívida externa possivelmente acarretando outras situações de incumprimento.

O grupo SG, estabelece limites globais e reforço de monitoria de exposições para os países com base nas
suas classificações internas e indicadores de governação, de maneiras que sua supervisão não se limita a
mercados emergentes.
Os limites do país são aprovados anualmente pela Direção Geral, após decisão de alocação ao nível do grupo
SG, existindo a prorrogativa de materializar-se uma revisão em baixa a qualquer momento se a situação do
país deteriorar ou apresentar perspetivas de deterioração.
Todas as exposições do Grupo (cauções, derivados, empréstimos e garantias) são tomadas em consideração
por esta monitoria.
Política de risco de crédito
O SG Moçambique está empenhado em manter uma sólida cultura de risco de crédito, ancorada em uma
política de risco de crédito sólido, com o objetivo primário de garantir o mais alto nível de qualidade dos
seus ativos, compatível com objetivos de lucros e considerações de risco, em conformidade com a política
corporativa do grupo Société Générale.
A política de crédito estabelece um enquadramento para a tomada de decisões de investimento e de concessão de empréstimos e refletem a tolerância ao risco de crédito por parte da instituição.
Por forma a assegurar a sua eficácia, o SG Moçambique comunica e divulga a sua política de forma oportuna
e tempestiva bem como assegura o envolvimento de todos os stakeholders de crédito na sua devida adoção.
Mais ainda, assegura a devida atualizações, sempre que a mesma necessite de medida corretivas ou de enquadramento à realidade actual.
A política de risco de crédito do SG Moçambique elabora sobre:
•

•

Áreas gerais de risco de crédito na qual o SG Moçambique está disposta a penetrar ou está impedida
de participar, tais como o tipo de facilidades de crédito, o tipo de garantias, os tipos de mutuários,
áreas geográficas ou sectores de atividades económicos em que o SG Moçambique se pode focalizar;

Jun-21

Média do Ano

o A idoneidade e reputação do mutuário ou contraparte;
o O perfil de risco atual (incluindo a natureza e os montantes globais de riscos), do mutuário ou contraparte e sua sensibilidade aos desenvolvimentos económicos e de mercado;

Dez-20

Exposição Bruta ao risco de crédito relativa a elementos do balanço
Caixa e disponibilidades em Banco Central

2,313,426

2,951,356

3,589,287

Disponibilidades em instituições de crédito

2,198,752

2,391,429

2,584,106

Empréstimos e adiantamentos ao banco

4,501,647

3,226,097

1,950,548

292,200

Instrumentos de dívida ao custo amortizado

294,442

6,427,804

Empréstimos e adiantamentos a clientes

3,437

Outros activos

5,139,371

3,291

15,737,266

Total do activo

296,684

5,783,587

3,145

14,650,203

13,563,140

Exposição do risco de crédito relativa a elementos extrapatrimoniais
Garantias

7,056,262

6,164,174

5,272,086

Cartas de crédito

2,254,149

2,263,551

2,272,953

Total da extrapatrimoniais

9,310,411

8,427,725

7,545,039

25,047,677

23,077,928

21,108,179

Total da exposição ao risco de crédito

( Valores em Milhares de Meticais)

Distribuição Geográfica das exposições em Jun-21
Operações no Balanço

Estrangeiro

Moçambique

Zona Sul

Zona Centro

Total

Zona Norte

243,985

9,300

15,676

-

268,961

6,863,903

-

-

-

6,863,903

754,065

-

-

-

754,065

65,649

-

-

2,133,104

2,198,752

3,701,264

76,470

380,874

-

4,158,608

51,527

442

2,056

-

54,026

1,145,420

-

-

-

1,145,420

Créditos Vencidos

268,437

-

-

268,437

Outros Activos

676,077

-

-

-

676,077

13,770,326

86,212

398,606

2,133,104

16,388,248

6,614,619

-

-

436,998

7,051,617

-

-

-

-

-

2,250,900

-

-

-

2,250,900

-

-

-

-

-

Linhas de crédito não utilizadas

1,025,539

-

-

-

1,025,539

Total Extrapatrimoniais

9,891,058

-

-

436,998

10,328,056

Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis

Total no Balanço

Operações Extrapatrimoniais
Gar., avales, aceites e endossos
Transacções com recurso
C.de crédito irrevogáveis stand-by
Créditos documentários

Processo detalhado e formalizado de avaliação ou revisão, gestão e documentação de créditos, donde
se incluí:
o A finalidade do crédito, bem como a fonte de reembolso;

( Valores em Milhares de Meticais)

Distribuição Geográfica das exposições em Dez-20
Operações no Balanço

Estrangeiro

Moçambique

Zona Sul

Zona Centro

181,947

-

5,774,471

-

Empresas Públicas

883,099

Instituições de Crédito

Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais

Total

Zona Norte
-

181,947

-

-

5,774,471

-

-

-

883,099

365,233

-

-

2,572,977

2,938,209

1,954,466

29,291

370,250

-

2,354,006

50,503

-

-

-

50,503

-

-

889,282

-

573,116

o O histórico e capacidade atual de reembolso do mutuário, com base em tendências financeiras
históricas e projeções dos fluxos de caixa;

Carteira de Retalho Regulamentar

o Uma análise da capacidade de reembolso, orientada para o futuro, com base em vários cenários;

Exposições Garantidas por Bens Imóveis

889,282

-

Créditos Vencidos

573,116

-

Outros Activos

542,466

-

-

-

542,466

11,214,582

29,291

370,250

2,572,977

14,187,099

2,946,354

-

-

2,321,251

5,267,605

-

-

-

-

-

2,267,980

-

-

-

2,267,980

-

-

-

-

-

Linhas de crédito não utilizadas

1,050,383

-

-

-

1,050,383

Total Extrapatrimoniais

6,264,717

-

-

2,321,251

8,585,968

o A capacidade jurídica do mutuário ou contraparte de assumir a responsabilidade;
o Para os créditos comerciais, a perícia de realização de negócios e o estado do sector económico do
mutuário e sua posição dentro desse sector;
o Os termos e condições do crédito proposto, incluindo as cláusulas que visam limitar futuras mudanças no perfil de risco do mutuário;
o A adequação e exigibilidade das garantias ou colaterais.
•

( valores em Milhares de Meticais)

Risco de país

Risco do país ocorre quando uma exposição (empréstimo, caução, garantia ou derivado) torna-se suscetível
a impacto negativo pela mudança das condições políticas, económicas, sociais e financeiras no país de exposição. Inclui ainda, exposição a qualquer tipo de contraparte, incluindo um estado soberano (risco soberano
é também controlado pelo sistema de limite de risco da contraparte). O risco do país subdivide-se em duas
grandes categorias:
•

Abaixo, apresenta-se: (i) o total da exposição bruta ao risco de crédito; (ii) a distribuição geográfica das exposições, desdobrada por contrapartes; (iii) a distribuição das exposições por sectores; e (iv) o desdobramento
da carteira de crédito com base nas maturidades contratuais residuais.

Autoridade de aprovação de crédito em diferentes níveis hierárquicos, incluindo exceções como concessão de crédito além dos limites prescritos;

Empresas

Total no Balanço

Operações Extrapatrimoniais
Gar., avales, aceites e endossos
Transacções com recurso
C.de crédito irrevogáveis stand-by
Créditos documentários
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Distribuição das exposições
Líquidas de imparidade por
Sectores

Jun-21

O SG Moçambique, aloca para avaliação individual e consequente apuramento de imparidade individual
especifica, todos, os créditos que se encontrem na condição de crédito em incumprimento (non performing
loan).

Dez-20

1,822,285.07

1,392,777

102,346.91

130,604

1,049,667.80

603,116

399,017.43

349,436

Agricultura e pesca

1,454,628.32

1,315,582

Outros

1,599,858.14

1,347,855

6,427,804

5,139,371

Comércio
Indústria Transformadora
Serviços
Transportes e comunicações

Total

•

Até 1 Mês

1 á 3 Meses

Cálculo de imparidade de carteira nos termos das normas da IFRS.

Por forma a cumprir com as normas IFRS, o SG Moçambique também aloca uma provisão à sua sólida
carteira de crédito, conforme a espectativa probabilística observada de que esta venha a entrar em incumprimento, ou não
Assim, para o efeito, a carteira sólida de créditos (não em incumprimento), é repartida em duas dimensões,
designadas Estagio 1 e Estágio 2, do qual se espera que a mesma entra em incumprimento nos próximos
12 meses (estágio 1) e a mesma entre em incumprimento no período subsequente a 12 meses (estágio 2).
O efeito probabilístico (probabilidade de ocorrência) é afetado à carteira sólida, resultando assim a imparidade esperada de carteira.

Desdobramento da carteira de activos com base nas maturidades contratuais residuais em Jun-21

Operações no Balanço

( Valores em Milhares de Meticais)

3 á 1 Anos

> 5 Anos Sem Maturiedade

1 à 5 Anos

A tabela abaixo resume os movimentos das imparidades durante os exercícios financeiros.

-

-

-

-

-

268,961

6,863,903

-

-

-

-

-

( valores em Milhares de Meticais)

-

405,964

241,194

106,907

-

-

Saldo de abertura

500,653

Instituições de Crédito

2,198,752

-

-

-

-

-

Dotações de Provisões

267,817

Empresas

1,195,928

76,931

2,033,033

852,716

-

-

Reversões do ano

187

424

1,940

51,475

-

-

595,604

82,832

142,024

401,045

455,542

63,976

-

Saldo final à 31-Dezembro de 2020

Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos

25,744

-

28,062

79,130

135,501

-

Saldo de abertura

595,604

-

-

-

-

-

676,077

Dotações de Provisões

219,147

10,367,346

625,342

2,705,274

1,545,771

199,477

945,038

169,836

1,225,054

3,741,549

1,915,178

-

-

Transacções com recurso

-

-

-

-

-

C.de crédito irrevogáveis stand-by

-

784,187

1,466,713

-

-

-

Créditos documentários

-

-

-

-

-

-

Linhas de crédito não utilizadas

-

-

-

-

-

-

169,836

2,009,241

5,208,262

1,915,178

-

-

Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Empresas Públicas

Carteira de Retalho Regulamentar

Outros Activos
Total no Balanço

Operações Extrapatrimoniais
Gar., avales, aceites e endossos

Total Extrapatrimoniais

Desdobramento da carteira de activos com base nas maturidades contratuais residuais em Dez-20

Operações no Balanço

Até 1 Mês

1 á 3 Meses
-

-

5,774,471

-

-

-

2,938,209

-

306,514
386

3 á 1 Anos

> 5 Anos

181,947

-

-

-

-

405,697

477,402

-

-

-

-

-

-

278,995

1,507,255

261,242

-

-

335

2,549

44,684

2,549

-

14,075

80,713

268,766

478,951

46,777

-

280,100

-

290,570

2,446

-

-

-

-

-

-

542,466

9,313,756

360,043

2,184,267

1,552,850

51,772

724,412

73,653

1,274,135

2,349,905

1,569,912

-

-

-

-

-

-

-

32,835

221,575

1,731,260

282,310

-

-

Créditos documentários

-

-

-

-

-

-

Linhas de crédito não utilizadas

-

-

-

-

-

-

106,487

1,495,710

4,081,165

1,852,222

-

-

Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Outros Activos
Total no Balanço

-

Sem Maturiedade
-

Administrações Centrais e Banco Centrais

Operações Extrapatrimoniais
Gar., avales, aceites e endossos
Transacções com recurso
C.de crédito irrevogáveis stand-by

Total Extrapatrimoniais

Imparidades

(172,867)

Reversões do ano

(132,310)

Abates de créditos

(116,621)
565,821

Saldo final à 30-Junho de 2021

Risco de concentração
Um dos elementos importantes na gestão do risco de crédito está no estabelecimento de limites de exposição a um único mutuário e grupo de mutuários, abrangendo elementos quer do ativo patrimonial como
extrapatrimonial, com base na robustez creditícia da contraparte, legitimidade do pedido de crédito, condições económicas e na tolerância ao risco do SG Moçambique.

( Valores em Milhares de Meticais)

1 à 5 Anos
-

Caixa e Equivalentes de Caixa

Os limites acima referidos, são definidos em consideração ao produto, indústria específica, sectores económicos e regiões geográficas a fim de evitar risco de concentração elevado, tomando por base o aviso 15/
GBM/2013 emanado pelo Banco de Moçambique.
O processo de revisão dos limites é anual, conjuntamente com o processo de revisão / atualização da política de créditos ou de forma extraordinária dependendo do nível de transformação rápida / extraordinária
dos riscos associados a determinada região, sector ou indústria, quando devidamente fundamentados.
A segurança do respeito aos limites está assegurada pelo processo de governança de créditos estabelecido pelo SG Moçambique, que assegura a verificação cruzada antes de conceder um crédito, bem como
ao acompanhamento mensal realizado pelo comité de risco de crédito e o departamento de finanças de
forma independente
A política do Societe Generale para avaliação do risco da contraparte e de concentração no âmbito dos riscos
de crédito enquadra-se na governança global do risco de crédito que responde de igual modo às exigências
do Banco central definidas através dos avisos 11/GBM/2013 e 15/GBM/2013 e da circular 03/SCO/2013.
A garantia do respeito desses limites é feita pelo processo de verificação cruzada antes de conceder um
crédito e está sujeito a um acompanhamento mensal.
•

Apresentação da actual concentração de risco de crédito

Política de imparidades
Com vista a assegurar e manter uma adequacidade de cobertura de sua carteira de créditos, o SG Moçambique têm aprovado a sua política de Provisões e Imparidade de Créditos, obedecendo as normas estabelecidas pelo Banco de Moçambique, através do seu aviso 16/GBM/2016, bem como as normas internacionais
do relato financeiro (NIRF).
Nesta conformidade, o SG Moçambique possui três processos distintos para aprovisionamento da carteira de crédito, complementares entre si, e que permitem conceder à Direção Executiva e ao Conselho de
Administração relevantes, recomendações para tomada de determinados níveis de riscos suportados na
carteira de créditos. Assim:
•

Provisões Mínimas Regulamentares

O cálculo e registo das provisões mínimas regulamentares, é efetuado regular e mensalmente, em conformidade com o aviso 16/GBM/2016 do Banco de Moçambique e visa, para além de assegurar o cumprimento
da norma emanada pelo regulador, assegurar que a carteira de crédito está devidamente aprovisionada
para efeitos de relato prudencial. Dentre os tipos de provisões constituídas, encontramos as provisões para
riscos gerais de créditos e as provisões para créditos vencidos ou com características especiais.
•

( valores em Milhares de Meticais)

Contraparte

Montante de
exposição no
balanço

% relativamente ao montante
de exposição não vencida
no balanço

Cliente 1

801,083

13%

Cliente 2

726,885

12%

Cliente 3

593,956

10%

Cliente 4

549,131

9%

Cliente 5

444,691

7%

Cliente 6

423,439

7%

Cliente 7

417,472

7%

Cliente 8

369,229

6%

Cliente 9

245,634

4%

Cliente 10

214,322

3%

Total Top 10

4,785,841

78%

Total da exposição não vencida
no balanço da Instituição

6,159,367

Imparidade Individual de Créditos (Provisões Especificas) – IFRS 9

O reconhecimento contabilístico e de reporte financeiro é assegurado por através do modelo de imparidade
de créditos, aprovado e estabelecido no SG Moçambique, com vista a responder as regras Internacionais
de Contabilidade e de Relato Financeiro, no qual o SG Moçambique deve obediência.
Assim, a avaliação individual de créditos visa a determinação de imparidade individual (especifica) e a
constituição da adequada provisão para o efeito.
Assim, a imparidade é determinada através da diferença entre o valor atual dos fluxos de caixa esperados
e descontados e o valor do crédito no momento da sua avaliação.
Os fluxos de caixa esperados poderão ser os que efetivamente podem ser gerados da atividade operacionais
(nos casos de entidades ainda em atividade) ou aqueles que podem ser gerados através da realização de
determinado ativo dado como colateral de crédito, após apurar-se o seu justo valor.
5

37

Política de gestão do risco de crédito
•

Segregação de funções

A fim de garantir a máxima segurança durante a concessão de crédito, o Banco Societe Generale Moçambique separa claramente quatro funções no processo de concessão de crédito a fim de evitar conflitos de
interesses e negligência.
Enquanto um departamento é responsável pelo contacto com o cliente (potenciais contrapartes) e para a
realização de uma primeira avaliação da sua solvabilidade, outro departamento é responsável por executar
a avaliação de solvabilidade completa com base em modelos internos, permitindo avaliar o desempenho
financeiro das contrapartes, bem como a situação não-financeira.
O Departamento de Risco de Crédito descrito anteriormente é responsável pela emissão de um parecer
independente sobre a análise realizada e recomendar ou não a aprovação do crédito. No caso de apro-
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vação de um crédito, a responsabilidade pela eventual implementação no sistema e desembolso cabe ao
departamento de operações.
•

Rating de empresas

Operações no Balanço

Exposição Total

Caixa e Equivalentes de Caixa

Como parte dos seus processos de concessão de crédito e do monitoramento da carteira, o grupo Societe
Generale procede à classificação de todas as suas contrapartes não retalhistas. A classificação é baseada
em indicadores financeiros e não financeiros e deve ser vista como um instrumento de probabilidade de
incumprimento de uma contraparte.
•

Exposições Cobertas por Garantias em Dez-20

Administrações Centrais e Banco Centrais
Empresas Públicas

Acompanhamento contínuo da carteira de crédito é responsabilidade do departamento de risco de crédito
independente, que é responsável em relatar uma série de indicadores que permitem a identificação de
situações de risco, com o objectivo de reduzir a eventual entrada real de incumprimento de créditos.
A maioria dos controlos que devem ser executados diária, semanal ou mensalmente e, relatórios trimestrais
específicos são elaborados a fim de informar a direcção das principais evoluções da carteira e situações
de risco principal.
Requisitos de Capital para o Risco de Crédito
Para a mensuração dos requisitos mínimos de fundos próprios para cobertura de risco de crédito são
apurados através do método padrão simplificado, conforme estabelece o Aviso Nº 03/GBM/2012 de 13 de
Dezembro e nos termos do Aviso Nº 11/GBM/2013 de 31 de Dezembro.
O cálculo dos activos ponderados pelo risco (RWA) consiste em aplicar os coeficientes de riscos previstos
no aviso N º 11/GBM/2013 as diversas categorias de posições em risco do balanço e extrapatrimoniais.
As posições em risco sobre administrações centrais de países e seus respectivos bancos centrais, e sobre as
instituições de crédito são ponderadas de acordo com as classificações das agências de crédito de exportação (ECA – Export Credit Agencies). Se os países não tiverem classificação ECA, as instituições de crédito
são ponderadas de acordo com a notação externa atribuída pela agência Standard & Poor’s. e nos casos
em que as instituições e, nos casos em que as instituições atrás referidas não se encontram classificadas
nesta base, o Banco opta pelas notações da Mood´s.
Mitigação do risco de crédito
Como princípio geral, é feita a avaliação de solvabilidade supondo que ao banco não será concedida qualquer garantia. No entanto, a fim de reduzir o impacto de potencial incumprimento por parte da contraparte,
garantias e cauções são frequentemente solicitadas como instrumento para reduzir o risco de crédito. A
aceitação de garantias e cauções obedece os mesmos processos que a aceitação dos próprios crédito.

Outras
Garantias

Penhor de DP

Total Exposição
com Garantias

181,947

-

-

-

-

-

5,774,471

-

-

-

-

-

883,099

-

-

406,330

476,769

-

Instituições de Crédito

2,938,209

-

-

-

-

-

Empresas

2,354,006

-

-

14,412

2,202,044

2,216,456

1,393

44,844

50,503

-

-

Exposições Garantidas por Bens Imóveis

889,282

105,748

783,534

Créditos Vencidos

573,116

3,559

568,205

Carteira de Retalho Regulamentar

Acompanhamento da carteira de crédito

Hipoteca de
Imóvel
Comercial

Hipoteca de
Habitação

46,237
889,282

-

852

572,615

542,466

-

-

-

-

-

Total no Balanço
Operações Extrapatrimoniais

14,187,099

109,307

1,351,739

422,134

2,724,509

3,724,590

Gar., avales, aceites e endossos

5,267,605

6,773

32,909

-

3,282,303

3,321,985

-

-

-

-

-

-

Outros Activos

Transacções com recurso
C.de crédito irrevogáveis stand-by

2,267,980

41,075

523,959

-

1,054,745

1,619,778

Linhas de crédito não utilizadas

1,050,383

-

-

-

-

-

Total Extrapatrimoniais

8,585,968

47,848

556,868

-

4,337,048

4,941,763

Risco de mercado

8.

O risco de mercado é o risco de que consiste na possibilidade de ocorrências de impactos negativos nos
resultados ou no capital resultante de flutuações nos preços de mercado.
O Banco para o apuramento dos requisitos mínimos de capital para a cobertura de risco de mercado, apura
de forma mensal de acordo com exposto no Aviso Nº 13/GBM/2013 de 31 de Dezembro, e o mesmo é apresentado em Comite de ALCO ( Comite de Activos e Passivos).
O risco de Mercado engloba os seguintes riscos: (i) taxas de juro, (ii) taxas de câmbio e (iii) preços de commodities Sendo que o ultimo risco de preços de commodities não se aplica para o Banco.
A estratégia de gestão do risco de Mercado adptoada pelo banco consiste em estabelecer limites de exposição para cada posição e bem como a perda por fixação dos mesmos. Os mesmos limites são acompanhados de forma diárias pela Sala de Mercados e computadorizados e controlados pela área de Finanças
e apresentados mensalmente no comité de ALCO ( activos e Passivos) através do acompanhamentos dos
EWI ( Early Warning Indicators) . Sendo que o Societe Generale possui politicas que visa à manutenção de

Todos os departamentos envolvidos na aprovação do crédito devem ser muito cautelosos sobre o empréstimo em relação ao valor e a liquidez dos activos concedidos como uma garantia. Estes dois indicadores
são avaliados sistematicamente ao analisar o pedido de crédito.

posições cambiais os mais square possível, por forma a cobrirem as posições em aberto.

Os principais instrumentos utilizados para reduzir o risco de crédito em caso de incumprimento por uma
contraparte são:

Risco de taxa de Juro é a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital
devido a movimentos adversos nas taxas de juros, por via de desfasamentos de maturidades ou de prazos
de refixação das taxas de juros.

•

Garantias

Em alguns casos, o Banco Société Générale Moçambique considera apropriado para proteger exposições
fornecidas com os activos concedidos pela contraparte como uma garantia para o financiamento do caso,
em caso de impossibilidade de repor a exposição conforme acordado no contrato de financiamento.
O Banco Société Générale Moçambique é muito cauteloso no momento de aceitação de um activo como
uma garantia. Assim, a avaliação e formalização jurídica da garantia (contracto de penhor) é fundamental
para a implementação do empréstimo associado a essas garantias.
•

Avais

Risco de taxa de Juro

•

Risco de taxa de câmbio

O Banco assume a exposição aos efeitos de flutuações nas taxas de câmbio vigentes na demonstração da
posição financeira e fluxos de caixa. O Conselho de Administração estabelece limites para o nível de exposição por moeda, que é monitorado diariamente pela tesouraria com a supervisão por parte dos gestores
séniores.
A tabela abaixo resume a exposição do Banco ao risco de taxa de câmbio de moeda estrangeira à 30 de Junho

O Société Générale também recorre a garantias pessoais emitidas por pessoas ou entidades legais relacionadas com a contraparte do banco.
•

•

de 2021. Estão incluídos na tabela os instrumentos financeiros do Banco categorizadas por tipo de moeda:
( valores em Milhares de Meticais)

Garantias Bancárias

Caso o Banco Société Générale Moçambique seja solicitado para suportar uma contraparte que pode ser
melhor conhecida por outras instituições financeiras, poderá confiar na sua garantia como suporte do seu
pedido de crédito. Neste caso, a exposição será seguida conforme recomendado pelos Avisos 11/GBM/13
e 15/GBM/13, do Banco de Moçambique.
Abaixo apresentam a distribuição dos valores de cobertura por tipo de instrumento.
Exposições Cobertas por Garantias em Jun-21

Operações no Balanço

Posições Estruturais e elementos
deduzidos ao Fundos Próprios
Longas Curtas Longas Curtas Longas Curtas
1
2
3
4
5
6

Tipo de Posições

Exposição Total

Hipoteca de
Habitação

Hipoteca de
Imóvel
Penhor de DP
Comercial
-

268,961

-

6,863,903

-

-

754,065

-

Instituições de Crédito

2,198,752

Empresas

Outras
Garantias

Total Exposição
com Garantias

Países

Divisas

Posições Liquidas
Longas
7

Curtas
8

E.Unidos América

Dólar

USD

60,582

-

-

-

-

-

60,581.85

-

União Europeia

Euro

EUR

8,480

-

-

-

-

-

8,479.66

-

África do Sul

Rand

ZAR

2,594

-

-

-

-

-

2,594.06

-

Canadá

Dólar

CAD

-

-

-

-

-

-

-

-

Dinamarca

Coroa

DKK

-

-

-

-

-

-

-

-

Reino Unido

Libra

GBP

2,854

-

-

-

-

-

2,854.24

-

-

-

Japão

Iene

JPY

140

-

-

-

-

-

139.61

-

-

-

-

Malawi

Kwacha

MWK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405,964

-

405,964

Noruega

Coroa

NOK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,158,608

-

-

-

910,354

910,354

Suécia

Coroa

SEK

-

-

-

-

-

-

3.25

54,026

-

-

14,679

14,679

Suíça

Franco

CHF

4,793

-

-

-

-

-

1,145,420

87,574

1,057,170

-

-

1,144,743

Zâmbia

Kwacha

ZMK

-

-

-

-

-

-

-

-

Créditos Vencidos

268,437

-

242,693

-

-

242,693

Zimbabwe

Dólar

ZWD

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros Activos

676,077

-

-

-

-

-

Mauritius

Rupee

MUR

114

-

-

-

-

-

114.08

-

Total no Balanço
Operações Extrapatrimoniais

16,388,248

87,574

1,299,863

405,964

925,033

2,718,434

Australia

Dólar

AUD

3,362

-

-

-

-

-

3,361.66

-

Ouro

Ouro

-

-

-

-

-

-

-

Gar., avales, aceites e endossos

7,051,617

-

147,386

180,213

1,556,701

1,884,300

-

-

-

-

82,918

-

-

-

-

-

-

C.de crédito irrevogáveis stand-by

2,250,900

-

701,972

232,299

623,468

1,557,739

Linhas de crédito não utilizadas

1,025,539

-

-

-

-

-

10,328,056

-

849,358

412,512

2,180,169

3,442,039

Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Empresas Públicas

Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis

Transacções com recurso

Total Extrapatrimoniais

Total (9)
•

82,918

3

3

4,792.63

-

3

Risco de liquidez

O risco de liquidez é o risco de o Banco vir a encontrar dificuldades para satisfazer obrigações associadas
a passivos financeiros que sejam liquidadas através da entrega de dinheiro ou outro activo financeiro.
6
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Para limitar este risco, a gestão estabeleceu fontes de financiamento diversificadas, além da sua base de
depósitos central, gere os activos com liquidez, e monitora os fluxos de caixa futuros e liquidez numa base
diária. Este incorpora uma avaliação dos fluxos de caixa esperados e a disponibilidade de garantias de alta
qualidade que podem ser utilizados para assegurar o financiamento adicional, se necessário.
O Banco mantém uma carteira de activos de elevada liquidez que podem ser facilmente liquidadas em
caso de uma interrupção imprevista de fluxo de caixa. O Banco também se comprometeu com linhas de
crédito, com a sua empresa-mãe, para que possa satisfazer às necessidades de liquidez. Além disso, o Banco
mantém um depósito legal com o Banco de Moçambique igual à 11.50% em moeda nacional e 34.50% em
moeda estrangeira de todos os clientes. A posição de liquidez é avaliada e gerida através de vários cenários,
dando a devida atenção a factores de pressão relacionados com mercado em geral e, especificamente, para
o Banco. A mais importante delas é a de manter os limites sobre o rácio de activos líquidos para o passivo
de clientes, definidos para reflectir as condições de mercado. Os activos líquidos compreendem o caixa,
depósitos bancários de curto prazo e títulos de dívida líquidos disponíveis para venda imediata, menos
depósitos para os bancos e outros títulos emitidos e empréstimos com maturidade no mês seguinte.

base anual, reportadas ao final do exercício financeiro, podendo as instituições, numa base temporária,
utilizar estimativas quando não se encontrem disponíveis dados auditados.
Abaixo reportamos a base de cálculo dos requisitos mínimos de capitais à 30 de Junho de 2021:
( valores em Milhares de Meticais)

Indicador Relevante
Ano n-2
(1)

Ano-1
(2)

Ano n
(3)

Base de cáculo dos
requisitos Minimos de
Capitais (4)

1.Total das Actividades sujeitas
ao Métodos do indicador Básico

539,754

783,405

908,874

111,602

Descrição

A
Ano n-2

B
Ano-1

C
Ano n

479,425

680,932

833,334

(-) Juros e Encargos Similares
(+) Rendimentos de Instrumentos
de Capital

207,084

255,648

291,456

-

-

(+) Comissões Recebidas

88,497

193,281

167,109

(-) Comissões Pagas
(+) Resultados de Operações
Financeiras
(+) Outros Resultados
Operacionais

40,592

58,516

54,554

162,810

206,093

251,160

56,698

17,262

3,282

539 754

783,405

908,874

Actividade

• Comité de Activos e Passivos
Além disso, o Comité de Activos e Passivos (ALCO) foi criado para colmatar os riscos financeiros importantes
como discutido acima, que incluem o risco de mercado e liquidez, bem como de capital e concentração de
risco, mas excluindo o risco de crédito, para o qual o Comité de Crédito foi criado especificamente.
O principal objectivo do ALCO é conseguir proveitos estáveis e sustentáveis e agregar valor ao negócio
através da gestão eficaz dos respectivos riscos financeiros enfrentados pelo Banco. O ALCO implementa
esta medida fornecendo orientação estratégica para a demonstração da posição financeira, dentro de um
quadro de políticas e controlos de riscos aceitáveis.
O Comité é composto pelo Director executivo, Director Financeiro, Director da área de Negocios. Director
de Risco, Director de Mercados e Tesouraria.
A tabela abaixo resume a posição de liquidez do Banco Sociéte Génerale Moçambique em 30 de Junho de
2021.
( valores em Milhares de Meticais)

A. Activos líquidos
8. Total de activos líquidos

Jun-21
7,074,302

12. Total de passivos de curto prazo

14,755,710

C. Rácio de liquidez

47.94%

A gestão acredita que não é prático determinar com exatidão o justo valor dos instrumentos financeiros,
devido à ausência de um mercado activo para esses instrumentos. Além disso, a gestão acredita que as
diferenças entre a quantia escriturada e o justo valor dos instrumentos acima referidos não seria material
e que as quantias escrituradas desses instrumentos são razoáveis na aproximação do seu justo valor.
Risco operacional

Risco operacional é o risco de perdas directas ou indirectas devido a eventos ou acções resultantes da falha
dos processos internos, quadro de pessoal e sistemas, ou eventos externos. Inclui a exposição a perdas
resultantes da falha de sistemas manuais ou automáticos para processar, produzir ou analisar transacções
de forma precisa, atempada e segura. Inclui o risco legal, contudo exclui o risco estratégico/negócio e reputacional.
Para o cálculo dos requisitos de fundos próprios para a cobertura do risco operacional, o Banco aplica o método de indicador básico (BIA), de acordo com o previsto no Aviso nº 12/GBM/2013 do Banco de Moçambique.
Société Générale Moçambique, como foi descrito anteriormente, tem um departamento dedicado para
acompanhamento questões de Riscos Operacionais. Em seguida, a gestão do Banco é feita consciente das
questões criticas (riscos materiais) através da Comissão de Auditoria e Contas (que se reúne a cada semestre) e pelos relatórios para o Conselho de Administração.
Société Générale Moçambique usa as mais avançadas ferramentas para monitorar e mitigar os riscos operacionais que enfrenta:
•

(+) Juros e Rendimentos
Similares

-

Total
10. Participações Patrimoniais

O societe Generale detém apenas de uma participação na Sociedade Interbancária Moçambicana (SIMO),

B. Passivos de curto prazo

9.

39

Auto-avaliação de Controlos e Riscos (RCSA) de modo a identificar todas as áreas que criam riscos operacionais e avaliar a qualidade dos processos e controlos implementados para mitigar os
riscos identificados. O RCSA é também usado para recomendar melhorias nos processos e controlos
implementados.

•

Supervisão Permanente / Controlo Permanente (Permanent Supervision) o qual é feito de frequentes controlos para avaliar a maior parte dos processos, para poder garantir, de forma regular,
que os processos são executados conforme foi predefinido.

•

Plano de Continuidade de Negócio de modo a certificar que o Banco está devidamente organizado
para enfrentar interrupções de negócios, inesperados, sem afectar a capacidade de servir os nossos
clientes.

Os requisitos de fundos próprios para a cobertura de risco operacional são determinados de acordo com
recuso ao método do indicador básico.
No método do indicador básico, a base de cálculo dos requisitos de fundos próprios para cobertura de
risco operacional corresponde a 15% da média aritmética dos últimos três anos do indicador relevante
anual positivo.
O indicador relevante é o resultado da soma da margem líquida de juros com outras receitas líquidas, numa

pelo motivo regulamentar. Sendo que a forma de tratamento contabilístico são compreendidos como investimentos em activos financeiros ao justo valor através do rendimento integral.
( valores em Milhares de Meticais)

Jun-21
Descrição

Dez-20

Participação
Participação (
Valor (MZN)
( %)
%)

Valor
(MZN)

Participação no capital Próprios

- SIMO

1.72%

31,005

1.72%

31,005

11. Risco de taxa de juro da carteira bancaria

O risco da taxa de juro resulta da possibilidade de que alterações nas taxas de juro venham a afectar os
fluxos de caixa futuros ou os valores de mercado dos instrumentos financeiros.
O Banco assume a exposição aos efeitos de flutuações nos níveis prevalecentes de taxas de juro de mercado tanto no seu justo valor como nos riscos de fluxo de caixa. As margens de juros podem aumentar como
resultado de mudanças, mas pode reduzir as perdas caso surjam movimentos inesperados. O Conselho
de Administração estabelece limites para o nível de inadequação de reajusto da taxa de juro que pode ser
realizado, que é monitorado diariamente.
Os instrumentos financeiros com risco de taxa de juro de fluxos de caixa compreendem os depósitos e saldo
devidos por outros bancos, empréstimos e adiantamentos a clientes, depósitos de clientes, e os valores
devidos a outros bancos.
A exposição a este risco de taxa de juro na carteira do banco é monitorado de forma regular (semanalmente
no mínimo), pelo banco, com base no modelo de cálculo onde são classificados todas as rubricas do ativo,
do passivo que sejam sensíveis a oscilações das taxas de juros por escalões de maturidade.
Por forma a mitigar este risco o SG possui uma da política de conceção de passivos a taxa fixa por forma
a mitigar o desfasamento das maturidades por escalões sendo que esta abordagem serve para análise
do impacto na margem financeira do Banco por forma a tomar medidas corretivas e igualmente gerir as
posições a que o Banco está exposto.
Para que se possa efetuar uma análise mais coerente da carteira bancária, a entidade de Supervisão recomenda o uso de um modelo que vem em anexo à Circular 02/ESP/2014. Neste modelo são classificadas
as rubricas do ativo, passivo e extrapatrimoniais que sejam sensíveis a taxa de juro, mas que não façam
parte da carteira em negociação. Para além do modelo utilizado, o banco no seu teste estresse apresenta
um modelo de deslocação das taxas de juro -1.50%/+1.50% em todos os escalões de taxa de juro sobre a
carteira bancária.
Sendo que por se tratar de um risco com grande em impacto na carteira bancária, a gestão de topo aprova
e acompanha os procedimentos e políticas de gestão de risco de taxa de juro, tanto no dia-a-dia como a
longo prazo, sendo que a fiscalização pela gestão de topo é delegada ao subcomité de Gestão de ativos e
passivos (ALCO) que possui as seguintes responsabilidade em relação a este risco.

7
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Superfície 103.478 km²
População 3 849 455 (2007); 22 Distritos

SEGURANÇA SOCIAL

Trabalhador destaca-se nas obrigações

Lázaro Arcanjo Joaquim, trabalhador por conta própria, que se destaca no cumprimento das suas obrigações com
o Sistema de Segurança Social

JOCAS ACHAR

C

HAMAM-NO
Lázaro Arcanjo Joaquim
ou simplesmente LAJ,
abreviatura que resulta
da letras inicial de cada
um dos seus nomes. Ganha a
vida revendendo recargas para
telemóveis há seis anos, na cidade de Quelimane. À essa actividade, acrescentou-se a de
operador de moeda electrónica.
Durante o dia trabalha no centro da cidade na sua cabine e, à
noite, na sua casa no bairro Coalane, arredores do município de
Quelimane. Transmite a ideia de
ser uma pessoa trabalhadora e
honesta, e coloca acento tónico no humor para com os seus
clientes ou os que procuram
serviços por si prestados e o foco
é mesmo o trabalho.
Aderiu ao Sistema de Segurança Social há quatro anos na
categoria de Trabalhador por
Conta Própria (TCP) e hoje se
sente confortavelmente seguro, porque já completou os 36
meses a descontar e contribuir
para a Segurança Social. Mensalmente, segundo nos contou,
desconta 793,59 meticais, o que
corresponde a sete por cento
dos seus rendimentos mensais,
pagos até dia dez do mês seguinte.
Lázaro Arcanjo Joaquim diz
que aderiu ao Sistema de Segu-

rança Social na categoria de Trabalhador por Conta Própria para
evitar, no futuro, o infortúnio
para si e seus dependentes. Diz
ser casado e pai de quatro filhos,
todos menores de idade.
Mesmo tendo concluído
o nível médio, não conseguiu
encontrar emprego formal, por
isso enveredou pelo trabalho
por conta própria para sobreviver. Afirma ser jovem e que
consegue trabalhar e executar
várias actividades para ganhar o
seu pão diário.
“Ao contribuir para o sistema estou a preparar a minha
reforma, sei que quando estiver
velho e cansado serei um pensionista. Em caso de morte a família fica a gozar dos direitos”,
disse.
Questionámos ao nosso entrevistado sobre o que gostaria
de dizer a outras pessoas que desenvolvem actividades por conta própria, mas que ainda não se
inscreveram no Sistema de Segurança Social. Lázaro Arcanjo
Joaquim disse que se inscrever é
um passo muito bom, entretanto o mais importante é cumprir
com as contribuições mensais e
manter-se no sistema. “Alguns
porque o negócio pode falir e daí
ficarem sem capacidade para
pagar as prestações, mas há toda
a necessidade de contribuir para
assegurar o futuro e deixar, em
caso de morte, a família à de-

Ruquia Inácio

riva”, disse. Acrescentou que
deve haver por parte das autoridades do Instituto Nacional de
Segurança Social um trabalho
aturado de mobilização nos mídia, comícios e reuniões, porque
há pessoas que gostariam de se
inscrever e contribuírem para o
Sistema de Segurança Social.
Segundo o nosso entrevistado, para ele se inscrever é porque está no meio urbano e tem
acesso à informação, por isso,
organizou o seu expediente e
inscreveu-se como contribuinte
na categoria de Trabalhador Por
Conta Própria. “Tenho estado a
mobilizar amigos e pessoas que
têm negócios para se inscreverem”, disse o nosso entrevistado.
Dados em nosso poder indicam que dos 3.704 trabalhadores por conta própria inscritos
na província da Zambézia, Lázaro Arcanjo Joaquim é dos poucos
contribuintes que se mantém no
sistema com situação de contribuições normalizada.
VIÚVAS E ÓRFÃOS PAGAM PREÇO
ALTO
O distrito de Pebane, que
dista 300 quilómetros de Quelimane, reúne a maior comunidade de pescadores do país,
estimada em mais de cinco
mil membros. A actividade de
pesca é de alto risco e os relatos de naufrágios e mortes são

Zairate Manuel, viúva que passa por dificuldades

sistemáticos, devido, fundamentalmente, à falta de meios
de salvamento, inacessibilidade
de informação meteorológica.
O Presidente da Associação
dos Pescadores da Zambézia
(ASSOPEZA), Raja Julião, disse,
em entrevista à nossa Reportagem, que nos últimos dois anos
morreram 48 pescadores, dos
quais 17 este ano. Segundo ele,
os distritos de Pebane e Chinde são os que lideram a lista de
casos de mortes de pescadores
em plena faina, com oito e nove
casos respectivamente.
Raja Julião diz que as viúvas
estão a passar por dificuldades
após a morte dos seus maridos,
dificuldades que poderiam ser
minimizadas se os finados tivessem se inscrito e contribuído
para o Sistema de Segurança Social na categoria de Trabalhador
Por Conta Própria.
A nossa Reportagem conversou, em Pebane, com duas
viúvas, cujos maridos morreram
ainda este ano. Ruquia Inácio,
37 anos de idade, mãe de seis
filhos, disse que o fatídico dia
23 de Abril deste ano transformou a vida da família, porque
a pessoa que cuidava e alimentava a família desapareceu para
sempre. Segundo ela, o finado
teria ido a faina com o irmão,
tendo ficado desesperada quando ao fim do dia os dois não regressaram à casa como era ha-
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AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORTE
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ÁREA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
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 n.º 5/2016, de 8 de Março,
torna-se público, as seguintes adjudicações:

Nº

Nome da Empresa
Adjudicada

Concurso

Valor adjudicado

1

Concurso por Ajuste Directo nº 35A000155/ADINAA/AD-02/2021, para fornecimento de material de
construção para as aldeias de deslocados

Por Regime de Série de
OSMAN YACOB HOME
Preços até
AND BUILDING, SA
2.000.000,00MT

2

Concurso por Ajuste Directo nº 35A000155/ADIN-AA/
CONTRUÇÕES
AD-06/2021, para fornecimento de barrotes às aldeias de
VIVITA, LDA
deslocados

3

Concurso por Ajuste Directo nº 35A000155/ADIN-AA/
AD-03/2021, para fornecimento de chapas de zinco às
aldeias de deslocados

4

Concurso por Ajuste Directo nº 35A000155/ADIN-AA/
CONTRUÇÕES
AD-05/2021, para trnsporte de material de construção às
VIVITA, LDA
aldeias de deslocados

Por Regime de Série de
Preços até
1.500.000,00MT

5

Concurso por Ajuste Directo nº 35A000155/ADIN-AA/
ENTREPOSTO
AD-04/2021, para a prestação de serviços de manutenção COMERCIAL DE
MOÇAMBIQUE
preventiva e correctiva de viaturas

Por Regime de Série de
Preços até
1.500.000,00MT

GAK, LDA

Pemba, Agosto de 2021
A Entidade Contratante

Por Regime de Série de
Preços até
3.500.000,00MT
Por Regime de
Série de Preços até
3.500.000,00MT

bitual.
“Quando vi o meu cunhado
a chegar, todo debilitado, sem
camisa e sozinho, não imaginava
que o meu marido tinha desaparecido do mar”, disse, acrescentando que enfrenta muitas
dificuldades para alimentar os
filhos. Actualmente, vende bolos e peixe seco, mas não chega
para as necessidades diárias. Diz
que não sabe se o esposo teria
alguma vez se inscrito no Sistema de Segurança Social.
Por seu turno, Zairate Manuel, 39 anos de idade, disse que
o esposo perdeu a vida há dois
meses. “Nunca me falou de se
ter inscrito no Sistema de Segurança Social”, referiu. Para
cuidar os seus quatro filhos,
Zairate Manuel trabalha na machamba. As viúvas dizem que

muitos pescadores não têm informação sobre a categoria de
trabalhador por conta própria
no Sistema de Segurança Social.
DESAFIO É CUMPRIR AS NORMAS
Entretanto, três mil e setecentos e quatro trabalhadores
por conta própria estão inscritos
nesta categoria no Sistema de
Segurança Social na província
da Zambézia. Este número se
refere até Junho deste ano, mas
a campanha de mobilização
continua, segundo informações
avançadas por Rafael Candua,
chefe do departamento de Seguro Social na delegação provincial do Instituto Nacional de
Segurança Social (INSS).
O maior desafio, segundo ainda a nossa fonte, não é
apenas de inscrever, mas os in-

scritos devem cumprir com as
suas obrigações de contribuição
mensal, o que poderá trazer
direitos e benefícios aos contribuintes do sistema. Segundo
ele, neste momento, o Instituto
Nacional de Segurança Social e
a delegação das Pescas estão a
preparar um plano de mobilização e inscrição de pescadores.
“Contribuir para o sistema
significa criar condições seguras para o futuro, em caso de
doença, acidentes ou morte.
Hoje são jovens com força para
trabalhar mas, no futuro, os
contribuintes não terão a mesma força e aí o seguro social vai
cobrir uma série de benefícios
e direitos”, disse, para depois
convidar todos os trabalhadores
para se inscreverem, manter-se
no sistema e cumprir com as

obrigações.
Segundo ele, um dado
beneficiário pode contribuir,
por exemplo, num período de
três meses e depois acontecer
um infortúnio, como morte, o
mesmo terá benefícios correspondentes, como o subsídio de
funeral. Explicou ainda que se o
contribuinte completar os trinta
e seis meses vai ter subsídio por
morte e cinco anos terá pensão
de sobrevivência.
Para a inscrição nesta categoria de trabalhador por conta
própria são exigidos, obrigatoriamente, o Bilhete de Identidade
(BI), Número Único de Identificação Tributária (NUIT) e licenciamento da actividade. Rafael
Candua diz que muitas vezes
esse último requisito é dispensado para facilitar a inscrição.

MUNICÍPIO DE ALTO MOLÓCUÈ
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE ALTO MOLÓCUÈ

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO NR o 900450000/ SBQP/03/2021
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTO EXECUTIVO PARA :
Lote I: A CONSTRUÇÃO DE UM PONTÃO SOBRE O RIO MUMAHI LOCALIZADO NO BAIRRO MUMAHI;
Lote II: A CONSTRUÇÃO DE UM PONTÃO SOBRE O RIO KAKANHA LOCALIZADO NO BAIRRO BARRAGEM.
1. O Conselho Municipal da Vila de Alto Molócuè recebeu financiamento das Subvenções de Desenvolvimento
Municipal (SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial e
pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos de despesas elegíveis no âmbito da contratação de serviços
de consultoria firma para a Elaboração de Estudos e Projecto Executivo para a Construção de : lote I: Um Pontão
sobre o Rio Mumahi localizado no Bairro Mumahi; Lote II: Um Pontão sobre o Rio Kakanha localizado no
Bairro Barragem.
2. Os serviços de consultoria têm como objectivo a elaboração de estudos e projecto executivo para a Construção de
um Pontão sobre o Rio Mumahi localizado no Bairro Mumahi e a Construção de um Pontão sobre o Rio Kakanha
localizado no Bairro Barragem, conforme os lotes acima. O Consultor devera: (i) Realizar estudos e ensaios para
a actividade de Construção de um Pontão sobre o Rio Mumahi localizado no Bairro Mumahi e a Construção de
um Pontão sobre o Rio Kakanha localizado no Bairro Barragem, (ii) Fornecer o projecto executivo de engenharia
incluindo os documentos de concurso ao Município e (iii) Garantir a retenção de parte da equipa de consultores
para acompanhamento durante a fase de construção e cumprir com o escopo dos Termos de Referência.
3. Os Termos de Referência (TdR’s) detalhados para os serviços acima podem ser solicitados por e-mail no endereço
abaixo indicado.
4. O Município da Vila de Alto Molócuè convida empresas de consultoria elegíveis (“Consultores”) a manifestarem o
seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações que demonstrem
que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para executar os serviços constituídos por
(i) descrição de trabalhos anteriores realizados pelo consultor com a informação da duração, o cliente e valor do
contrato; (ii) organização e quadro do pessoal da empresa e (iii) certificados / copias de evidências que atestam
(comprovam) a realização de tais serviços indicados no ponto (i) acima e (iv) submissão de copias de documentos
actualizados de elegibilidade da empresa (cadastro único, quitação das finanças, alvará Comercial, BR com estatutos
actualizados, Certificado do INSS, INE, entre outros. Os especialistas principais não serão avaliados na fase de préselecção.
5. Os consultores podem associar a outras firmas de consultoria para aprimorar as suas qualificações, mas devem
indicar claramente se a associação é na forma de Consórcio e / ou sub-consultoria e indicar na carta de submissão
quem será o líder do consórcio. No caso de consórcio, todos os membros serão solidariamente responsáveis pela
totalidade do contrato, em caso de selecção.
6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado na Qualidade e no Preço (SBQP)
estabelecido no Decreto Nr. 05/2016 de 08 de Março que aprova o Regulamento de contratação de empreitadas de
obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado.
7. As manifestações de interesse em Português podem ser submetidas por email (pdf) ou em envelopes selados e
deverão ser enviadas no endereço abaixo até 17 de Setembro de 2021, pelas 10 horas locais.
Conselho Municipal da Vila de Alto Molócuè
Rua da Pista Velha- Bairro Mumahi
UGEA do Município
Att. Sr: Ramos Vasco Lavieque
Email:ugea.municipiodealtomolocuepdul@gmail.com/ conselhomunicipalaltomolocue10@gmail.com
Alto Molócuè, 25 de Agosto de 2021
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Julgamento?
Qual julgamento?
A MINHA malta do “Senta-Baixo” não está nem aí. Ouviram por alto que há um
grande julgamento a decorrer na B.O. e eles dizem, na animação do consumo de “Xipawana” (bebida tradicional) que não páram de beber: “isso é com eles”! Outros ainda
dizem: “bem feito, quem lhes mandou comer o nosso dinheiro”? Os meus amigos, de
facto sabem que o nosso país está a sofrer graves consequências económicas por causa
do rombo financeiro das dívidas clandestinas.
Não estão assim tão distraídos, mas, para eles, o ponto importante da agenda é a
cachaça. O resto que se lixe!
Passei por lá ainda ontem à tarde, de regresso à casa, levado por um impulso ao
qual não resisti, mesmo sabendo que as condições de higiene no lugar, deixam muito
a desejar. Queria ver os meus amigos de infância, que estão a morrer lentamente, e eu
sem poder fazer nada por eles.
Aliás, tenho contribuído para o seu colapso, pois sempre que ali vou, pedem-me
“uma”, e eu não resisto. Acabo pagando, ao mesmo tempo que estou a acelerar a sua
morte precoce.
Mas o que me surpreendeu ontem foi que um deles, já muito degradado pelo álcool, virou-se para os outros e disse: “estamos aqui por causa desses bandidos! Se
não fossem eles, a nossa vida não estaria assim como está!” E eu não comentei esta
intervenção. Percebi que há uma dor muito grande dentro deles, aliás, estão ali para
desabafar essa mesma dor.
Pelo que sei, nenhum deles tem televisão em casa. Mesmo que a tivessem, duvido
que pudessem encontrar tempo para assistir. São alcoólatras, o que lhes obriga a beber
todos os dias e a todo o momento. Quando não estão sob efeito do álcool, metem pena.
Tremem de alto a baixo. Porém, quando estão sóbrios, metem pena também, porque
ficam moribundos. E eu estou perante um grupo nessas condições, e porque são meus
amigos de infância, de vez em quando visito-os.
Afinal não é bem verdade que não estejam interessados pelo que se está a passar
na B.O. Eles sabem, nem que seja por alto o que está a acontecer na cadeia de máxima
segurança. O que me dói, porém, é que eles já perceberam que perderam o comboio.
Tanto faz acompanhar ou não os factos. Aliás, eles próprios dizem e interrogam-se: de
que vale nos preocuparmos, se já estamos mortos ! Dizem isso e pedem mais “uma” a
dona Preselina, para manter a “banhada”, num silêncio em que cada um vai roendo as
suas feridas. Ninguém tem tempo para pensar no outro, apesar de estarem na mesma
estrada da morte.
Saí dali vazio, ou cheio de sentimentos profundos, como sempre, sem me esquecer
de pagar “uma – uma”, a cada um, deixando-os no seu silêncio sepulcural. Levando,
contudo, a minha dor também. Primeiro por pena, depois por ser cúmplice do sofrimento deles.
A Luta Continua!

O vai-vem dos vendedores
CELESTINO JOSÉ
DIARIAMENTE, somos dados a ver realidades diferentes no que concerne à venda informal, de modo particular nas ruas e avenidas da
cidade de Maputo. Vezes há em que o cidadão
caminha por uma rua ou avenida de forma tranquila, sem aqueles “ziguezagues” por conta dos
vendedores, mas que dia seguinte o cenário é
de autêntica agitação por conta da actividade
comercial. Qual é o posicionamento das autoridades?
Recordo-me que num passado não muito
distante houve esforço da parte das autoridades
municipais em, numa primeira fase, sensibilizar para depois retirar os vendedores de locais
impróprios onde exerciam a sua actividade.
Foi um momento tenso, em que os vendedores mostraram alguma resistência mas que,
dada a firmeza das autoridades, sobretudo com
a presença dos agentes da Polícia, houve resultados satisfatórios para o município.
Nesta movimentação, certamente que os
vendedores foram somando prejuízos, porque,
provavelmente, tiveram que continuar com
a actividade noutros locais ou ainda tenham
mudado de ramo de actuação. Outros há que
pura e simplesmente ainda não conseguiram se
reerguer, porque perderam os seus pertences e
psicologicamente ficaram afectados.
Enquanto isso, outros ainda aguardam pela
conclusão das obras do novo mercado em Laulane, para poderem exercer a actividade com
alguma dignidade, sem o corre-corre diário por
conta dos agentes municipais. A verdade é que
os que continuam a exercer a actividade tive-

ram que se encaixar nos mercados ou montar
bancas em suas casas, ou ainda buscar outras
modalidades de entrega e venda dos produtos.
Mas a verdade é que as ruas estão a voltar
a ser preenchidas pelos vendedores. A baixa da
cidade, que já “respirava” de alívio, nos últimos
tempos tem conhecido movimento desusado
de vendedores.
Devido à esta situação, questiona-se o porquê de se ter feito tanto investimento para a retirada dos vendedores e actualmente se estar a
voltar para o estágio anterior?
É por todos nós sabido que a natureza do
homem é de querer experimentar ou provar o
que é proibido. Sendo assim, as autoridades tinham que se precaver desta situação, mantendo
os homens da lei e ordem sempre em prontidão
nas ruas, de modo que os cidadãos não encontrem brechas para retornar à venda em locais
impróprios.
Por exemplo, na Praça dos Combatentes
tem sido frequente passar e encontrar os vendedores a exercerem a actividade sem observarem as medidas de prevenção, incluindo máscaras, para além de bloquearem a via de acesso.
Noutro momento, passa-se pelo mesmo local
sem o embaraço dos vendedores, ou seja, os
vendedores andam num vaivém, e diariamente
não sabem que situação lhes aguarda. Será que
vale a pena continuar assim?
É necessário que se defina exactamente o
que se pretende dos vendedores porque, por
exemplo, na Praça dos Combatentes existe o
mercado formal Mucoriana que “anda às moscas”, com vendedores nas ruas. Até quando
esta situação. Que se reorganize este sector.
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Como consolidar
(2)
Mocímboa da Praia?
RODRIGUES LAPUCHEQUE
DE resto, os terroristas em referência, travando uma guerra em que
usam a táctica de guerrilha, tenhamos presente que, como tal, regra
geral, não optam por combater frente-a-frente com as forças armadas
regulares, senão dispersando-se para, depois, se reorganizarem-se em
pequenos grupos e começarem a realizar combates de desgaste contra as referidas forças regulares. Estas, por sua vez, desprevenidas e
esquecendo-se dessa particularidade guerrilheira, começam a empregar quase todo o seu poderio, forças e saber militares, esgotando, sem
demora, a sua capacidade de combate e, por consequência, as forças
guerrilheiras saindo a vencer.
Tomando em consideração essa descrita realidade, geralmente incontornável, as forças conjuntas de que temos vindo a fazer menção,
para o cumprimento integral da missão que lhes é incumbida pelos
respectivos Estados, precisarão de destacar os seus respectivos serviços de informações ou de inteligência, incluindo as informações das
correspondentes Polícias que tomam parte nessa missão, com o objectivo de detectar e neutralizar atempadamente os terroristas que fugiram
de Mocímboa da Praia e doutras zonas de Cabo Delgado abrangidas
pelos combates.
Depois dos terroristas serem desbaratados no teatro operacional,
não devem encontrar espaço de manobra de se reorganizar para, novamente, atacarem, assaltarem e ocuparem este distrito costeiro de Mocímboa da Praia e outros.
Com o objectivo de não voltarmos a repetir o rotineiro erro de
perdermos as zonas que anteriormente tínhamos conquistado, desde
já, recomendável se torna que o Estado moçambicano vá tomando medidas militares cautelares, no sentido de treinar, reequipar e providen-

ciar condições logísticas multilaterais adequadas às FADM, incluindo
esse treinamento, preferencialmente, a formação de tropas especiais
que utilizem a táctica de guerrilha, com a finalidade de contrapor a
idêntica táctica usada pelos terroristas, formação essa que pode ser feita, simultaneamente, dentro e fora do nosso país e, obviamente, quanto
ao equipamento de combate, aqui mesmo adquirido, com a missão de
ocupar e consolidar as posições a serem deixadas pelas Forças Armadas do Ruanda e da SADC, no fim da sua missão em Cabo Delgado,
sob o risco de, não o fazendo, voltarmos, uma vez mais, a cair no cíclico erro de abandonar a zona previamente atacada, assaltada e ocupada
sem, no entanto, a consolidarmos para, de novo, a força adversária
voltar a ocupá-la.
Não obstante o combate contra os terroristas ser conduzido por
Forças Armadas Conjuntas ou, simplesmente, Missão da Força em
Estado de Alerta da SADC (e do Ruanda) – FADM, Forças Armadas
do Ruanda e da SADC –, tendo em atenção que esse combate está
a ser travado num país independente e soberano, Moçambique, é de
todo recomendável que as informações militares reportadas no teatro
operacional em Cabo Delgado sejam conjuntamente analisadas e, no
fim, divulgadas primeiro por um canal militar moçambicano e, acto
posterior ou simultâneo, divulgadas, então, nos restantes Estados cujas
Forças Armadas apoiam o nosso país.
De contrário, a saírem constantemente essas informações primeiro por canais militares de um dos Estados que tem as suas Forças
Armadas em Moçambique a apoiarem as FADM, a opinião pública
moçambicana não ficará clara sobre a veracidade dessas informações
ou, por outra, começará a não depositar confiança nas nossas próprias
FADM, tendo em conta que são estas mesmas as donas do país onde
se conduz essa guerra.

Por último, saliente-se que essa é, aliás, uma regra internacional
que tem sido seguida na condução de uma guerra, quando países aliados apoiam militarmente o outro membro, vítima de ataque armado
proveniente de outros Estados ou de actores não estatais que intervêm
nas relações internacionais. Tal é o caso vertente deste último, para o
Estado moçambicano, onde terroristas da organização extremista da
Al-Shabab, atacaram Mocímboa e, posteriormente, passaram a fazer
o mesmo noutros distritos desta província. Por via disso, recebemos o
apoio das Forças Armadas dos Estados-membros da SADC e, simultaneamente, de Defesa e Segurança, mais o do Ruanda, país que não
faz parte desta organização.
No mesmo dia 08 de Agosto de 2021, que o Ministério da Defesa
Nacional tornou público o ataque e assalto a Mocímboa da Praia pelas
Forças Conjuntas Moçambique-Ruanda, o Departamento de Defesa
norte-americano deu a conhecer mais alguns nomes de certos cabecilhas integrantes da rede dos terroristas – Bonamade Machude Omar –,
natural de Mocímboa da Praia, que nos meados deste ano dirigiu o ataque ao Hotel Amarula, em Palma, província de Cabo Delgado, onde,
maioritariamente, se encontravam hospedados turistas estrangeiros,
tendo seis destes sido mortos e, de seguida, esquartejados no mesmo
local. A este mesmo terrorista, segundo as nossas pesquisas, é atribuída
a autoria de um ataque dirigido contra Mutuarra, território da Tanzânia, que faz fronteira com o nosso país, perpetrado o ano passado.
Ao que tudo indica, ainda de acordo com as nossas pesquisas, Bonamade Machude Omar, não é um entendido em assuntos políticos.
Outros nomes dos terroristas que desestabilizam Cabo Delgado
revelados pelo Departamento de Defesa Norte-americano, constam
“Abú Quasin (não sabemos se não é Abú Yasir), e IBN Omar”, cujo
perfil político-militar igualmente se desconhece.

Mueda: viver no limite
ROSA INGUANE
O MEU sonho de conhecer Mueda, distrito emblemático da província de Cabo Delgado, em Moçambique, acabou acontecendo, finalmente, nestes
últimos dias.
Mueda é um dos 17 distritos de Cabo Delgado
que dá o seu nome à vila-sede. Tem limite, a norte
com a Tanzânia, através do rio Rovuma, a Oeste
com o distrito de Mecula, província do Niassa, a
Sul com os distritos de Montepuez e Maluco e a
Leste com os distritos de Muidumbe, Mocímboa da
Praia e Nangade.
Mueda é a casa principal dos macondes, conhecidos pela sua arte e forma aguerrida de viver,
contudo hospitaleiros para com as visitas a quem
gostam de servir caracol, o famoso “nhede”!
Chegar a Mueda, contam-me, nunca foi tão
difícil. Quase nas brumas do esquecimento está a
viagem entre “Silva Macua”, no cruzamento da
Estrada Nacional Número Um, (EN1), para seguir
em frente pela N380, encontrando o caminho que
nos leva até à localidade de Awasse, onde, recentemente, foram desalojados os terroristas que desde
Agosto do ano passado provocaram todo o tipo de
desmandos.
Aliás, nem a subestação da Electricidade de
Moçambique (EDM), que fornecia energia às vilas-sedes de Mocímboa da Praia, Palma, Nangade e
Mueda, numa viagem onde se descobre outros Moçambiques, escapou à sanha destruidora e doentia

dos terroristas.
Nos dias de hoje, por culpa dos terroristas, é um
martírio viajar até Mueda, quer em missão de serviço, quer por vários outros motivos, já que é preciso percorrer pouco mais de 100 quilómetros, num
desvio obrigatório desde Metoro, passando pelo
simpático município de Montepuez, adentrando o
enigmático Nairoto, onde o elefante é uma relíquia
e, muitas horas depois, chegar ao destino.
O navegador mostrou que de Montepuez,
abandonando o asfalto, até Mueda, são 207 quilómetros de terra batida, sendo necessárias cerca de
quatro horas para completar o percurso.
Pela floresta que bordeia a estrada, cheia de
clareiras, demonstrativa da acção do homem na
busca da apreciada e preciosa madeira, aparecem
macacos fugidos de todos tamanhos, mas que fogem a sete pés, rolas, corujas, codornizes e outros
pequenos animais que habitam aquele território.
Os camiões carregados de toros de madeira,
até mais não, a olho nu, certamente com um peso
largamente superior às 25 toneladas recomendadas pela Administração Nacional de Estradas
(ANE) são os reis, pois desfilam de forma quase
ininterrupta e em velocidade de corrida, tipo Fórmula 1.
Outros que desafiam as leis do espaço, prudência e velocidade, são os transportadores de
passageiros e de carga, que em viaturas de caixa
aberta, resolvem o problema das deslocações.
Mulheres, homens, crianças e muitos idosos
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apinhados, vão sacolejando de um lado para o outro, sujeitos à poeira, sol e receio no coração. O
alívio só chega depois do desembarque.
Mais outra provação aguarda os viajantes, ao
verem o estado em que está a ponte sobre o rio
Mueda, nesta altura do ano falho de água e, os
condutores menos habilidosos precisam de muito empenho para enfrentar a subida íngreme que
leva à vila municipal de Mueda, absolutamente no
topo da montanha.
Pelo caminho, a nossa equipa de comunicadores ainda ficou na cauda de uma coluna militar,
que descobrimos depois, serem os nossos amigos
ruandeses.
Como está? É a construção frásica que os
amigos ruandeses aprenderam até agora e usam-na com frequência para cumprimentar os moçambicanos, principalmente jovens, com quem
dialogavam, enquanto o “assante sana” era exclusivamente reservado aos idosos a quem acenavam, enquanto a coluna passava.
Admirados, os locais retribuíam os acenos,
vivamente com sorrisos e entre si comentavam
…“são aqueles que vieram ajudar as nossas Forças de Defesa e Segurança (FDS)”.
E a vila de Mueda, nos tempos que correm
está completamente militarizada, é visível a presença das FDS e também daqueles que hoje são
chamados de Forças Locais, muitos dos quais já
cruzaram a barreira dos 50 anos de idade e outros jovens, mas com o mesmo lema“defender a
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pátria”!.
Em Mueda, onde a vida decorre a uma velocidade estonteante, sem energia da rede nacional,
uma vez que os terroristas destruíram a subestação da EDM, em Awasse, os painéis solares e geradores cumprem a sua missão.
É preciso chegar à Mueda com dinheiro vivo
no bolso, porque as duas agências bancárias não
abrem os seus balcões.
Os locais de hospedagem vão acolhendo hóspedes, mas alguns informam, não temos energia,
outro transtorno a que se junta o preço da maior
parte de produtos, especialmente os frescos, mas
os legumes, principalmente tomate, inundam as
bancas dos mercados.
O comércio informal domina a estrada, atravessada a alta velocidade por motorizadas. As viaturas de marca “Isuzu”, fazem-me lembrar, com
uma certa melancolia, a província de Inhambane.
Aliás, a matrícula da maioria das viaturas mostra
a sua proveniência, Inhambane, Gaza, Maputo,
transportando os muedenses dos arredores até à
vila.
Às 17h00 recomenda-se o recolhimento a
todos para não ficarem sob o escrutínio dos militares que desencorajam movimentos tardios, porque a preocupação é evitar deixar campo aberto
para os terroristas.
A história da fonte milagrosa de Chomba, guardada por uma cobra sagrada fica para a próxima,
Mueda, bastião da liberdade!

DIRECTOR DE ADM. E FINANÇAS: Baltazar Teófilo Mungoi - (Telefone:
21429342 – Fax-21431726)
DIRECTORA COMERCIAL: Isabel Boavida - (Telefone: 21323180, 21427061/2)
– Fax-21324902)
DEPARTAMENTO COMERCIAL: (Telefones: 21427061/2, 849104321)
DIRECTOR DE PRODUÇÃO: Castro Furvela - (Telefone: 21320119/20)
DIRECTOR DA UNIDADE GRÁFICA: Ivan Guilherme Cossa - (Telefone: 21783684)

DEPARTAMENTO DE DESENHO GRÁFICO E REVISÃO: Leonel Magaia
(Chefe)
DESENHO GRÁFICO: Aida Mangue (Chefe)
ENCOMENDAS E TIPOGRAFIA - (Telefones: 21320094/21324118)
EDIÇÃO N.º

3 1.3 8 8
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Mulumbo terá uma
escola-piloto

O

DISTRITO de Molumbo poderá contar, no próximo ano
lectivo, com uma
escola-piloto com
laboratório para o ensino de
Ciências, Tecnologias e Matemática (CTEM).
A garantia do fim das
obras, ainda este ano, foi
dada ao ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
(MCTES), Daniel Nivagara,
pelo empreiteiro responsável
pela construção da infra-estrutura.
Segundo fonte do MCTES, citando Daniel Nivagara, a construção da escola secundária conta com
fundos que esta instituição
recebeu do Banco Islâmico
de Desenvolvimento (BID),
no âmbito do projecto Vila
Sustentável de Molumbo, e
será entregue ao Ministério
da Educação e Desenvolvimento Humano assim que as
obras terminarem.
Na sua recente visita à
província da Zambézia, o
ministro escalou o estabelecimento de ensino, que terá
uma sala de informática e
espaço multiusos para laboratório de Física, Química e
Biologia e área administrativa.
A infra-estrutura está
projectada para acolher 1920
alunos, contra os 1109 que
estão em salas provisórias
disponibilizadas pela Igreja
Católica local.
Nivagara acredita que a
instituição será uma escola-

-piloto, numa iniciativa que
o MCTES pretende desenvolver a nível nacional, através
do programa CTEM, que é um
sistema que agrupa disciplinas de Ciências, Tecnologias
e Matemática.

Será
responsabilidade
desta instituição treinar os
professores que irão orientar
os alunos a desenvolverem o
gosto pelas Ciências Naturais,
Tecnologias,
Engenharias,
Matemática e Inovação, que

constituem as áreas prioritárias definidas pelo Governo,
pretendendo-se que a partir
desta saiam futuros cientistas nestas áreas.
A deslocação de Nivagara à Zambézia previa, igual-

mente, uma passagem pelo
Centro de Transferência de
Tecnologias para o Desenvolvimento Humano (CTTDH),
uma unidade estabelecida
pelo MCTES, através do Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias para o
Desenvolvimento Comunitário (CITT).
A visita ao centro tinha
em vista assegurar a transferência de tecnologias para
cerca de 62 mil habitantes do
distrito de Molumbo.
O CTTDH é um laboratório
comunitário no qual se desenvolvem várias experiências e oportunidade de acesso
ao conhecimento científico,
tecnologias e inovações.
Na sua composição, dispõe de campos de ensaios
e de demonstração de tecnologias antes de estas serem transferidas para as
comunidades; uma rádio
comunitária com raio de 100
quilómetros, que permite a disseminação de novos
conhecimentos para a comunidade; telecentro com
acesso à Internet que permite a inclusão digital das
comunidades do distrito de
Molumbo, biblioteca comunitária, entre outros meios
de informação.
No local onde foi construído o CTTDH, Nivagara visitou
outras infra-estruturas para a
transferência de tecnologias
para as comunidades, por
exemplo, um aviário-escola
em construção, com capacidade de mil frangos.

ESPAÇO

Sonda da ESA captou
imagem ao passar
por Vénus
A AGÊNCIA Espacial Europeia
(ESA) divulgou uma imagem
de Vénus captada esta terça-feira por uma das câmaras
do módulo de transporte da
sonda BepiColombo quando
fez uma das aproximações ao
planeta.
A imagem, a preto e branco, de uma face de Vénus,
foi registada às 14.57 horas
em Lisboa quando o engenho
estava a 1573 quilómetros do
planeta, o segundo do Sistema
Solar a contar do Sol.
A maior aproximação a
Vénus do módulo da sonda
BepiColombo, que irá estudar Mercúrio, ocorreu seis
minutos antes, às 14.51 horas,
quando passou 552 quilómetros de altitude em relação ao
planeta, assinala a ESA num
breve comunicado que repro-

duz a imagem obtida.
A passagem da BepiColombo, que tem tecnologia e
ciência portuguesas, perto de
Vénus, é uma manobra necessária para que a sonda espacial
possa chegar ao seu destino, a
órbita de Mercúrio, o planeta
mais pequeno e mais próximo
do Sol.
A BepiColombo, que, em
bom rigor, é composta por
duas sondas, enviadas para
o espaço num módulo em
outubro de 2018, visa explorar Mercúrio numa missão
conjunta entre a ESA e a congénere japonesa Jaxa.
No início de Outubro de
2021, o módulo que transporta
as duas sondas fará a primeira
de seis aproximações a Mercúrio, a 200 quilómetros de
altitude.

As duas sondas serão colocadas na órbita do planeta no
fim de 2025 com o intuito de
estudarem, nomeadamente, o
seu campo magnético e a sua
exosfera (camada mais externa
da atmosfera).
A astrofísica Joana S. Oliveira faz parte da equipa
científica da missão BepiColombo da ESA e a empresa Efacec construiu um equipamento eletrónico que monitoriza
a radiação espacial durante a
viagem e a operação de uma
das sondas.
A ESA espera que os dados recolhidos pela passagem
da BepiColombo por Vénus
possam fornecer informações
úteis à missão da sonda EnVision, que será lançada em
2030 para estudar a atmosfera
do planeta.

PUBLICIDADE

CRUZ VERMELHA DE MOÇAMBIQUE
A Cruz Vermelha de Moçambique (CVM) pretende admitir para o seu quadro um(a)
Gestor(a) para o Projecto ZFRA para a sua Delegação em Sofala.
Objectivo principal da função: Garantir a implementação das actividades do Projecto
Aliança Para Resiliência às Inundações e Cheias, em coordenação com o Secretário
Provincial, Técnicos Distritais e colegas da IFRC ZFRA em Genebra, garantindo um
impacto mensurável a curto, médio e longo prazo, incluindo a formação, monitoria e
supervisão das actividades.
Principais responsabilidades:
• Monitorar a implementar as actividades de gestão de desastres e assistência
humanitária, em Sofala, baseado no quadro lógico, plano de actividade, orçamento
e estratégia de implementação nos três níveis micro, meso e macro;
• Avaliar o progresso das actividades;
• Supervisionar e organizar actividades dos voluntários no terreno;
• Prestar apoio técnico e supervisionar as actividades ligadas a gestão de desastres
e assistência humanitária, em Sofala;
• Trabalhar em estreita colaboração com o Secretário Provincial, Técnicos Distritais
e colegas da IFRC ZFRA em Genebra;
• Implementar o processo de monitoria e recolha de dados, garantindo o fluxo de
informação de base para o topo e vice-versa;
• Apoiar na identificação dos beneficiários focalizando-se na população mais
vulnerável nas comunidades-alvo;
• Apoiar na preparação, formação e capacitação de voluntários, comités locais e
beneficiários;
• Trabalhar em colaboração com as autoridades Governamentais (provinciais,
distritais e comunitárias) assegurando o envolvimento dos parceiros, e participar
de uma forma proactiva nos encontros de coordenação com as diversas
instituições locais (INGC, ONGs).
• Cooperar com consultores na planificação e execução das suas tarefas e fornecerlhes as informações necessárias.
• Elaborar relatórios analíticos do projecto, baseados em provas.

• Apresentar relatórios bimensais e anuais do projecto.
Requisitos:
• Licenciatura ou Mestrado em Ciências Sociais ou outras áreas afins.
• 3 anos de experiência na área de respostas humanitárias.
• Forte experiência em programas de Redução de Risco de Desastres-RRD /
Resiliência e Gestão de Projectos no geral.
• Experiência de trabalho comunitário no campo.
• Experiência na elaboração e gestão de projectos e orçamentos.
• Experiência de formação e educação de adultos.
• Fortes competências na elaboração de relatórios analíticos de projectos, baseados
em provas.
• Bom conhecimento da Província de Sofala (aspectos culturais como crenças,
atitudes e práticas locais).
• Habilidades no manuseamento de computador na óptica de utilizador.
• Capacidade de negociar com parceiros.
• Habilidades de elaborar planos de trabalho e relatórios, bem como de organização.
• Boa comunicação verbal e escrita tanto em português como em inglês
(obrigatório).
• Boa habilidade de dialogar, explicar, e argumentar com diferentes comunidades;
• Capacidade de trabalhar e de liderar uma equipa.
• Compromisso com os Princípios Fundamentais da Cruz Vermelha.
• Capaz de trabalhar sob pressão.
• Honesto, motivado e com um aprumado sentido de responsabilidade.
• Boa postura e apresentação.
No âmbito prevenção da Covid-19 recomendamos que os interessados poderão
submeter as candidaturas com o Curriculum Vitae e carta de motivação para o
endereço electrónico rhf.cvm@redcross.org.mz até ao dia 31 de Agosto de 2021.
Maputo, 28 de Agosto de 2021
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Sarau de poesia celebra
hoje “Agosto Negro”

T
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EM lugar hoje a primeira edição do sarau
“Noites de Poesia”,
cujo formato será
virtual, com transmissão na página Facebook, a
partir das 18.00 horas.
Esta iniciativa, que acontece há 17 anos, é um pretexto
para reflectir sobre questões
ligadas à negritude e ao pan-africanismo.
Com efeito, para a presente edição foram convocados

artistas, escritores, pensadores, jornalistas e activistas
que se identificam com a temática da africanidade. São
eles Custódio Duma, Régio
Conrado, Álvaro Taruma, Alice Ambrucer, Cecília Muleica, Mary Dias, Denise André,
Luís Nhazilo, Hélder Malele e
Féling Capela (Moçambique),
Nelson Maca e Luan Charles
(Brasil); Cjey Duarte (Cabo
Verde) e Vuyokazi Tshaya
(África do Sul).

Este sarau inaugura um
ciclo de eventos que vão
acontecer mensalmente até
ao Festival Internacional de
Poesia e Artes Performativas
– Poetas D’Alma, marcado
para o mês de Novembro,
num modelo híbrido – virtual e presencial.
O “Agosto Negro” lembra a curta vida do activista
George Jackson que se torna o
estopim para uma revolução,
dando início à mais sangren-
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ta rebelião ocorrida em toda
a história do presídio de San
Quentin, condenado por roubar 71 dólares.
É igualmente um pretexto para a celebração da vida
e obra do ex-imperador da
Etiópia Haile Selassie, que
perdeu a vida precisamente a
27 de Agosto, e do activista jamaicano Marcus Mosiah Garvey, nascido uma semana antes, 17 de Agosto, bem como
outros pensadores africanos.

TETE

Mody Maleiane
integra revista
Letras inéditas dos Beatles em livro “Write To Speak”

O MÚSICO Paul McCartney vai
compilar 154 letras dos Beatles,
incluindo temas inéditos, num
novo livro autobiográfico que
será lançado a 2 de Novembro,
revelou esta segunda-feira ao
jornal britânico “The Guardian”.
“The Lyrics” será um “autorretrato em canções” escritas
na infância, antes e depois da
banda. Para além disto, contará com o olhar sobre pessoas,
lugares, circunstâncias e histórias em conversas com o poeta
Paul Muldoon.
A editora Allen Lane revelou que durante a preparação
do livro foi encontrado um caderno do ex-Beatle com letras
manuscritas que se acredita
remontar ao início da década
de 1960.
Com esta descoberta, o livro de dois volumes e mais de
900 páginas, que seria inicialmente de cariz biográfico, tornou-se “num caleidoscópico
em vez de um relato cronológico” da vida de McCartney”.
Cobrirá desde as primeiras
composições do músico, aos 14
anos, até à actualidade, revelou
Lane.
O cantor fez uma publicação no seu Instagram esta
segunda-feira onde fez a revelação: “Estamos entusiasmados em revelar as 154 canções
que farão parte do novo livro
#PaulMcCartneyTheLizonte!
Esta selecção que abrange toda

a carreira inclui músicas escritas para os Beatles, Wings,
a carreira solo de Paul e muito
mais, e ainda inclui um conjunto de letras para uma música não gravada dos Beatles,
‘Tell Me Who He Is’”.
Num prefácio do livro, o
músico escreveu: “Mais frequentemente do que possam
pensar, as pessoas perguntam-me se escreveria uma
autobiografia. Mas sinto que
nunca tenha sido o momento certo. Nunca tive um diário onde apontasse histórias
do meu dia-a-dia. Transformo-as antes em canções. E
tenho centenas delas, que
aprendi que servem praticamente para a mesma coisa.
Estas músicas abrangem toda
a minha vida.”
Quanto à presença relevante de Muldoon no livro,
vencedor do prémio Pulitzer e
amigo de longa data do artista, prende-se com o seu conhecimento das mais diversas histórias. Em Fevereiro o
poeta da Irlanda do Norte revelou ao “The Guardian” que
o seu contributo foi baseado
numa série de encontros que
teve com McCartney ao longo de cinco anos, durante os
quais discutiram o contexto das suas canções “de uma
forma muito intensiva” .
“Descobrir uma nova
música dos Beatles foi como
desenterrar o sarcófago de

Cleópatra. Os cadernos de
John [Lennon] e Paul estavam
cheios de letras não terminadas
e até mesmo músicas concluídas que foram descartaram.
Durante os primeiros anos, as
canções vinham tão rápida e
furiosamente que várias foram
esquecidas ou guardadas no
fundo de uma gaveta. Só podemos imaginar quantas letras
dignas dos Beatles foram descartadas“, contou o biógrafo
dos Beatles, Bob Spitz, ao mesmo jornal.
Para além das músicas inéditas, os temas “Blackbird”,
“Live and Let Die”, “Hey
Jude”, “Band on The Run” e
“Yesterday” também constarão no livro, acompanhando
a história de vida do cantor,

compositor,
multi-instrumentista e produtor cinematográfico. O seu lançamento será
acompanhado de uma exposição na entrada da Biblioteca
Britânica, patente de 5 de Novembro a 13 de Março de 2022.

NAMPULA
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MODY Maleiane é uma das
activistas sociais africanas
seleccionadas para narrar
histórias na revista “Write
To Speak”, uma das maiores
edições literárias de África.
A publicação reúne histórias contadas por mulheres
de 23 países africanos sobre
o seu quotidiano, sendo que
os autores da mesma são empreendedores sociais, activistas, poetas, funcionários
públicos, advogados, médicos e líderes de todas as gerações do continente.
A obra, traduzida para 10
idiomas, conta com os prefácios de Elinor Sisulu e Phumzile Mlambo Ngcuka, esta última é a directora-executiva
da ONU Mulheres e foi quem
enviou 60 cartas convidando
as participantes, de modo a
narrarem as viagens que fizeram como cidadãs e líderes
nos seus países.
O “Write To Speak” procura contribuir para a pro-

moção da campanha da ONU
Mulheres, que tem como
lema “Igualdade de Geração
- Realizando os direitos das
mulheres para um Futuro
Igual”.
Assim, as autoras de idades, identidades, culturas e
profissões diferentes também mostram o seu posicionamento enquanto cidadãos
que acreditam que o mundo
pode ser um lugar mais justo,
pacífico, igual, seguro e significativo.
Deste modo, defendendo
iniciativas de crescimento
africano, na perspectiva moçambicana, Mody inicia a sua
história na página 523, com
a citação “nós não as vemos
como elas são, nós as vemos
como nós somos”, de Anais
Nin.
Mody Maleiane estreou-se na literatura em 2017
com o livro “45 Minutos de
Sucesso: Semear, regar, colher”.

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 HERDEIROS POR ÓBITO DE JOAQUIM JOÃO DE JESUS DOURADO MARTINS
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de
onze de Agosto de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas noventa
e três verso a folhas noventa e quatro verso, do livro de notas para
escrituras diversas número duzentos e oitenta e quatro traço
“C”, deste Cartório Notarial, perante mim, BATÇA BANÚ AMADE
MUSSA, Conservadora e Notária Superior em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de JOAQUIM JOÃO DE JESUS DOURADO MARTINS, de
cinquenta e dois anos de idade, solteiro, natural de Maputo, de
nacionalidade moçambicana, com a última residência na Matola,
sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua
última vontade.
Mais certifico que na operada escritura pública foi declarada como

única e universal herdeira de todos seus bens sua filha Milva
Isabel Monteiro Martins, solteira, maior, natural da Maputo onde
reside, todos de nacionalidade moçambicana.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou
com ela concorram à sucessão, e da herança fazem parte bens
móveis e imóveis.
Está conforme
Maputo, aos 16 de Agosto de 2021
O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

PROJECTO DE ABASTECIMENTO E APOIO INSTITUCIONAL II
(WASIS II)
ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Concurso Público nº FIPAG/WASISII/CON-40/20
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA O REASSENTAMENTO ABREVIADO
(PARA) EM PEMBA

30/19
QUELIMANE

30 /21

CHIMOIO

30 /17
BEIRA

27 /20

VILANKULO

27 /20
INHAMBANE

27 /21
XAI-XAI

33 /21
MAPUTO

34 /20
MARÉS
PREIA-MAR – Às 09.55 e às 23.05
horas, com 2.46 e 2.41 metros, respectivamente

BAIXA-MAR – Às 04.01 e às 16.40
horas, com 1.47 e 1.58 metros, respectivamente

FASE DA LUA
LUA CHEIA - Será a 30 deste mês, às 14.12 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Há muros que só a paciência derruba. E há
pontes que só o carinho constrói”.
- Cora Coralina (1889-1985), poetisa e
contista brasileira.
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40 HINO NACIONAL
05:45 GINÁSTICA: YOGA
06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO
08:00 TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - CIÊNCIAS
NATURAIS DA 5ª CLASSE
DESENHOS ANIMADOS:
CHAVES - “A CASA DA
BRUXA”
DIRECTO
08:30 TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - CIÊNCIAS
NATURAIS DA 7ª CLASSE
DESENHOS ANIMADOS:
CHAVES - “A CASA DA
BRUXA”
DIRECTO
09:00 NOTÍCIAS
09:05 TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - FRANCÊS DA
12ª CLASSE
DIRECTO
09:30 A HORA DO CTP - GAZA:
“GAZA EM DESENVOLVIMENTO”
DIRECTO/XAI-XAI
10:00 NOTÍCIAS
.
10:05 TUDO ÀS 10
GRAVADO – 1ª PARTE
11:00 NOTÍCIAS
11:05 TUDO ÀS 10
GRAVADO – 2ª PARTE
12:00 NOTÍCIAS
12:05 TELENOVELA: “IMPÉRIO
DE MENTIRAS”
REPETIÇÃO
13:00 JORNAL DA TARDE
DIRECTO
14:00 TOP FRESH
15:00 NOTÍCIAS

15:05 TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - QUÍMICA
DIRECTO
16:00 NOTÍCIAS
16:05 ENCONTROS DA MALTA
GRAVADO
17:00 JORNAL EM LÍNGUAS
MOÇAMBICANAS
DIRECTO
17:45 GINÁSTICA: YOGA
18:00 PRIMEIRA PÁGINA
DIRECTO
19:00 JORNAL DE DESPORTO
DIRECTO
19:50 PUB
20:00 TELEJORNAL
DIRECTO
21:15 JOVENS EM ACÇÃO
DIRECTO
22:45 TELENOVELA: “IMPÉRIO
DE MENTIRAS”
23:30 A HORA DO CTP - GAZA:
“GAZA EM DESENVOLVIMENTO”
REPETIÇÃO
00:00 JORNAL DE DESPORTO
REPETIÇÃO
01:00 PRIMEIRA PÁGINA
REPETIÇÃO
02:00 ENCONTROS DA MALTA
REPETIÇÃO
03:00 TUDO ÀS 10
REPETIÇÃO
04:30 JOVENS EM ACÇÃO
REPETIÇÃO
06:00 HINO NACIONAL
06:05 TELENOVELA: “IMPÉRIO
DE MENTIRAS” (COMPACTO)

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00:20- FLASH CULTURAL
01:05- DEBATE POLITICO
03:10- CONSULTÓRIO MÉDICO
04:00- LETRAS E SONS
(REPETIÇÃO)
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
08:45- TRANSMISSÃO DO JULGAMENTO DAS DIVIDAS
NÃO DECLARADAS
16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA
16:30- A VOZ DO COMPATENTE

De acordo com a alínea “d” do nº 3 do artigo 33 conjugado com 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, comunicamos que o objecto do
concurso acima foi adjudicado ao consultor Jorge Jaime Jeremias Sitoi,
no valor de – USD 96.787,50 (noventa e seis mil e setocentos e oitenta e
sete dolares americano e cinquenta centavos) incluindo taxas.
Entidade Contratante
FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água
Avenida Filipe Samuel Magaia Nº 1297, R/C, - Maputo
Tel: (+258) 21 308840/21308815
Fax: (+258) 21 308881
Email: projectos.investimentos@fipag.co.mz
27 de Agosto de 2020

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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- COMPACTO JULGAMENTO DAS DIVIDAS NÃO
DECLARADAS
20:30- INFORMATIVO CORONAVIRUS
21:10- ÚLTIMO TEMPO
22:05- É DESPORTO

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19:30 , 21,
22:00 E 23:00 HORAS.
8351

8329
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NECROLOGIA

KASSANDRA PEDRO DOS
SANTOS MALALANE
(KONG)

HAWA BIBI MAHOMED
JUSSUB

ZACARIAS
ARLINDO
MUHATE

FALECEU

(30º DIA)

(MISSA DO 30º DIA DE ETERNA SAUDADE)

Sua esposa Vina, filhos Mundinho,
Bety e Vanda, irmãos Celsa, Xitinho, Nadinho e Fifito, sobrinhos, tios, primos e amigos da heavy e BU
e demais familiares recordam com profunda dor e
saudade a passagem do 30º dia de muita saudade do
seu ente-querido KASSANDRA PEDRO DOS SANTOS
MALALANE (Kong), e informam que amanhã, sábado,
dia 28/8/2021, juntos recordamos dele na sua campa,
nº 28073, no Cemitério de Michafutene. Eterno descanso, KONG.

Suas filhas Alcina, Salma e Adila,
genros Mário, Sidik e Earlwing,
netos, bisnetos, trinetos e demais familiares
cumprem o doloroso dever de comunicar o
falecimento do seu ente querido HAWA BIBI
MAHOMED JUSSUB, ocorrido no dia 25/8/2021,
cujo funeral se realizou no dia 26/8/2021, no Cemitério de Lhanguene. Que Allah lhe conceda
Jannat Firdous. Ameen.
9336

8364

FALECEU
Seus filhos José, Natália, Maria de
Lourdes, Helena, Bendita, Agatha e
Moisés, genros Lutero, Victor e Bisqué, irmãos, cunhados, netos, bisnetos e demais familiares comunicam com profunda
mágoa e consternação o desaparecimento físico de
TECLA AGAPITO, ocorrido no dia 25/8/2021, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje,
dia 27/8/2021, no Cemitério de Michafutene, às 14.00
horas, antecedido de velório no mesmo local às 13.00
horas. Neste momento de dor e consternação que a
sua alma descanse em paz.
8362

FALECEU

FALECEU

IVONE VIOLETA ANDRÉ
SIBAMBO
FALECEU
O Bastonário, membros da Mesa da Assembleia-Geral, Conselho Jurisdicional, Conselho Nacional,
Conselhos Provinciais e membros das diversas
comissões de trabalho, advogados, advogados estagiários e colaboradores em geral da Ordem dos Advogados de Moçambique comunicam com profundo
pesar e consternação o desaparecimento físico da
Drª IVONE VIOLETA ANDRÉ SIBAMBO, Advogada
Estagiária. À família enlutada apresentam as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.
8339

9335

SUSANA QUISSE
JANUÁRIO

(30º dia de eterna saudade)

FALECEU

8363

BIBIANA
MACHINDANO
(NANGONGA)

9333

O Conselho de Arbitragem, direcção e colaboradores do Centro
de Arbitragem, Conciliação e Mediação comunicam com profundo
pesar e consternação o falecimento da Srª HAWA
BIBI MAHOMED JUSSUB, sogra do Director-Geral
do CACM, Sr. Mário Amad Ussene, ocorrido no
dia 25/8/2021, cujas cerimónias fúnebres se realizaram no dia 26/8/2021, no Cemitério de Lhanguene. À família enlutada apresentam as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.

ANDRÉ DA COSTA
TEMBE
Sua esposa Maria Tembe, filhos
Edrice, Januário, António, Costa,
Júlio, Celestino, Anselmo, Carolina e Julieta, irmãos Olinda, Gabriel e Celeste,
noras Mércia, Eugénia, Ivete, Eulália, Samira,
Irene e Casilda, netos, bisnetos e demais recordam com profunda dor a passagem dos 30
dias de eterna saudade do seu incansável ente
querido ANDRÉ DA COSTA TEMBE, ocorrida no
dia 25/7/2021. Paz à sua alma.

9317

Suas irmãs Madalena e Joaquina, cunhada Maria Helena Machindano, sobrinhos Arsénio, Marilena, Carlota e
Edson, netos Taynara e Kevin comunicam com profunda
mágoa o falecimento do seu ente querido BIBIANA MACHINDANO (Nangonga), ocorrido no dia 24/8/2021, vítima
de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 27/8/2021, no
Cemitério de Lhanguene, às 10.30 horas, antecedido de
velório na capela do HCM, às 9.00 horas. Descanse em paz.

HAWA BIBI MAHOMED
JUSSUB

TECLA AGAPITO

Sua esposa Cecília Bernardo Ouana, filhos Isabel,
Nabonga e Arnaldo, irmãos Alcinda, Pedro, Alice,
Constâncio e Arlindo, tias, sogros, cunhados, primos e demais familiares comunicam que pela passagem dos 30 dias do desaparecimento físico do seu
ente querido ZACARIAS ARLINDO MUHATE, haverá
deposição de flores no Cemitério de Michafutene,
amanhã, dia 28/8/2021, às 8.00 horas.

CHEIA AWASSE
FALECEU

A Assembleia-Geral da Associação
ActionAid Moçambique, Conselho
de Direcção e trabalhadores da
ActionAid Moçambique, esposo
Mário Januário, filhos Yanick, Chantel, Kyandra,
Júnior e a família em geral comunicam o desaparecimento físico da Srª SUSANA QUISSE JANUÁRIO,
esposa de Mário Januário, vítima de doença, ocorrido no dia 25/8/2021, cujo funeral se realiza hoje,
dia 27/8/2021, no Cemitério da Texlom, às 10.00
horas, antecedido de velório na sua casa, às 9.00
horas. Paz à sua alma.
8353

O Presidente, Vice-Presidente, Secretária-Geral,
Magistrados Judiciais, Inspectores Judiciais, membros e todos funcionários do Conselho Superior
da Magistratura Judicial comunicam com profunda
mágoa e consternação o falecimento do Sr. CHEIA
AWASSE, sogro da Drª Nilza dos Santos Seifane
Pene, Juíza de Direito B, da 1ª Secção Criminal do
TJ do distrito da Machava, ocorrido no dia 8/8/2021,
vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia
9/8/2021, no Cemitério de Michafutene. À família
enlutada as mais sentidas condolências.
8343

KASSANDRA PEDRO DOS
SANTOS MALALANE
(KONG)
Sua esposa Ludumila Dalva da Conceição, filhos Raimundo, Ivanda e Biatriz, irmãos, sobrinhos e demais familiares
recordam hoje, dia 27/8/2021, com profunda dor e saudade
o desaparecimento físico do seu ente querido KASSANDRA PEDRO DOS SANTOS MALALANE. Que a sua alma
descanse em paz.
9345

BIBIANA MACHINDANO

FRANCINA JOSSEFA BILA

(NANGONGA)

(TSIVITANE)

FALECEU

(30º DIA DE ETERNA SAUDADE)

Suas filhas Maria, Isabel, Tomazina, Helena e Suzana, netos, bisnetos, trinetos e sobrinhos, famílias
Nkavadeka e Machindano comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento do seu
ente querido BIBIANA MACHINDANO (Nangonga),
ocorrido no dia 24/8/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 27/8/2021, no Cemitério de
Lhanguene, às 10.30 horas, antecedido de velório
na capela do HCM, às 9.00 horas. Paz à sua alma.
9333

ANDRÉ ANTÓNIO
FALECEU

Seus filhos Lucerna, Angélica e Serródio, genro Cristôvão, noras Azélia, Paula e Sónia, netos, bisnetos,
famílias Macave e Bila recordam com eterna saudade
a passagem do 30º dia do desaparecimento físico
daquela que em vida soube tocar profundamente nos
seus corações através da sua simplicidade, humildade e simpatia. Para sempre ficará o nosso orgulho e
profunda gratidão por tudo o que fez por nós. Serás
sempre a nossa excepcional mãe, sogra e avó-biza.
Descanse em paz, Tsivitane.
9303

A Direcção do Comando da PRM - Cidade de
Maputo, Oficiais Superiores, Subalternos, Sargentos, Guardas da PRM e funcionários do Quadro
Técnico Comum comunicam com profunda mágoa e consternação
o desaparecimento físico do Superintendente Principal da Polícia
ANDRÉ ANTÓNIO, ocorrido no dia 23/8/2021, no HCM, vítima de
doença, cujo funeral se realizou no dia 26/8/2021, às 10.00 horas,
no Cemitério de Lhanguene. À família enlutada endereçam as mais
sentidas condolências.
4156

ANTÓNIO LIDASSE MOIANA
FALECEU

A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP, Conselho de Administração, Comité Sindical e trabalhadores em geral comunicam com
profunda dor e consternação a triste notícia do falecimento do Sr.
ANTÓNIO LIDASSE MOIANA, pai da Drª Sandra Moiana, colaboradora da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ocorrido no dia
24/8/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, sexta-feira,
dia 27/8/2021, às 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório na capela do HCM, às 9.00 horas. À família enlutada
endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
9334
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VENDE-SE
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROPRIEDADE industrial com área de
20.840m², situada na Machava, Rua das
Mulheres, nº 1027, vende-se. Contacto:
84-2943520.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
5ª SECÇÃO

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
11ª SECÇÃO CÍVEL

7719

ANÚNCIO

ANÚNCIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA, CLEONISSE DE JESUS SALVADO
BISPO, JUÍZA DE DIREITO DA 11ª SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE
DE MAPUTO
Pelo Juízo da Décima Primeira Secção deste Tribunal, nos Autos de Execução
Ordinária nº 23/2021/C, em que o exequente Banco Moza, S.A, com sede
na Rua dos Desportistas, Prédio Jat V-3, nº 921, nesta cidade de Maputo, move
contra o executado SHAMIR GULAMO LEU LEU, residente na Av. Zedequias
Manganhela, nº 34, nesta cidade de Maputo, correm éditos de vinte dias a contar
da segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores desconhecidos
do executado, que gozam de garantia real sobre o bem penhorado, bem como
os sucessores dos credores preferentes, para no prazo de dez dias, posterior ao
dos éditos, virem à dita execução deduzir os seus direitos, nos termos do artigo
864 do C.P.C. e seguintes.

Pela Quinta Secção deste Tribunal correm éditos de TRINTA DIAS, citando o
executado TAJÚ DAÚDE MUSSÁ, com último domicílio conhecido nesta cidade,
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 NILDO HASSANE ESSA, a quantia de 125 000,00MT (cento
e vinte e cinco mil meticais), em dívida nos Autos de Execução Ordinária
nº 24/2021/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
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 quatro dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e um

9321

9149

GEMINADA tipo 2, num 1º andar com
parqueamento, cama casal, 2 camas
solteiras, geleira, fogão, micro ondas,
loiça diversa, sofá, plasma, DSTV, mesa
de jantar, esquentador e guarda 24.00
horas, arrenda-se por 2 500,00MT,
diários, e negoceia-se para muitos dias.
Contacto: 84-2181444 ou 87-2181444.
8354

ARRENDA-SE
FLAT tipo 2, num 1º andar, com cozinha americana, estacionamento para 2
carros, segurança 24 horas, no Condomínio Oásis, Coop, arrenda-se por 50
000,00Mt. Contacto: 84-3135938 ou
84-2803961.
9272

TRESPASSE DE PEDREIRA
DIREITO de exploração de uma
pedreira, localizada em Boane,
trespassa-se. Para mais informações,
contacte: 84-3880210.

O Ajudante de Escrivão
Silvino Castigo Mabota

Maputo, aos quinze dias do mês de Julho do ano dois mil vinte e um
O Ajudante de Escrivão de Direito
António J.Moreira
Verifiquei
A Juíza de Direito
Dra.Cleonisse de Jesus Salvado Bispo

FLAT gradeada, na Malhangalene “B”,
Rua da Resistência, nº 1482, R/C, tipo
1, com uma área extensa, privativa
posterior, climatizada, cozinha americana estacionamento, pronta a habitar,
vende-se, sem intermediários. Contacto:
84-5013371 ou 84-1966997.

VIVENDA no bairro Sommerschield,
próximo da antiga Indy Village, tipo 4,
com dois quartos suites, escritório, sala
para televisão, piscina, jardim e garagem para duas viaturas, pronta a habitar,
arrenda-se por 3 500USD, negociáveis.
Contacto: 82-3007720 ou 84-6047183.

Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Carlos Caetano

9106

9267

8289

VENDE-SE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DO NIASSA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

Anúncio de Concurso
Esta Direcção, convida as pessoas singulares, micro, pequenas e medias empresas inscritas no Cadastro único e os interessados que reúnem requisitos
de elegibilidade para apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo indicados:
Modalidade de
contratação

№ do Concurso
27B003461/CL/10/UGEA/
DPPFN/21

Concurso Limitado

Limite para entrega das
Propostas

Objecto de Concurso
Pintura do Edificio e Muro de
Vedação

10/09/2021-09.00h

Garantia
Provisória

PROPRIEDADE (quinta/farm), no distrito
da Namaacha, de 306,8 hectares, com
DUAT definitivo e certidão predial, 2
furos de água (com teste para consumo
ou engarrafamento), 85 cabeças de gado
bovino, vegetação natural, perfeito para
investimento como água engarrafada,
agrofloresta, agricultura e muito mais,
vende-se pelo valor de 69 750 000,00MT,
negociáveis. Para mais informações, ligue:
84-7050833 ou 85-0507288.
9257

Abertura das
Propostas
10/09/2021-09.15h

Os Concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou levanta-los na Direcção Provincial do Plano e Finanças
do Niassa, sita na Av. Filipe Samuel Magaia, C.P. № 42, Cidade de Lichinga, no período entre 8h as 13.30h mediante o pagamento de uma importância
não reembolsável de 500,00Mt (Quinhentos meticais). O valor respeitante a esse concurso, deverá ser depositado na conta № 0497047207 NIB:
MZ59000100000049704720757/000100000049704720757-Direcção Provincial do Plano e Finanças do Niassa domiciliada no Millenium Bim. O
Concurso será realizado com base nas normas do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº. 5/2016 de 8 de Marco.
Lichinga, 16 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente
Francisco Guerra

204

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTO E NOTARIADO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº1472-1º andar
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO JOSÉ CAVELE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e cinco de Agosto
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas sessenta e um verso a folhas sessenta e
três verso, do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta,
traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA SAMUEL
RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, foi
lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JOSÉ CAVELE,
casado com Ester Da Glória Gulele, sob regime de comunhão de adquiridos,
natural de Maputo, residente que foi nesta cidade, sendo filho de Rafael Mabule
Cavele e de Angelina Machembe.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e
universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: Junélio Cavele e
Job Cavele, todos solteiros, naturais de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.
Está conforme
Maputo, aos 25 de Agosto de 2021
A Notária
(Ilegível)
9324

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ZAINABO
MOMADE ISMAEL TAJÚ

ANÚNCIO
1. A Autoridade Reguladora de Aviação Civil de Moçambique (IACM), convida as Pessoas Singulares, Micro, Pequenas e Medias Empresas inscritas no Cadastro Único
de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo mencionados, nos
termos do disposto nos artigos 32 e 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n°05/2016 de 08 de Março.
Nº de Concurso

Modalidade
de Concurso

Objecto de concurso

34/IACM/UGEA-2021

Publico

Contratação de Serviços de Emissão
de Passagens Aereas Internacionais.

35/IACM/UGEA-2021

Limitado

Serviço de Tradução de documentos.

36/IACM/UGEA-2021

Limitado

Serviço de Manutenção Preventiva e
Correctiva de Viaturas.

Data e hora de entrega das Data e hora de Anúncio
Valor da
propostas
de posicionamento
garantia
12.10.2021 Pelas
22.09.2021 Pelas 10:00H
60.000.00MT
10:00H
01.10.2021 Pelas
17.09.2021 Pelas 09:30H
Não aplicável
10:00H
05.10.2021 Pelas
17.09.2021 Pelas 11:00H
Não aplicável
10:00H

Está conforme
Maputo, aos 26 de Agosto de 2021
A Notária
(Ilegível)
8352

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los nas horas normais de expediente, na Alameda
do Aeroporto, Caixa Postal-227, Cidade de Maputo, 1º Andar, porta 5 UGEA, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais), devendo para tal
depositar o valor na conta bancaria nº770763, NIB 000100000000077076357/BIM-MZ do IACM.
3. O Prazo de validade das propostas é de 120 dias, contados a partir da data limite da entrega das mesmas.
4. As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública nas datas e horas indicadas na tabela acima.
5. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n°05/2016 de 08 de Março.
Maputo, Agosto de 2021
Autoridade Competente
Ilegível

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de dezasseis de Agosto
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas vinte e sete a vinte e oito, do livro de
notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta 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 ZAINABO MOMADE ISMAEL TAJÚ, de
setenta e cinco anos de idade, no estado de casada sob o regime imperativo de
separação de bens com Abu Nasmodine Mohamade Ismael Taju, que era de
nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no Bairro da PolanaCaniço “B”, filha de Momad Ismael e de Rozana Cussul Sirage.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última.
Deixando como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos:
Danilo Nasmodine Ismael Taju, casado sob o regime de bens adquiridos, com
Neida Osman Issufo Tajú, natural de Nacala-Velha, Vivaldi Nasmodine Ismael
Taju, solteiro, maior, natural de Nampula e Delaila Nasmodine Ismael Taju,
solteiro, maior, natural de Memba.
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.

8340
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DESPORTO

LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUS

PSG-Man.City e Barça-Bayern
pratos aliciantes da fase de grupos
drid para o Grupo “B” e o
embate entre o Chelsea, actual campeão, e a Juventus.

P

ARIS
Saint-Germain-Manchester City e Barcelona-Bayern
de
Munique são os jo-

gos mais destacados da
fase de grupos da Liga dos
Campeões Europeus de futebol, edição-2021/2022,
cujo sorteio foi realizado

ontem em Istambul, Turquia.
Destaque maior para
o encontro entre os parisienses e citzens, já que

JOGADORES NO REGRESSO DAS SELECÇÕES

FIFA pede à Inglaterra
isenção de quarentena

Executivo de Gianni Infantino tenta evitar “castigo” aos jogadores que actuam na Inglaterra

O
PRESIDENTE
da
FIFA, Gianni Infantino, lançou um apelo à Inglaterra
para que não obrigue a uma
quarentena obrigatória os
cerca de 60 futebolistas da
Liga inglesa que vão jogar
nas respectivas selecções,
cujo país faz parte da lista
vermelha do Reino Unido.
A Premier League anunciou na terça-feira que os
clubes não vão libertar jogadores para as selecções devido às restrições impostas
pela situação pandémica,
informando que a decisão foi
“unânime em não ceder os
atletas para os jogos internacionais”, marcados para SePUBLICIDADE

tembro.
Perante esta decisão,
Gianni Infantino pediu ao
Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para que
“os jogadores não fiquem
privados da oportunidade de
representar os seus países na
fase de qualificação do Mundial-2022”.
“Sugeri que uma abordagem semelhante à adoptada pelo Governo do Reino
Unido para as fases finais do
Euro-2020 seja implementada para os próximos jogos
internacionais”, lê-se no
comunicado do organismo.
De acordo com as regras
em vigor no Reino Unido,

quem regressar de países da
lista vermelha deve isolar-se durante 10 dias num hotel à escolha das autoridades
de saúde. Esta regra levaria
os atletas nessa condição a
falharem até quatro jogos
oficiais, incluindo Premier
League, Taça da Liga e competições europeias.
A Liga espanhola também apoia os seus clubes
caso estes não queiram libertar atletas, nomeadamente para as selecções sul-americanas, uma vez que
Brasil, Argentina, Colômbia,
Equador, Chile, Venezuela
e Uruguai integram a lista
vermelha espanhola.

tem o condimento de colocar frente-a-frente Messi
(nova estrela da equipa de
PSG) e Pep Guardiola (antigo treinador da estrela
argentina no Barcelona),
que vai procurar ganhar o
tão ansiado troféu. Ambas
as equipas fazem parte do
Grupo “A”, onde também
estão Leipzig e Club Brugge.
A não perder também o
Barcelona e Bayern, equipas que se bateram nos quartos-de-final na temporada
passada, com triunfo dos
“bávaros”.
Além dos referidos confrontos, destaque para o
Liverpool-Atlético de Ma-

REINILDO FRENTE AO
SEVILHA
Já o Lille, de Reinildo, ficou enquadrado no Grupo
“G” e terá como principal adversário o Sevilha, seis vezes
vencedor da Liga Europa, na
corrida pelos “oitavos”.
Na cerimónia de ontem,
foram sorteadas 32 equipas, das quais 26 apuraram-se
directamente e seis alcançaram as vagas através dos
“play-offs”, tendo estas
sido divididas em oito grupos com quatro cada. Os dois
primeiros classificados de
cada grupo seguem para os
oitavos-de-final.
O início da fase de grupos
da “Champions” está previsto para os dias 14 e 15 de Setembro.
Eis a composição dos
grupos
Grupo “A”: Manchester
City, PSG, RB Leipzig e Club
Brugge
Grupo “B”: Atlético de
Madrid, Liverpool, Porto e
Milan
Grupo “C”: Sporting,
Borussia Dortmund, Ajax e
Besiktas
Grupo “D”: Inter de
Milão, Real Madrid, Shakhtar
e Sheriff Tiraspol
Grupo “E”: Bayern de
Munique, Barcelona, Benfica
e Dínamo de Kiev
Grupo “F”: Villarreal, Manchester United,, Atalanta e Young Boys
Grupo “G”: Lille, Sevilla,
RB Salzburg e Wolfsburg
Grupo “H”: Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo

TAÇA DA LIGA DA INGLATERRA

Wolves-Tottenham
anima terceira ronda
WOLVES-Tottenham é o jogo
mais aguardado da terceira
ronda da Taça da Liga inglesa, ditou o sorteio realizado na noite de quarta-feira.
Noutro jogo, entre equipas
da Premier League, o Manchester United vai receber o
West Ham United, o Liverpool
visita o terreno do Norwich,
adversário que defrontou na
primeira jornada, enquanto o
Chelsea recebe o Aston Villa.

Já o Everton vai a Londres
jogar contra o QPR, o Manchester City recebe o Wycombe, o Arsenal joga contra
o Wimbledon, no Emirates. Já
o Fulham mede forças com o
Leeds.
JOGOS DA TERCEIRA
RONDA
QPR-Everton,
Preston
North
End-Cheltenham,
Manchester
United-West

Ham, Fulham-Leeds United,
Brentford-Oldham,
Watford-Stoke City, Chelsea-Aston Villa,
Wi g a n - S u n d e r l a n d ,
Norwich
City-Liverpool,
Burnley-Rochdale,
Arsenal-AFC Wimbledon, Sheffield United-Southampton,
Manchester City-Wycombe,
Millwall-Leicester
City,
Wolves-Tottenham e Brighton-Swansea City.

Bayern humilha
na Taça da Alemanha
O BAYERN de Munique apurou-se para
os 16 avos-de-final da Taça da Alemanha
com uma goleada sobre o Bremer, da
quinta divisão, por 12-0.
Eric Maxim Choupo-Moting foi a figura do jogo com quatro golos e três assistências. Ao intervalo já tinha feito três

golos e uma assistência para o jovem Musiala.
Na segunda parte, o avançado, que
costuma ficar na sombra de Lewandowski, facturou em mais uma ocasião, assistindo ainda novamente Musiala e Sarr
para confirmar o papel de “herói” do jogo.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Fer. Maputo e Costa do Sol
é o destaque da abertura
O FERROVIÁRIO de Maputo e
o Costa do Sol protagonizam o
jogo de destaque da primeira
jornada do Torneio Nacional
de Apuramento ao Basketball
Africa League (BAL) a disputar-se entre os dias 4 e 12 de
Setembro próximo. Trata-se de
uma reedição do Torneio Nutrição conquistado pelos “canarinhos” há semanas e da final da
Liga Moçambicana de Basquetebol (LMB), conquistada pelos
“locomotivas”.
Segundo o sorteio, realizado ao fim da tarde de ontem,
na sede do Comité Olímpico de
Moçambique (COM), a partida
será disputada às 17.00 horas
do dia 4 de Setembro, no pavilhão do Maxaquene. Na outra
partida da jornada inaugural, às
14.30 h, o “ressuscitado” Desportivo Maputo medirá forças
com o Ferroviário da Beira, que
ocupou o terceiro lugar na última edição da LMB.
O lançamento da prova e
reunião técnica realizar-se-ão
no dia 2 de Setembro, o mesmo dia que termina o prazo de
inscrição das quatro equipas
envolvidas no apuramento,
pagando uma taxa de 35.000

Depois de perder domingo diante do Ferroviário da Beira, o Incomáti recebe esta tarde a Liga Desportiva de Maputo

Ronda 18 arranca
hoje em Lichinga
e Xinavane

A

CIDADE de Lichinga e a vila de
Xinavane recebem
os dois jogos que
abrem a disputa
da 18.ª jornada do Moçambola-2021, quando o surpreendente Ferroviário e o
aflito Grupo Desportivo locais receberem as visitas da
Associação Desportiva de
Vilanculo e Liga Desportiva
de Maputo.
A fazer uma época estupenda para um estreante
na prova maior do futebol
nacional, o Ferroviário de
Lichinga entra em terceiro lugar para a jornada que
antecede a interrupção do
Moçambola para dar lugar
aos compromissos da Selecção Nacional, na dupla
jornada da zona africana de
qualificação ao Campeonato
do Mundo da FIFA do Qatar-2022, em que defronta a

Costa do Marfim e o Malawi,
a 3 e 7 de Setembro, respectivamente.
Nos quatro jogos disputados desde o arranque da
segunda volta, o Ferroviário de Lichinga venceu três
e perdeu apenas um, sendo
que vem de uma preciosa
vitória na casa do homónimo de Nampula, por 2-0. O
seu adversário, Associação
Despotiva de Vilankulo, recuperou de duas derrotas
seguidas no arranque da segunda volta (1-0 e 1-2 ante
o Ferroviário de Nacala e
ABB, respectivamente) para
vencer o Textáfrica, fora de
portas, na 16.ª ronda e consentir um empate caseiro na
jornada passada na recepção
ao Costa do Sol (1-1). De permeio, os “hidroeléctricos”
viram o seu treinador, Victor
Mayamba, despedido.
O outro palco que marca

o arranque da 18.ª jornada é
Xinavane, onde o Incomáti
recebe a visita da Liga Desportiva de Maputo, com as
equipas a virem de resultados diferentes. Os “açucareiros” perderam em casa na
recepção ao Ferroviário da
Beira (0-1), enquanto a Liga
Desportiva de Maputo interrompeu um ciclo de cinco
jogos sem ganhar para vencer o Desportivo de Maputo,
por 2-0. Na tabela classificativa, o Incomáti ocupa o 11.º
lugar, apenas uma posição
acima da linha de despromoção, com 17 pontos, dois
a mais que o Desportivo de
Maputo. Por seu turno, a
Liga Desportiva de Maputo
ocupa o oitavo lugar com 21
pontos.
Entretanto, a disputa da
jornada prossegue amanhã,
com o campeão, Costa do
Sol, a receber a visita do ani-
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(trinta e cinco mil) meticais.
O Torneio de Apuramento à
BAL será disputado numa fase
regular de todos contra todos
numa volta, entre os dias 4, 5 e
6, sendo que o dia 7 será reservado para descanso, antes do
cruzamento do primeiro contra quarto e segundo contra o
terceiro classificado. Os vencedores do cruzamento decidirão
o representante de Moçambi-

que no “play-off” a melhor de
três jogos.
Encontrado o representante nacional, lutará por apuramento regional, a realizar-se
a partir da segunda semana de
Outubro, na vizinha África do
Sul. Nas terras do “rand” juntar-se-ão equipas de todos os
países da região (Zona VI), à
excepção do representante de
Angola, isenta do apuramento

por conta do ranking africano.
No “zonal” seguirão à segunda e derradeira eliminatória, duas equipas da Zona VI,
disputando o acesso à fase final
com equipas de outras zonas,
que serão divididas em duas
conferências.
O Ferroviário de Maputo
teve uma estreia vistosa na primeira edição da BAL, ocupando o quinto posto na fase final.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

mado Matchedje de Mocuba
que, no passado domingo,
conseguiu a segunda vitória
do campeonato diante do
Textáfrica de Chimoio (2-0)
para passar a somar 10 pontos e sair do fundo da tabela
classificativa, em troca com
os “fabris” do planalto, com
menos dois pontos.
Já no domingo, disputam-se os restantes quatro
jogos, com destaque para
o embate entre a ABB e a
União Desportiva de Songo,
primeiro e quarto classificados, com 40 e 30 pontos
cada, respectivamente. No
Chiveve, o segundo classificado, Ferroviário da Beira,
com 36 pontos, tem a visita
do homónimo de Nampula.
Em Nacala, o Ferroviário local recebe o aflito Desportivo
de Maputo e, finalmente, o
Textáfrica joga em casa com
o Ferroviário de Maputo.

Zainadine e Clésio buscam
pontos no reduto do Estoril
O MARÍTIMO, dos moçambicanos Zainadine Jr. e Clésio, defronta esta noite, a partir
das 22.15 horas, o Estoril num dos jogos que
abre a quarta jornada da I Liga portuguesa
de futebol.
Os madeirenses chegam a esta partida
motivados, após o empate diante do FC
Porto, um dos crónicos favoritos ao título.
Em três jogos soma quatro pontos e ocupa
a décima posição, fruto de uma vitória e
igual número de empates e derrotas.
O defesa central Zainadine deve voltar
a comandar a defesa maritimista, ele que
anotou uma grande exibição diante dos
“dragões”. Já Clésio, que fez a sua estreia no
encontro com os portistas, poderá voltar a

ser aposta do técnico espanhol. O extremo
moçambicano regressou ao futebol português depois de passagem pela Grécia, Turquia e Azerbeijão.
O adversário dos “insulares”, o Estoril, é terceiro classificado com sete pontos,
tendo vencido na ronda anterior o Paços de
Ferreira.
EDMILSON VENCE DOMINGUEZ
O CAPE Town City de Edmilson saiu-se no melhor no confronto com o Real
Kings F.C do seu compatriota Dominguez, tendo vencido, por 2-1, em jogo da
segunda jornada da Premier Soccer League (PSL), a I Liga da África do Sul.

Edmilson assistiu o jogo do banco de
suplentes e viu os seus colegas Mduduzi
(52) e Taariq (57) operarem a reviravolta
no marcador, já que o Real King esteve a
ganhar graças a um golo de Mabena (11).
Dominguez voltou a ser titular, tal como
tinha acontecido na primeira jornada.
Por sua vez, o Baroka, de Kambala,
perdeu, 2-1, no reduto do Kaizer Chiefs. O médio moçambicano, que marcou
na primeira jornada, desta vez ficou em
branco, tendo sido substituído ao intervalo.
O Cape Town está em terceiro lugar
com quatro pontos, enquanto o Baroka
ocupa a oitava posição com três.

PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
ANÚNCIO DE VAGA

A ADPP comunica a adjudicação dos concursos indicados na tabela abaixo:

DELTA CONSTRUÇÕES LDA, empresa do ramo de construção sedeada na provincia de Manica pretende recrutar, para preencher uma (1) vaga, para o seu quadro de pessoal:
Posição

Responsabilidades

Estudo e produção de mapas de quantidades a partir
Técnico de Construdas especificações técnicas;
ção Civil - Medidor
Produção de documentos de concursos e composição
Orçamentista para
da proposta (técnica e comercial);
Manica
Elaboração de manifestações de interesse.

Requisitos
-Técnico Médio de Construção Civil;
-Três (3) anos de experiência na área de orçamentos;

As candidaturas contendo informação pertinente(Cópia do BI, Carta de Apresentação, CV e Habilitações Literárias) deverão ser enviadas por email para: deltarecrutamento2@gmail.com, até ao dia 04
de Setembro de 2021.
O Director-geral
_____________
Eng. Dário Manjate

OBJECTO DE
NOME DA
CONTRATAÇÃO
EMPRESA
fornecimento de camisetes
Concurso Nº
e bonés (materiais de in- Sogra Printer
009/ADPP/2021
centivos)
fornecimento de camisetes
Printer
Concurso Nº
e bonés (materiais de inSerigrafia
009/ADPP/2021
centivos)
fornecimento de quadros
Concurso Nº
Marco Gráfico &
escolares para escrita a giz
012/ADPP/2021
Serviços
(materiais de incentivos)
Nº DO
CONCURSO

VALOR
ADJUDICADO
2.777.850,00 Mts

5.486.135,85 Mts

576.000,00 Mts

Machava, 26 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente
163

8357

8048
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Registando a história de Moçambique

SEGUNDO A OMS

África triplicou vacinas
mas processo ainda é lento

O

CONTINENTE africano triplicou na
última semana o
número de vacinas
contra a Covid-19
administradas, embora proteger até 10 por cento do continente até ao final de Setembro
continue a ser “uma tarefa
muito assustadora”, disse ontem a directora da Organização Mundial de Saúde (OMS)
regional.
Entretanto, o continente
assistiu a 248 mil novos ca-

sos confirmados na última
semana, com pelo menos 28
países a assistir a um surto de
infecções impulsionadas pela
variante Delta.
“Esta é uma tragédia evitável se os países africanos
conseguirem um acesso justo
às vacinas”, disse Matshidiso
Moeti a jornalistas.
A directora da OMS para
África disse que foram administradas 13 milhões de
vacinas na semana passada,
três vezes mais do que o nú-

mero de doses administradas
na semana anterior, uma vez
que aumentaram as doações
a partir dos países desenvolvidos. Mas isso continua a
ser uma “gota num oceano”
num continente com 1,3 mil
milhões de pessoas, onde,
segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da
União Africana (África CDC),
apenas 2,4 por cento estão
actualmente vacinados.
África receberá 117 milhões de doses nos próximos

meses, mas serão necessários
mais 34 milhões para atingir
o objectivo de 10 por cento
de vacinação, acrescentou
Moeti.
Além disso, a responsável instou os países africanos
a aumentarem a sua capacidade para utilizar vacinas
quando estas chegarem.
“Nenhuma dose preciosa
deve ser desperdiçada”, advertiu.
O brutal ressurgimento
da doença em África, impul-

sionado pela variante Delta,
está a sobrecarregar ainda
mais os sistemas de saúde já
no limite em todo o continente. Enquanto os países
africanos lutam, os Estados
Unidos e outros países de
elevado rendimento estão a
falar de vacinas de reforço.
O director-geral da OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, considerou recentemente “inconsciente” que alguns
países estejam a oferecer injecções de reforço “enquanto

tantas pessoas permanecem
desprotegidas”.
“Penso que é muito difícil
para nós falarmos de doses
de reforço em África”, disse
Moeti.
“Ainda não cobrimos
sequer cinco por cento da
população com as vacinas
iniciais necessárias para
abrandar a propagação do
vírus e, mais importante ainda, parar o que pensamos ser
uma quarta vaga que se avizinha”, comentou. (LUSA)

Reiterado compromisso de erradicar poliomielite

Um bebé recebe imunização contra a poliomielite

OS países africanos renovaram
o seu compromisso de erradicar todos os tipos de poliomie-

lite, no primeiro aniversário da
declaração da região subsaariana como livre de poliomielite

selvagem, anunciou ontem a
Organização Mundial de Saúde
(OMS).

SEGUNDO ONG ANGOLANA

Permanecem ainda
dúvidas e receios
sobre autarquias
A ADRA - Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente,
organização não-governamental angolana, disse quarta-feira,
que muitos angolanos continuam a manifestar dúvidas e
receios sobre a implementação
das autarquias locais no país, por
falta de informação.
O problema foi referido pelo
director-geral da ADRA, Carlos Cambuta, na abertura da
conferência nacional sobre as
Autarquias Locais e Desenvolvimento de Comunidades em
Angola, realizada com o objectivo de promover um espaço de
reflexão e partilha de conhecimento sobre o processo autárquico.
Angola tinha previsto realizar as primeiras eleições autárquicas em 2020, contudo, a
intenção não se concretizou, por
vários motivos, entre os quais a
pandemia de Covid-19, segundo
o Governo angolano.
Na sua intervenção, Carlos
Cambuta disse que a ADRA está
a implementar dois projectos
de educação cívica autárquica,
com apoios financeiros da União
Europeia e da Fundação Hanns
Seidel, ambos alcançando 6.335
pessoas com capacidade eleitoral, em 14 municípios das pro-

víncias do Huambo, Benguela,
Bié, Cuando Cubango, Luanda e
Malanje.
Segundo Carlos Cambuta,
durante as sessões de educação cívica, que decorrem através de palestras, seminários,
conferências
“workshops”,
municipais, simulações sobre
como votar, entre outras formas, têm-se levantado enormes
questões sobre o processo de
implantação de autarquias locais
em Angola, sem, no entanto,
merecerem respostas satisfatórias por parte de facilitadores,
devido à sua complexidade.
Carlos Cambuta enumerou
questões como qual é o ponto de
situação sobre as autarquias no
país, nomeadamente o que foi
feito, o que está a ser feito, o que
falta fazer, qual a calendarização
conducente à implementação
das autarquias locais no país, em
que aspecto concreto os cidadãos elegíveis podem ajudar.
“Em nosso entender, estas
questões demonstram, por um
lado, a ansiedade e a vontade
de os cidadãos participarem na
construção de passos conducentes às autarquias do país,
mas, por outro lado, demonstram a escassez de informação
sobre o processo em curso”, re-

feriu o director-geral da ADRA.
Para Carlos Cambuta, esse
facto não só desestimula o
exercício da cidadania, como
também abre espaço para especulações, o que deve ser evitado pelas implicações que elas
podem provocar ao processo”,
disse.
Por sua vez, o secretário de
Estado para as Autarquias Locais, Márcio Daniel, no seu discurso de abertura do evento,
disse que foram já preparadas
várias leis pelo Executivo angolano, que foram submetidas
à Assembleia Nacional, tendo já
sido aprovadas algumas, todas
elas por consenso, realçando o
“espírito de abertura colaborativa no processo da sua aprovação”.
Márcio Daniel salientou
que, do ponto de vista das infraestruturas necessárias para o
funcionamento das autarquias
locais, o Executivo angolano
desembolsou através do Fundo Soberano de Angola uma
quantia de dois mil milhões de
dólares para permitir que surgissem ao nível dos municípios
um conjunto de iniciativas, seja
de âmbito central seja de âmbito
local, que vão dar mais vida aos
municípios”. (LUSA)

“Há um ano, celebrámos
um marco monumental quando a região africana foi certificada como livre de poliomielite selvagem. Este feito só foi
possível devido a décadas de
trabalho de homens e mulheres corajosos”, disse a directora
regional da OMS para África,
Matshidiso Moeti, numa conferência de imprensa virtual.
“Mas não podemos desistir.
Com vigor renovado podemos
ultrapassar os últimos obstáculos que ameaçam o nosso
sucesso”, disse Moeti.
Segundo a responsável,
desde 2018, 23 países africanos
sofreram surtos de poliomielite derivada da vacina, os tipos
que têm origem porque a vacina oral contra a poliomielite
(VOP) contém um vírus vacinal atenuado que pode sofrer

alterações genéticas que lhe
conferem a capacidade de causar paralisia.
Estes surtos são muito raros, de acordo com a OMS, e
ocorrem apenas em locais com
populações pouco imunizadas
e saneamento deficiente, uma
vez que os restos da vacina administrada oralmente permanecem presentes em secreções
e o vírus sofre mutações, apesar
de estar muito enfraquecido.
O principal instrumento na
luta contra o vírus é, portanto,
assegurar que toda a população
seja imunizada contra o vírus.
No entanto, as campanhas
de vacinação contra a poliomielite foram afectadas pela
pandemia da Covid-19 durante
o último ano e meio.
Neste contexto, a OMS
realizou esta semana a 71.ª

sessão do seu Comité Regional para África, um organismo
multilateral no qual também
participaram representantes
governamentais para avaliar
e planear estratégias de saúde
continentais.
Coincidindo com o primeiro aniversário da certificação
como região livre de poliomielite selvagem, os países africanos reafirmaram a sua intenção
de manter os esforços para erradicar o vírus em todas as suas
formas.
A poliomielite é uma doença infecciosa que afecta principalmente crianças com menos
de cinco anos e não tem cura.
Os seus sintomas incluem
febre, fadiga, vómitos e dores
de cabeça, e em alguns casos pode causar paralisia dos
membros. (LUSA)

O DITO PELO NÃO DITO

Talibãs podem
formar governo
antes de 31 de Agosto
OS talibãs esperam formar um “governo inclusivo” no Afeganistão antes da
conclusão da retirada total das forças
internacionais do país, fixada para 31 de
Agosto, avançou quarta-feira, em declarações à Agência espanhola EFE, o principal porta-voz dos radicais islâmicos.
“Esperamos formar um governo inclusivo antes do prazo estabelecido para
a retirada das forças norte-americanas
do Afeganistão”, afirmou à Agência EFE
Zabihulla Mujahid, a partir do seu escritório na capital afegã, Cabul.
A DECISÃO ANTERIOR
Na segunda-feira, duas fontes do
movimento, citadas pela France-Presse
(AFP), tinham afirmado que a formação
de um governo no Afeganistão não seria
anunciada enquanto houvesse tropas norte-americanos no país.
“Foi decidido que a formação do governo não será anunciada enquanto um
único soldado norte-americano estiver no
Afeganistão”, dissera então uma dessas
fontes.
A informação seria confirmada à AFP
no mesmo dia por uma segunda fonte.
Desde que tomaram o poder no Afeganistão, após vitórias militares consecutivas em quase todo o território afegão e a
conquista de Cabul a 15 de Agosto, os principais líderes do movimento talibã têm

trabalhado para formar um Executivo que,
segundo garantem, irá representar todo o
país.
Um grupo de líderes políticos afegãos
tem participado em conversações com
os talibãs, mas ainda é incerto se alguma
das figuras dos governos afegãos anteriores, que lutaram contra os insurgentes, irá
ocupar algum lugar num futuro executivo.
Um dado a ter em conta nestas conversações que têm decorrido nos últimos
10 dias é a ausência de mulheres, o que
faz antever que representantes do sexo feminino não terão lugar na nova liderança
afegã.
Em declarações à EFE, Zabihulla Mujahid reiterou que será decretada uma
“amnistia geral para todos”, uma garantia
já feita anteriormente pelos talibãs e que,
segundo os insurgentes, pretende assegurar que todos, incluindo os militares e os
responsáveis que lutaram contra o movimento, serão ilibados pelos papéis que desempenharam na anterior liderança afegã.
“Quem quiser regressar ao país pode
fazê-lo”, disse o porta-voz, sem mencionar nomes.
Estas declarações de Zabihulla Mujahid
surgem num momento em que milhares de
afegãos, nomeadamente activistas, jornalistas, militares e políticos, estão a tentar
deixar o país por temerem represálias por
parte da nova liderança. (LUSA)

Votação final de leis
eleitorais angolanas
em Setembro
A COMISSÃO permanente da Assembleia Nacional de Angola
convocou para 1 de Setembro a 12.ª reunião plenária extraordinária onde será feita a votação final das leis eleitorais, actualmente em discussão na especialidade. A reunião plenária
extraordinária tinha sido inicialmente agendada para ontem,
e posteriormente para o dia 31, mas os membros da comissão
permanente consideraram haver necessidade de voltar a adiar
a data face ao andamento lento dos trabalhos. Em causa está
a discussão, na especialidade, de projectos de lei relativos à
alteração da Lei do Registo Eleitoral Oficioso e à Lei Orgânica
das Eleições Gerais propostos pelos grupos parlamentares do
MPLA, partido no poder, e UNITA, na oposição.

Explosão junto ao
aeroporto de Cabul
faz vítimas mortais
UMA explosão ocorreu ontem junto ao aeroporto de Cabul,
indicou o porta-voz do Pentágono, John Kirby. Confirmou a
ocorrência de duas explosões junto a uma das entradas do aeroporto da capital afegã. A mesma fonte confirmou a existência
de “várias vítimas norte-americanas e civis”. Os talibãs apontam para pelo menos 13 vítimas mortais. “Podemos confirmar
que a explosão no portão Abbey foi o resultado de um ataque
complexo que resultou em várias vítimas norte-americanas e
civis”, escreveu Kirby na rede social Twitter. “Podemos também confirmar pelo menos uma outra explosão no Baron Hotel,
próximo do portão Abbey”, acrescentou o Pentágono. Há ainda
relatos de tiroteios após as explosões. Segundo a BBC, que cita
fontes norte-americanas, a primeira explosão foi provocada
por um bombista suicida.

Pelo menos 40 mortos
em ataque na Nigéria
PELO menos 40 pessoas foram mortas na terça-feira num ataque de um grupo armado não identificado no centro da Nigéria. O ataque ocorreu em Yelwa Zangam, no Estado do Plateau,
quando um grande número de homens armados (localmente
apelidados de pistoleiros) invadiu a comunidade, atacou aldeões e ateou fogo a várias casas. Num comunicado, o governador do Plateau, Simon Bako Lalong, confirmou o ataque,
mas não deu números de vítimas. Lalong atribuiu o ataque a
“bandidos” especializados em raptos e disse que as forças de
segurança lançaram uma operação e que seis criminosos foram
mortos e dez suspeitos detidos.

ONU solicita ajuda
urgente ao Haiti
A ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas (ONU) fez na quarta-feira um apelo para recolher 187,3 milhões de dólares destinados
a ajudar mais de 800 mil pessoas afectadas pelo terramoto de
14 de Agosto no Haiti. O dinheiro destina-se a responder a necessidades da população, em abrigo, água e saneamento, saúde, alimentação, protecção e cuidados primários, provocadas
pelo sismo, que causou cerca de 2.200 mortos e mais de 12 mil
feridos. Em comunicado, o coordenador residente e da ajuda
humanitária da ONU, Bruno Lemarquis, afirmou que “o Haiti e
o seu povo necessitam, mais do que nunca, da solidariedade de
todo o mundo.

Ataque no Níger
mata 16 soldados
UM ataque do grupo Boko Haram matou pelo menos 16 soldados na terça-feira no sudeste do Níger, perto da fronteira com
a Nigéria, anuncio o ministro da Defesa nigerino. Alkassoum
Indatou referiu num comunicado citado pela Agência France-Presse que os militares foram atacadas por várias centenas de
elementos do Boko Haram, que vieram através do lago Chade.
Este é o primeiro ataque em Baroua, uma cidade junto ao lago
Chade, desde o regresso, em 20 de Junho, de mais de seis mil
habitantes que tinham fugido das atrocidades de grupos “jihadistas” em 2015.

Arranca campanha
eleitoral para segunda
volta em São Tomé
ARRANCOU ontem a campanha eleitoral para a segunda volta
das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, inicialmente prevista para acontecer a 8 de Agosto, mas que foi adiada devido à crise instalada entre os juízes do Tribunal Constitucional.
Carlos Vila Nova, apoiado pela ADI, na oposição, e o mais votado na primeira volta de 18 de Julho, e Guilherme Posser da Costa, com o apoio do MLSTP-PSD, no poder, tentam conquistar o
eleitorado, principalmente os votos dos eleitores que apoiaram
os demais 17 concorrentes na primeira volta. Para esta segunda
volta, marcada para 5 de Setembro, os candidatos terão mais
dez dias de campanha eleitoral.

Todos podemos apanhar
a Covid-19, não importa a idade,
a raça e principalmente
onde vivemos
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