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

Fica em casa. *Campanha válida até 30 de Setembro 2021 

Resultados: 
Normal 
Urgente 
Muito Urgente 

 

em 12h/24h 
em 6h 
em 2h 
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Telefone: 829 89 89 86/849 89 89 87 
Email: biolifegeral21@gmail.com 

Aberto todos os dias das 8:00 - 18:00 
Avenida Kim il Sung nº1138 - Maputo 

8332

DEZASSETE pessoas perderam a vida e 664 testaram 
positivo para a Covid-19 no fim-de-semana, segundo 
estatísticas do Ministério da Saúde, que mostram ainda 
uma estabilização e descida em todos indicadores.

Os casos, 525 dos quais notificados no sábado e 139 
ontem, resultam de um total de 4.207 testes realizados. 
Dados partilhados apontam para uma descida da taxa 
de positividade, com 12.5 por cento das amostras a re-
sultarem positivo para a doença. A província do Niassa 
notificou a cifra mais alta, com 164 infectados, seguida 
de Nampula com 161 episódios.

As mortes ocorreram na capital e províncias de Ma-
puto, Inhambane, Manica e Tete, com idades que va-
riam de 35 a 86 anos.

No período em análise, os centros de tratamento da 
Covid-19 receberam 21 pacientes com complicações 
associadas à doença, enquanto 18 tiveram alta hospi-
talar, sendo que neste momento continuam internados 
133 indivíduos.

As estatísticas mostram ainda que 891 pessoas recu-
peraram da doença, fixando em 12.475 o cumulativo de 
casos activos. O país tem um total de 145.724 infecta-
dos e 1.842 óbitos.

ARMANDO Ndambi Guebuza, 
filho do antigo Presidente da 
República, Armando Guebuza, 
apresenta hoje, perante o Tribu-
nal que julga o processo relativo 
às dívidas não declaradas, a sua 
versão sobre o envolvimento 
neste caso que defraudou o Es-
tado em cerca de 2.2 biliões de 
dólares norte-americanos. 

O có-réu é acusado de co-
metimento de crimes relacio-
nados com a associação para 
delinquir, falsificação de docu-
mento, uso de documento falso, 
tráfico de influência, peculato e 
branqueamento de capitais. 

Segundo a acusação do 
Ministério Público, Armando 
Ndambi Guebuza usou a sua 
influênca junto do pai, o antigo 
Presidente da República, Ar-
mando Guebuza, para conse-
guir a viabilização do esquema 
e tirar vantagem patrimonial 
para si e seus comparsas. Com 
o valor, refere a acusação, o réu 
adquiriu viaturas, algumas das 
quais ofereceu a amigos, vi-
vendas dentro e fora do país e 
pagamento de viagens e outras 
luxurias.

Consta ainda da acusação 
que Ndambi Guebuza benefi-
ciou de valores monetários de 
subornos que a Privinvest co-
locou à disposição das pessoas 
envolvidas no Projecto de Pro-

O FERROVIÁRIO da Beira está a 
encetar uma grande recupera-
ção na corrida pelo seu segundo 
título da história. Os “locomo-
tivas” do Chiveve receberam 
e golearam os homónimos de 
Nampula por 3-0, ontem, num 
dos jogos mais importantes da 
18ª ronda do Moçambola-2021. 

Com o triunfo, a equipa co-
mandada por Akil Marcelino 
ganhou mais dois pontos ao 
seu mais directo concorrente, 
a Black Bulls, que empatou a 
uma bola na recepção à União 
Desportiva do Songo. Os “tou-
ros” perdem pontos pela se-
gunda semana consecutiva, o 
que permitiu ao Ferroviário da 
Beira reduzir de seis para dois 
pontos a diferença (41/39).

Quem não sai do marasmo 
é o Desportivo de Maputo que 
ontem foi goleado por 3-0, 
pelo Ferroviário de Nacala, um 
directo concorrente pela ma-
nutenção. Em Chimoio, o Tex-
táfrica perdeu na recepção ao 
colosso Ferroviário de Maputo 
(1-2).

No sábado, o Costa do Sol 
recebeu e derrotou o Matched-
je de Mocuba, por 1-0. Foi a 
segunda vitória na era Artur 

A DECORRER DE FORMA HÍBRIDA

FACIM abre hoje

A
BRE hoje, em Ri-
catla, distrito de 
Marracuene, pro-
víncia de Maputo, a 
56a edição da Feira 

Agro-pecuária, Comercial e 
Industrial de Moçambique 
(FACIM), a maior montra de 
produtos e potencialidades 
económicas nacionais, a de-
correr de forma híbrida devi-

do à pandemia da Covid-19. 
Assim, contrariamente 

ao que era habitual, a FACIM 
não congregará no mesmo 
espaço todos os sectores eco-
nómicos à escala nacional, 
daí que alguns expositores 
participarão de forma vir-
tual. A província de Maputo 
será a única presente em Ri-
catla, cabendo as outras to-

mar parte virtualmente.
Dados avançados pela 

organização do evento, que 
decorre sob o lema “Indus-
trialização: Inovação e Di-
versificação da Economia 
Nacional”, indicam que o es-
paço só receberá 750 visitan-
tes por dia, de tal forma que 
até ao fim do certame, a 5 de 
Setembro, passarão do local 

5.250 pessoas.
Antes da Covid-19, a FA-

CIM movimentava em uma 
semana 70 mil pessoas, entre 
visitantes e expositores na-
cionais e internacionais.  

Os bilhetes de ingres-
so para os visitantes serão 
adquiridos através de me-
canismos electrónicos, não 
havendo, por isso, espaço 

A organização garante estar tudo apostos para a abertura da FACIM hoje 

para a venda física no local 
do evento.

A realização da feira, no 
modelo híbrido, foi decidido 
pelo Conselho de Ministros, 
facto que visa, entre outros 
objectivos, internacionalizar 
a economia nacional, expor 
as potencialidades de pro-
dução e de exportação, esta-
belecer parcerias entre em-
presas nacionais e estas com 
as estrangeiras, promover 
oportunidades de negócios 
nos diversos segmentos do 
tecido empresarial nacional e 
estrangeiro.

Até sexta-feira, apenas 
122 expositores tinham ga-
rantido a sua presença. Na 
componente virtual, espe-
ra-se uma participação de 24 
países, três mil expositores e 
dez mil visitantes por dia.

Cármen Ezequiel, direc-
tora da 56ª edição da FACIM, 
disse que na componente 
presencial haverá uma re-
presentação do sector em-
presarial do Estado, recursos 
minerais e energia, agricul-
tura e pesca, bem como as 
pequenas e médias empre-
sas, e a província de Maputo, 
a única a participar de forma 
presencial.

A FACIM em formato 
presencial tem a duração de 
uma semana, mas será per-
manente por um período de 
nove meses nas plataformas 
virtuais, refere a organiza-
ção.

CASO “DÍVIDAS NÃO DECLARADAS”

Ndambi Guebuza explica-se
perante o Tribunal

Ndambi Guebuza deverá apresentar hoje a sua versão sobre o envolvimento no 
caso das “Dívidas não declaradas”

tecção da Zona Económica Ex-
clusiva de Moçambique. Desta 
quantia, Ndambi Guebuza terá 
ficado com 33 milhões de dóla-
res, cabendo aos co-réus Teófilo 
Nhangumele e Bruno Langa 8.5 
milhões cada um. 

O julgamento deste caso 
começou semana passada, com 
a audição do Cipriano Mutota e 
Teófilo Nhangumele, conside-
rados estrategas da mega-frau-
de. 

Mutota confirmou ao tribu-
nal a sua participação no pro-

jecto, descrevendo-o como ne-
cessário face às ameaças à costa 
moçambicana, relacionadas 
com a pirataria, tráfico de armas 
e drogas, imigração e pesca ile-
gais. Por seu turno, Nhangume-
le assumiu a autoria do referido 
projecto, negando, porém, que 
o mesmo tivesse como finalida-
de defraudar o Estado.

O caso envolve 19 co-réus, 
sendo que Ndambi Guebuza é 
o terceiro a ser ouvido pelo tri-
bunal. Outras incidências sobre 
este assunto na página 6.

Chissano enaltece 
sistema de justiça
O ANTIGO Presidente da República, Joa-
quim Chissano, considera o julgamento do 
caso “Dívidas não declaradas” como prova 
de que Moçambique possui um sistema de 
justiça isento e segue as normas estabele-
cidas.

Falando ao “Notícias” sobre os 47 anos 
da assinatura dos Acordos de Lusaka, que 
se assinalam a 7 de Setembro próximo e de 
outros processos da actualidade nacional, 
Chissano considerou interessante a forma 
como o juiz, os advogados e o Ministério 
Público estão a conduzir este julgamento. 

“Mas também vemos o à vontade com 
que os réus se apresentam e respondem às 
questões que lhes são colocadas”, referiu o 
antigo estadista, vincando que os moçam-
bicanos estão à espera que, no final, seja 
feita a justiça.

Sobre os 47 anos da assinatura dos 
Acordos de Lusaka, que puseram fim à luta 
armada de libertação nacional e a conse-

quente proclamação da independência 
nacional a 25 de Junho de 1975, o antigo 
Presidente da República disse haver pela 
frente muitos desafios e a necessidade da 
consolidação dos ganhos conseguidos.

Afirmou que o “7 de Setembro” trouxe 
o reconhecimento ao mundo o direito do 
povo moçambicano à autodeterminação e, 
seguidamente, o estabelecimento de um 
programa ambicioso e realístico que co-
meçou a dar sucessos, sobretudo na parte 
social, como é o caso da educação.

À data da independência - disse Chis-
sano - a maioria do povo moçambicano era 
analfabeta, cenário que foi sendo ultrapas-
sando com o surgimento de enfermeiros 
formados, médicos, parteiras, serventes, 
farmacêuticos, professores, engenheiros, 
entre outros profissionais.

Mais detalhes sobre a conversa com o 
antigo Presidente da República na página 
dois da presente edição.

COVID-19 NO FIM-DE-SEMANA

Mais 17 óbitos 
e 664 infectados

MOÇAMBOLA-2021

Ferroviário da Beira 
aperta cerco aos “touros”

Semedo, triunfo que agrava a 
situação dos “militares”, que 
teimam em não sair da zona 
de despromoção. Entretanto, 
a ronda abriu na sexta-feira, 
com o Ferroviário de Lichinga 
a sair vitorioso na recepção à 
União Desportiva de Vilanku-
lo, por 2-1. O mesmo resultado 
foi conseguido pela Liga Des-
portiva de Maputo na deslo-
cação a Xinavane, o reduto do 
Incomáti. São resultados que 
deixam os “hidrocarbonetos” 

e “açucareiros” numa situação 
cada vez mais desconfortável 
na tabela classificativa.

O campeonato vai ob-
servar um interregno devido 
aos compromissos da Selec-
ção Nacional de Futebol que 
a partir do próximo fim-de-
-semana inicia a batalha pelo 
Mundial-2022, numa dupla 
jornada, defrontando na sex-
ta-feira a Costa do Marfim (em 
casa) e Malawi (fora) a 7 de Se-
tembro.

País exporta menos 
castanha de caju 

Projecto de gás natural poderá 
retomar dentro de 18 meses

Limitação de fundos é o maior 
constrangimento do DDR

BAÚ atribui 252 novas 
licenças de negócios

FNI divulga resultados 
de pesquisas em Outubro 

O PAÍS coloca, anualmente, cerca de 150 mil to-
neladas de castanha de caju no mercado interna-
cional, cifra considerada pequena, tendo em conta 
as potencialidades existentes. O facto foi apon-
tado por Ilídio Bande, director-geral do Instituto 
de Amêndoas de Moçambique, garantindo que a 
castanha de caju nacional é de alta qualidade e tem 
mercado. Segundo a RM, Ilídio falava há dias na 
cidade da Beira, numa reunião de auscultação da 
proposta para a revisão da lei do caju. 

O FUNDO Nacional de Investigação (FNI) realiza, 
entre os dias 21 e 23 do próximo mês, um semi-
nário internacional de investigação científica para 
apresentar resultados de diversas pesquisas finan-
ciadas pela instituição. O programa foi avançado 
por Dirce Madeira, chefe de serviços e projectos 
do FNI, falando em entrevista ao semanário do-
mingo. O evento juntará pesquisadores nacionais 
e internacionais, instituições de ensino e de pes-
quisa, financiadores e servirá para criação de pla-
taformas de partilha e debate sobre investigação.

Acesse https://t.me/Novojornal
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47 ANOS DOS ACORDOS DE LUSAKA

O orgulho da nossa 
moçambicanidade

JOANA MACIE

O 
PAÍS celebra no 
próximo mês 47 
anos da assina-
tura dos Acordos 
de Lusaka, entre 

a Frente de Libertação de 
Moçambique (FRELIMO) 
e o regime colonial por-
tuguês. O entendimento 
culminou com a procla-
mação da independência 
nacional, no dia 25 de Ju-
nho de 1975. 

Reunidas em Lusaka, a 
capital zambiana, de cin-
co a sete de Setembro, as 
duas delegações acorda-
ram seis pontos, dentre 
os quais a transferência 
progressiva dos poderes 
que o governo português 
detinha sobre o território 
moçambicano, conceden-
do a independência total 
e completa. Com vista a 
assegurar a referida trans-
ferência foram criadas es-
truturas governativas, que 
funcionaram durante o 
período de transição, ini-
ciado com a assinatura do 
acordo. Consta ainda do 
acordo a formação de uma 
Comissão Militar Mista, 

constituída por igual nú-
mero de representantes 
das forças armadas portu-
guesas e da Frente de Li-
bertação de Moçambique, 
tendo como principal mis-
são o controlo da execução 
do acordo de cessar-fogo. 

A cerimónia de toma-
da de posse do Governo 
de Transição foi num do-
mingo, (20 de Setembro 
de 1974), onde Moçambi-
que passou a ser governa-
do pela FRELIMO. Joaquim 
Chissano, na altura, com 
35 anos de idade, tomou 
posse como Primeiro-mi-
nistro do Governo de tran-
sição. Para falar do acon-
tecimento, 47 anos depois 
o “Notícias” entrevistou 
Joaquim Chissano, que se 
abriu também sobre os 60 
anos da criação da FRE-
LIMO, a comemorarem-
-se em Junho de 2022 e 
um pouco sobre o dossier 
“dívidas não declaradas”, 
cujo julgamento decorre 
desde a semana passada no 
Estabelecimento Peniten-
ciário de Máxima Seguran-
ça, vulgo BO. A seguir, os 
extractos mais significati-
vos da referida entrevista:

47 anos repletos 
de vitórias

NOTÍCIAS (Not.) - Moçambique cele-
bra no próximo mês 47 anos da assinatura 
dos Acordos de Lusaka. O que isto significa 
para a nação que estava a nascer?

JC - Significa muita coisa. O acordo trou-
xe, em primeiro lugar, este orgulho nacional, 
no sentido positivo. Trouxe um grande sen-
timento de todos sermos o mesmo povo, que 
é a unidade nacional e deu-nos este desejo 
de continuarmos a lutar para novas vitórias. 
Portanto, 7 de Setembro foi o dia da vitória 
e do início de novos desafios em vários do-
mínios. Ao longo dos 47 anos, são visíveis as 
vitórias, mas é preciso encontrarmos formas 
de fazer reflectir ainda mais essas vitórias, 
sobretudo as económicas na vida do nosso 
povo.

Not. - Como?
JC - Temos que criar condições para 

educar a população, desenvolvermos cada 
vez mais o país, que se atrasou por causa da 
guerra de desestabilização durante 16 anos. 
A nossa agricultura está a crescer, estamos 
a industrializar o país e a electrificá-lo, no 
âmbito do que traçamos após a indepen-
dência nacional e estamos felizes por isso. O 
outro sector em crescimento é o rodoviária 
e ferroviário, apesar das sabotagens sofridas 
na guerra dos 16 anos, o que descrevemos 
como tendo sido um período muito difícil 
para o país. Em relação às diferenças sociais 
que existem, isso não é um fenómeno que se 
verifica apenas em Moçambique. Mas esta-
mos num bom caminho, porque consegui-
mos estar no mesmo nível que alguns países 
que não tiveram a guerra de desastabilização. 
Agora, uma coisa é certa, é preciso conti-
nuarmos a trabalhar na criação de condições 

para que todos possamos aproveitar as opor-
tunidades que o país oferece.

Not. - Os acordos de 7 de Setembro 
de 1974 abriu uma nova etapa na história 
de Moçambique. O que isto significa para 
uma nação que estava a nascer? Ou seja, 
que significado histórico representa este 
acordo? 

JC - Primeiro, dizer que é bom que a ju-
ventude acompanhe este diálogo para saber 
o que custou este acordo. Hoje, a juventu-
de pode olhar para estes ganhos com novos 
conhecimentos sobre a forma de resolver os 
problemas que ainda faltam por resolver. Os 
seus antecessores resolveram os problemas 
da falta de quadros, como já mencionei, e 
quando assisto a televisão vejo jovens a fa-
larem de tecnologias, economia, finanças, 
ética e até de religião, e fico feliz porque isso 
é fruto daquilo que eles aprenderam nas es-
colas que os seus antecessores criaram. Mas 
para os jovens melhor contribuírem e fazer a 
diferença, devem enraizar-se no seu povo e 
conhecer a sua cultura e compreenderem as 
dificuldades para poderem encontrar as so-
luções dentro daquilo que eles aprenderam. 
Mas as soluções são complexas e não é tirar 
uma fórmula que foi adoptada na China ou 
na América para servir aqui. É preciso que a 
fórmula saia daqui. O jovem deve ser inter-
nacionalista sim, mas em primeiro lugar tem 
que ter uma nação. É o que eu digo sobre a in-
dependência; não há independência absoluta 
e total; há sempre uma necessidade de inter-
dependência. Assim, o patriotismo significa 
o amor e respeito à sua pátria e a dos outros, 
e aí há uma cooperação sã para o desenvolvi-
mento, paz, justiça entre as sociedades.

Ganhos e desafios nos 60 anos da Frelimo
A FRELIMO foi criada a 25 
de Junho de 1962. Em Junho 
do próximo ano completa 60 
anos, entre ganhos e desafios. 
Atravessamos muitas fases de 
actividades e realizações di-
rigidas pela FRELIMO. Deixa 
lembrar que no princípio era 
a Frente de Libertação de Mo-
çambique, mas após a procla-
mação da independência foi 
necessário adaptar o nome à 
nova realidade. Vencemos o 
colonialismo, mas tínhamos 
o desafio de libertação eco-
nómica e cultural, fases que 
tiveram grandes sucessos. A 
primeira grande vitória foi 
a assinatura dos Acordos de 
Lusaka, onde se reconhe-
ceu o direito de Moçambi-
que à independência e a sua 
real proclamação em 1975. 
Ao mesmo tempo que Por-
tugal reconhece a fase que se 
seguiu que foi a instalação do 
Governo de transição, que 
em nove meses preparou a 
proclamação da independên-
cia. Durante os nove meses 
fizemos os ensaios de activi-
dades de um povo livre, que 
vieram a ser implementadas 
com maior acutilância depois 
da independência. Proclama-
da a independência em 1975, 
foi estabelecido um programa 
ambicioso, mas realístico, que 
começou a dar sucessos, so-
bretudo na parte social. Como 
sabem, em 1975 tínhamos 
mais de 95 por cento da popu-
lação analfabeta e era neces-
sário olhar para esta situação 
com muito cuidado, mas com 
celeridade, desde o Ensino 
Primário até ao Superior. 

Not. - O Governo da FRE-
LIMO optou pela aposta na 
educação. Qual foi a explica-
ção para esta decisão, tendo 
em conta que todas as áreas 
eram prioritárias?

JC - Para nós a educação era 
importante, porque partimos 
do princípio de que as pes-
soas educadas ou instruídas 
teriam um impacto mais po-
sitivo na realização de outras 
tarefas. Alguns disseram que 
a prioridade devia ser a saúde. 
Sim, é verdade e é uma área 
muito importante, mas para 

que haja saúde é preciso que 
haja enfermeiros, médicos, 
parteiras, serventes, farma-
cêuticos, agentes de primei-
ros socorros, o que significa 
que a saúde também dependia 
da educação. A verdade foi 
que nesse momento, primei-
ros anos da independência, 
tivemos grandes sucessos, 
incluindo na área económi-
ca, como resultado de recur-
sos que tínhamos. Tivemos 
maior ênfase na agricultura 
e, reconhecendo as caracte-
rísticas do país, houve bons 
resultados, apesar da nossa 
inexperiência na governação. 
Chegámos a ombrear com 
países que já tinham alcança-
do a independência há anos. 
Este resultado foi possível, 
porque tínhamos ganho uma 
grande vitória na unificação 
do povo, como uma única na-
ção. A FRELIMO criou a nação 
moçambicana. Durante a luta 
de libertação nacional havia 
pessoas de diferentes distritos 
que não conheciam os limites 
da sua província, não sabiam 
que pertenciam a uma de-
terminada província e muito 
menos a noção da dimensão 
da história de Moçambique. 
Para dizer que os ganhos não 
foram apenas na educação, 
mas também na saúde, agri-
cultura e na consolidação da 
unidade nacional. 

Not. - Onde é que o rumo, 
que até vinha bem encami-
nhado, mudou?

JC - Moçambique vive 
entre outras nações, por isso 
as mudanças que se opera-
ram no mundo também se 
fizeram sentir no nosso país. 
Quero aqui falar das mu-
danças no desenvolvimento 
económico, onde houve a 
recessão económica, com a 
subida do preço do petróleo e 
as crises financeiras que tam-
bém afectaram Moçambique. 
Mas de 1975 a 1978 vimos um 
avanço muito grande, o que 
fez com que se previsse que 
na década seguinte teríamos 
grandes sucessos, levando o 
Presidente Samora Machel 
a declarar a década seguinte 
(80-90) como da vitória so-

bre o subdesenvolvimento, 
pois iríamos começar a fazer 
um desenvolvimento franco 
e aberto.

Notí. - E então?…
JC - Como disse, as mu-

danças no mundo, conforme 
me referi, alteraram também 
o rumo das coisas. Em pri-
meiro lugar, os regimes mi-
litares na África Austral e as 
forças portuguesas, que não 
aceitavam de bom grado a 
proclamação da nossa inde-
pendência, criaram obstá-
culos para este avanço. Veri-
ficou-se, sobretudo a partir 
de Fevereiro de 1976, quando 
Moçambique teve que encer-
rar a fronteira com a Rodésia, 
o Porto da Beira e a linha-fér-
rea, para não serem utiliza-
dos pelo regime da Rodésia 
do Sul, que tinha proclamado 
uma independência unilate-
ral só para os brancos e que 
era oposto a todo o mundo. 
Face à esta situação, houve 
apelos para que Moçambique 
se juntasse a esses esforços de 
diferentes países contra este 
regime e tivemos que encer-
rar a fronteira e tomar outras 
medidas. Houve uma reacção 
imediata por parte da Rodé-
sia, que se consubstanciou 
em ataques ao Porto da Bei-

ra, e foi assim que começa a 
guerra de desestabilização. 
Sabemos que o apartheid 
também não aceitou a nossa 
presença como um país in-
dependente e sobretudo que 
apoiássemos os movimentos 
de libertação da Rodésia do 
Sul e da luta contra o apar-
theid e outros movimentos 
que vieram buscar a sua re-
taguarda aqui no nosso país 
para desenvolverem as suas 
lutas. Mas é importante es-
clarecer que nesses primeiros 
anos conseguimos resistir, 
porque os países socialistas 
que nos apoiavam durante 
a luta ainda tinham alguma 
capacidade para continua-
rem com os apoios, mas foi 
por pouco tempo, visto que 
a guerra fria era intensa entre 
o Ocidente e o Oriente, e que 
tudo fizeram para enfraque-
cer a capacidade dos países 
socialistas de continuarem 
a apoiar-nos. Então, nós fi-
camos independentes numa 
altura em que a guerra fria 
estava no seu auge e a capa-
cidade dos nossos parceiros 
de continuarem a apoiar-nos 
foi diminuindo. Também, a 
tática dos nossos principais 
inimigos, que eram a Rodésia 
do Sul e o regime do apar-

theid, foi usar nossos irmãos 
para nos combaterem, tendo 
desencadeado uma guerra de 
desestabilização, dos 16 anos, 
onde o objectivo principal era 
prejudicar a economia e que 
o Governo não se consoli-
dasse. O regime do apartheid 
não queria que Moçambique 
fosse exemplo de sucesso na 
região, no continente e até 
no mundo. A todo o custo, o 
apartheid queria provar que 
um governo de negros não ia 
dar certo. 

Que o julgamento 
termine com justiça
O ANTIGO estadista pronun-
ciou-se sobre o julgamento do 
caso “Dívidas não declaradas”, 
que decorre desde a última se-
gunda-feira (23), em Maputo, na 
Estabelecimento Penitenciário 
de Máxima Segurança, vulgo BO, 
e manifestou o desejo de ver o 
processo a terminar com justiça 
para todo o povo moçambicano.

Not. - Que leitura faz deste 
julgamento? 

JC - Gostaria que este julga-
mento se orientasse para uma 
reedificação do futuro. Ainda é 
muito cedo para qualquer co-
mentário ou ponto de vista so-
bre este processo, mas importa 
afirmar que é bom que esteja a 
acontecer, porque assim esta-
mos a mostrar que temos um sis-
tema de justiça isento e que está 
a seguir as normas. Acho ainda 
interessante ver a forma como 
o juiz, advogados e o Ministério 
Público estão a conduzir este jul-
gamento. Mas também vemos o 
vontade em que os réus se apre-
sentam e respondem às questões 
que lhes são colocadas.

Segundo o Ministério Pú-
blico, os co-arguidos devem 
ser responsabilizados, porque 
agiram com intenção de obter 
vantagens patrimoniais, preju-
dicando e lesando o Estado e a 
economia nacional, sob pretex-
to de um projecto de protecção 
costeira.

São eles o arguido Armando 
Ndambi Guebuza, que recebeu 
33 milhões de dólares; Teófilo 
Nhangumele e Bruno Langa, 8.5 
milhões de dólares cada um; Ci-
priano Mutota, mais de 980 mil 
dólares; Gregório e Ângela Leão, 
mais de 253 milhões de meti-

cais; António Carlos do Rosário, 
3 milhões de dólares e 6 milhões 
de euros, o equivalente a pouco 
mais de 349 milhões de meticais; 
Fabião Mabunda, 104 milhões de 
meticais; Mbanda Henning, 12 
milhões de meticais; Khessaujee 
Pulchand, 12 milhões de meti-

cais; Simione Mahumane, 872 
mil meticais; Naimo Quimbine, 
5  milhões de meticais; Sérgio e 
Márcia Namburete, 127 mil eu-
ros; Inês Moiane, 750 mil euros; 
Renato Matusse, 2 milhões de 
dólares; e Zulficar Ahmad, 100 
mil dólares. 

Joaquim Chissano, antigo Presidente da República

Samora Machel e Mário Soares cumprimentam-se após a assinatura que deu a liberdade aos moçambicanos

Joaquim Chissano falando ao “Notícias”

Muito jovem ainda Chissano foi investido PM do Governo de Transição

Se tiveres uma doença crónica como HIV, Hipertensão ou Diabetes, 
continue a ir às consultas e tomar a medicação de forma regular

Acesse https://t.me/Novojornal
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Moradores pedem 
requalificação de Maxaquene “C”

Segunda-feira, 30 de Agosto de 2021

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Chamadas de Socorro   ---------- 82 198
Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 
n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 
do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 
Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-
-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

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

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO

OS residentes do Bairro da Maxaquene 
“C”, na cidade de Maputo, pedem a re-
qualificação da zona para melhorar as 
condições de habitabilidade.

Indicaram a abertura de vias de aces-
so, pavimentação e construção de valas 
de drenagem como algumas medidas 
que iriam permitir melhorar a circulação 
de pessoas e viaturas no bairro. 

Angélica André, moradora do bairro 
há 30 anos, disse que a maioria dos re-
sidentes não tem como parquear as suas 
viaturas em casa porque as ruas que dão 
acesso às residências são muito estreitas. 

Explicou que quando há casos de in-
cêndio de grandes proporções os bom-
beiros enfrentam  dificuldades para che-
gar  ao local. 

Arménio Mudoe, residente há 40 
anos, afirmou que a abertura de ruas 
deve ser acompanhada pela pavimen-
tação, para protegê-las da erosão, que é 
recorrente no tempo chuvoso.

Eusébio Arnaldo, também morador, 
referiu que nos dias de chuva as ruas e as 
casas ficam alagadas, preocupação que 

no seu entendimento pode ser resolvida 
com a construção de valetas.   

“Precisamos de vias de acesso que 
contemplam valas de drenagem para 
não sofrermos mais na época chuvosa”, 
sugeriu. 

A falta de iluminação pública em al-
gumas zonas é outro problema que tira 
sono aos moradores do Maxaquene. 

Angelina Rodrigues, residente há 
10 anos, contou que os alunos do curso 
nocturno sofrem assaltos de forma re-
corrente, protagonizados por jovens de 
outros bairros. 

“Os criminosos escondem-se em al-
guns becos para surpreenderem as víti-
mas”, sublinhou. 

Angélica André

Arménio Mudoe Eusébio Arnaldo Angelina Rodrigues

Covid-19 arruína base 
de subsistência de KaNyaka

S
ENSIVELMENTE ano e 
meio de medidas restri-
tivas devido à Covid-19 
está a arruinar as bases de 
subsistência de KaNyaka, 

que tem no turismo a sua prin-
cipal fonte. Esta situação está 

na origem do encerramento 
de algumas instâncias que vo-
taram os seus trabalhadores ao 
desemprego, engrossando o 
número de jovens que clamam 
por oportunidades de trabalho.

Estas e outras inquietações 

foram apresentadas recente-
mente ao secretário de Estado 
na cidade de Maputo, Vicente 
Joaquim, na visita a este distri-
to insular. 

A classe empresarial local 
queixa-se dos elevados en-

cargos para levar mercadoria 
a partir da cidade de Maputo, 
situação que concorre para o 
agravamento dos preços dos 
produtos  no mercado local. 

O presidente da Associação 
de Transportadores Marítimos 

e Terrestres (ATRAMAT), Al-
fredo Zical, disse que as viatu-
ras de transporte pagam entre 
300,00 e 800 ,00meticais, para 
ligeiros e pesados, respecti-
vamente, quando entram no 
Porto de Pesca de Maputo, le-
vando mercadoria.

Nelson Adriano, outro 
agente, disse que não há uma 
tarifa fixa, sendo os valores de-
terminados de forma aleatória. 
Um saco de cimento, a título de 
exemplo, chega a custar cem 
meticais nos barcos à vela, vis-
to que o barco KaNyaka é auto-
rizado apenas para o transporte 
de pessoas.

“Nos dias de intempérie 
não há transporte. Este facto 
mostra que ainda nos depara-
mos com a falta de meios ma-
rítimos”, sublinhou.

Relataram que a Covid-19 
concorreu para a redução das 
actividades turísticas e, conse-
quentemente, o encerramento 
de alguns estabelecimentos 
que empregavam muitos jo-
vens. 

Operadores turísticos lo-
cais também são de opinião 
que a Ilha devia ter um meca-
nismo mais eficiente de colecta 
de receitas fiscais, porquanto, 
tal exercício é feito graças à 

vontade ou honestidade dos 
agentes económicos que hon-
ram com os seus compromis-
sos.

Neste contexto, defendem 
que o Estado deve estimular o 
desenvolvimento da economia 
local, o que vai estimular a ar-
recadação de receitas fiscais.

Fernando Nhaca, operador 
turístico, afirmou que a ilha 
não tem muitas opções tendo 
como principais actividades 
a pesca e o turismo, mas que 
com investimento, projectos 
bem executados e fiscalização 
eficiente, pode-se tornar num 
maior contribuinte. 

Falta de alguns serviços 
retrai o desenvolvimento
A FALTA de alguns serviços 
tem reflexo na habilitação da 
Ilha para receber o turismo. 
Alguns turistas que visitam a 
ilha se queixam, por exemplo, 
da falta de serviços de transac-
ção electrónica de dinheiro, de 
compra de bilhetes de passa-
gem, pagamento de taxas de 
entrada à ilha e de mergulho 
nos corais da praia Ponta Tor-
res.

Outro problema que des-
motiva os visitantes é a falta de 
sanitários nas praias do Farol e 
das Tartarugas.

A taxa paga para a entrada 
de nacionais na ilha é de 100 
meticais e 200 para os estran-
geiros. Para o mergulho na 
Ponta Torres pratica-se a tarifa 
única de 200 meticais.

“Eu tenho sido solicitado 
para dar dinheiro e os turistas 
descontam no meu POS. Às  
vezes isto acontece depois de 
discussões com os visitantes, 
para além do tempo que per-
dem à espera de solução, o que 
fere as regras de bem servir”, 
disse Fernando Nhaca.

Lucas Nguluve, represen-
tante do núcleo dos operado-
res económicos de KaNyaka, 
apontou a falta de ponte como 
uma limitante.

Explicou que não é cómodo 
um turista ter que andar uma 

longa distância descalço na 
água, com o risco de acidente.

Considerou também que a 
falência do Hotel Pestana con-
tribuiu para que os hóspedes 
mudassem de destino, optan-
do por outros lugares.

Neste momento KaNyaka 
possui, aproximadamente, 40 

instâncias e sete rotas de turis-
mo, nomeadamente as praias 
do Farol, Tartarugas, Ponta 
Torres, Ilha dos Portugueses, 
Museu da Marinha, Banco da 
China. Um dos atractivos da 
Ilha é o mergulho para ver os 
escombros do navio encalha-
do.

Infra-estruturas desaproveitadas  

PARA além do Hotel Pestana, 
existem na Inhaca várias outras 
infra-estruturas desaproveita-
das como sejam o Mercado de 
Peixe, no bairro Ribjene, e o de 
venda de  produtos frescos em 
Inguane. 

Os mercados não estão a 
ser aproveitados, contra todas 
as expectativas do Governo, 
tendo em conta que foram er-
guidos com fundos do Estado. 
O Mercado de Peixe, a título 
de exemplo, foi equipado com 

frigoríficos, congeladores, má-
quinas de produção de gelo, 
entre outros e os locais conti-
nuam a vender o pescado em 
locais precários. 

Segundo informações co-
lhidas no local, o Mercado de 

Peixe não é usado porque as 
despesas de energia devem ser 
suportadas pelos vendedores 
que não têm condições para o 
efeito, para além da alegada má 
localização, argumento usado 
também para o de venda de 
produtos frescos, em Inguane.

Acrescentam que a falta de 
um armazém faz com que os 
vendedores tenham que movi-
mentar as mercadorias de casa 
para o mercado e vice-versa, 
uma ginástica considerada 
onerosa. No ano passado mal-
feitores tiraram chapas de co-
bertura.

A Ilha dos Portugueses, 
que recebia turistas de vários 
países, está “às moscas” des-
de a eclosão da Covid-19 e as 
instâncias ali existentes estão a 
ressentir-se.

Na zona do Farol, no ponto 
mais alto da ilha, uma paragem 
obrigatória, no KaNyaka, para 
além desta infra-estrutura, 
tem outras, ao redor, que po-
diam servir de atractivo mas, 
infelizmente, estão subapro-
veitadas. 

Reforçada mensagem 
de prevenção
ALEXANDRE Muianga, vereador de 
KaNyaka, defendeu que os agentes 
económicos devem organizar no-
vos pacotes e produtos turísticos que 
atraiam mais visitantes, mesmo reco-
nhecendo o impacto negativo da Co-
vid-19.  

Esclareceu que alguns desafios 
persistentes decorrem das especifi-
cidades de um território insular, das 
quais destacou, o alto custo de vida.

Na visita que efectuou a KaNyaka, 
o secretário de Estado da cidade de 
Maputo, Vicente Joaquim, apelou ao 
reforço da prevenção da Covid-19, 
alertando para a situação da pandemia 
na capital que considerou preocupan-
te.

O Secretário do Estado indicou 
que há acções em curso para mini-
mizar as preocupações dos residentes 
deste distrito, destacando as obras de 
construção do tribunal e do mercado, 
ora em curso, bem como a entrega de 
uma biblioteca escolar, como parte das 
conquistas da comunidade.

“Outro desafio é a construção da 
Ponte Cais, para a atracagem de barcos 
e desembarque condigno de viajan-
tes”, sublinhou.

Vicente Joaquim entregou uma 
viatura Mahindra à Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique (PRM) que vai fa-
cilitar a mobilidade dos agentes que 
enfrentavam dificuldades para chegar 
a alguns bairros.

“Não usem este carro para fins pes-
soais, por isso todos nós devemos ser 
vigilantes”, alertou o Secretário do 
Estado da Cidade de Maputo, Vicente 
Joaquim.

O chefe das operações do Comando 
Distrital da PRM, Custódio Rafael, afir-
mou que o carro vai reforçar nas activ-
idades operativas, de forma a garantir a 
ordem e tranquilidade  públicas. 

KaNyaka funciona com duas for-
ças, nomeadamente da PRM e da Po-
lícia Municipal, tendo três Conselhos 
Comunitários de Segurança para igual 
número de bairros. As duas forças tra-
balham em coordenação, formando o 
comando conjunto que garante a Or-
dem  Pública.

Vista parcial de KaNyaka

 Fernando Nhaca, operador turístico

Mercado de Peixe

Acesse https://t.me/Novojornal
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  103/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 27 Agosto
   de 2021

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,10           64,35     63,73

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             4,24            4,32      4,28
  Botswana             Pula             5,62            5,73      5,68
  eSwatini             Lilangueni       4,24            4,32      4,28
  Mauricias            Rupia            1,48            1,51      1,50
  Zâmbia               Kwacha           3,96            4,03      4,00

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           573,22          584,57    578,90
  Malawi               Kwacha          78,43           79,98     79,21
  Tanzânia             Shilling        27,27           27,81     27,54
  Zimbabwe             Dólar          166,93          170,24    168,58

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,05           12,28     12,17
  Canada               Dolar           49,74           50,73     50,24
  China/Offshore       Renminbi         9,74            9,93      9,84
  China                Renminbi         9,74            9,93      9,84
  Dinamarca            Coroa            9,97           10,17     10,07
  Inglaterra           Libra           86,56           88,28     87,42
  Noruega              Coroa            7,17            7,31      7,24
  Suécia               Coroa            7,25            7,39      7,32
  Suíça                Franco          68,74           70,10     69,42
  União Europeia       Euro            74,17           75,63     74,90

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1578800  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.797,86000
Venda..............  1.798,63000

                              Maputo,  30.08.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

13.25%

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25% 0.00

Prazo

FPC

16.25%4,339.08

0.00 0.00

0.00

26.49

0.00

-

0.00
-

26.49

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

- - -

12.40%

-

12.40%-

-

0.00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0.00 0.00 0.00 0.00

- -
- - - -

- - - -
0.00

0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média
92 - 182 dias

13.36%
Data da última venda 23-ago-21 25-ago-21 25-ago-21 25-ago-21
Taxa Média Ponderada 13.29% 13.36%

12.21% 12.58%
13.40% 13.40%Taxa últimas 6 colocações 13.35% 13.41%

13.38%

18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21
13.36% 13.40% 13.40% 13.40%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 710.00 760.00 5,590.00 7,060.00
Overnight 708.00 13.25%

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

50.00
200.00

Vendas por prazo 1 - 91 dias

17

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

0.00 0.00 0.00

13.25%

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 116,123.27

-

Overnight

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,329.73

13.25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

18.90%
5.60%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 361.00 1,289.00 1,650.00

31 - 63 dias
11,090.44

23-ago-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192.99

+ de 63 dias

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

310.23

Taxa Média Ponderada - 13.40% 13.40% 13.40%
Data última colocação 

Total / Média

23-ago-21 23-ago-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

121,453.0083,104.0033,604.00
13.35%
4,745.00

Valor Títulos Vendidos 878.99568.76

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.36%

+ de 7 dias

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

11-out-16
13.97%

11-out-16
17.00%

11-out-16
14.89%

11-out-16
13.30%

58,695.00

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 27 de Agosto de 2021. 

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

13.25%

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25% 0.00

Prazo

FPC

16.25%4,339.08

0.00 0.00

0.00

26.49

0.00

-

0.00
-

26.49

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

- - -

12.40%

-

12.40%-

-

0.00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0.00 0.00 0.00 0.00

- -
- - - -

- - - -
0.00

0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média
92 - 182 dias

13.36%
Data da última venda 23-ago-21 25-ago-21 25-ago-21 25-ago-21
Taxa Média Ponderada 13.29% 13.36%

12.21% 12.58%
13.40% 13.40%Taxa últimas 6 colocações 13.35% 13.41%

13.38%

18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21
13.36% 13.40% 13.40% 13.40%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 710.00 760.00 5,590.00 7,060.00
Overnight 708.00 13.25%

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

50.00
200.00

Vendas por prazo 1 - 91 dias

17

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

0.00 0.00 0.00

13.25%

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 116,123.27

-

Overnight

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,329.73

13.25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

18.90%
5.60%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 361.00 1,289.00 1,650.00

31 - 63 dias
11,090.44

23-ago-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192.99

+ de 63 dias

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

310.23

Taxa Média Ponderada - 13.40% 13.40% 13.40%
Data última colocação 

Total / Média

23-ago-21 23-ago-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

121,453.0083,104.0033,604.00
13.35%
4,745.00

Valor Títulos Vendidos 878.99568.76

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.36%

+ de 7 dias

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

11-out-16
13.97%

11-out-16
17.00%

11-out-16
14.89%

11-out-16
13.30%

58,695.00

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 27 de Agosto de 2021. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
                                                DATA :27/08/2021

       09:30        12:30        15:30

                       BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  63,10  64,36   63,10   64,36  63,10  64,36 

 ABSA  63,10  64,36   63,11   64,37  63,11  64,37 

 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  63,08  64,34   63,08   64,34  63,08  64,34 

 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  63,10  64,36   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  27.08.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO            63,10            64,35            63,73 

PUBLICIDADE

O BANCO Mundial acaba de 
disponibilizar quinze milhões 
de dólares norte-americanos, 
ao Governo moçambicano, 
para financiar a recuperação 
das empresas que foram afecta-
das pelo ciclone Idai, no centro 
do país.

Para efeito, numa primeira 
fase, o Governo acordou com 
um banco do mercado finan-
ceiro não especificado que 
representa o Estado, para a 
operacionalização do  financia-
mento às empresas.

A informação foi avançada, 
recentemente, pelo Ministro 
da Economia e Finanças (MEF), 
Adriano Maleiane, durante o 
decurso do VIII Conselho de 
Monitoria do Ambiente de Ne-
gócios, tendo reconhecido que, 
este processo de apoiar as em-

AS exportações de petróleo bruto de Angola para a 
China caíram 18,9 por cento em Julho, em termos ho-
mólogos, segundo dados do sector publicados recen-
temente, reflectindo a tendência de declínio das com-
pras de crude a África pelo país asiático.

Segundo um relatório da consultora especializada 
no mercado energético S&P Global Platts, com base 
em dados das alfândegas chinesas e fontes da indús-
tria, no total, a China comprou 2,9 milhões de tone-
ladas de crude a Angola, em Julho, colocando o país 
africano como o sexto principal fornecedor da potên-
cia asiática. Angola ocupava, tradicionalmente, os três 
primeiros lugares, alternando com a Rússia e Arábia 
Saudita, entre os principais fornecedores de petróleo 
para a China. A Arábia Saudita e a Rússia permanecem 
como os dois maiores fornecedores, seguidos pelo Ira-

que, Kuwait e Omã, ilustrando a crescente preponde-
rância do Médio Oriente, em detrimento do continen-
te africano. No conjunto, as exportações de petróleo 
dos países aficanos para a China afundaram em Julho 
41,5%, em comparação com o mesmo mês do ano pas-
sado, segundo os dados das alfândegas chinesas.

Durante o mesmo período, as importações oriun-
das do Médio Oriente, que correspondem agora a cerca 
de metade do total das compras feitas pela China, caí-
ram 1,2%, em termos homólogos, para 147,77 milhões 
de toneladas. O Brasil fixou-se como o sétimo maior 
fornecedor, atrás de Angola, com 2,4 milhões de tone-
ladas de crude exportadas para a China.

As importações totais de petróleo bruto da China 
caíram 5,6%, para 301,83 milhões de toneladas, entre 
Janeiro e Julho.

Os analistas preveem que as exportações de cru-
de do continente africano para a China continuem a 
diminuir drasticamente no terceiro trimestre, devido 
à desaceleração da produção nas refinarias chinesas, 
enquanto muitas refinarias privadas do país enfrentam 
escassez de disponibilidade de quotas de importação 
de petróleo. As refinarias chinesas fora do sector esta-
tal importaram cerca de 7,92 milhões de toneladas de 
petróleo angolano, entre Janeiro e Julho, compondo a 
cerca de 34% das compras da China ao país africano, 
segundo dados da S&P Global Platts.

No entanto, a disponibilidade de quotas de im-
portação das refinarias privadas caiu para cerca de 40 
milhões de toneladas, de Agosto em diante, em com-
paração com cerca de 95,72 milhões de toneladas nos 
primeiros sete meses, revelam os dados da Platts.

O 
PROJECTO de gás na-
tural liquefeito Mo-
zambique LNG da 
TotalEnergies poderá 
retomar as suas acti-

vidades dentro dos próximos 
18 meses, graças ao retorno da 
segurança e estabilidade, fruto 
das operações das forças mi-
litares conjuntas dos países, 
membros da Comunidade de 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) e do Ruanda, 
anunciou recentemente, o 
presidente do Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD), 
Akinwumi Adesina.

A direcção da TotalEnergies 
suspendeu as obras do seu pro-
jecto Mozambique LNG, orça-
do em 20 biliões de dólares, por 
questões de segurança, na se-
quência do último ataque ter-
rorista ocorrido a 24 de Março 
contra a vila-sede do distrito 
de Palma a escassos quiló-
metros de Afungi, localidade 
onde devia estar a ocorrer a 
construção de projectos de ex-
ploração de gás natural.

O ataque causou a morte 
de dezenas de cidadãos na-
cionais e estrangeiros, e des-
truição de diversas infra-es-
truturas sociais e económicas. 
Na altura estimou-se 

que a interrupção atra-
saria o desenvolvimen-
to em pelo menos um ano. 
Adesina disse à Reuters que a 
suspensão temp

rária do projecto não deve-
rá afectar a viabilidade de pro-
dução de gás natural liquefeito 
a longo prazo.

“A restauração da segu-
rança naquele local dará ga-
rantias a TotalEnergies e aos 
demais parceiros a voltarem”, 
disse. “Espero que [a região] 
estabilize o suficiente dentro 
de um ano a 18 meses [para 
tudo voltar aos trilhos] ”.

Questionada sobre o as-
sunto, a TotalEnergies escu-
sou-se a comentar as declara-
ções de Adesina.

O BAD concedeu um em-
préstimo de 400 milhões de 
dólares ao projecto, que é o 
maior investimento directo 
estrangeiro jamais realizado 
em África e um pilar da estra-
tégia de desenvolvimento eco-
nómico de Moçambique.

“Ficamos realmente 
preocupados quando a To-
tal declarou força maior e 
teve que abandonar. Mas dá 
para entender que foi por 
causa da situação de inse-
gurança”, disse Adesina. 

SEGUNDO BAD

Projecto de gás natural 
poderá retomar dentro 
de 18 meses

Adesina admite que a insegu-
rança continua a restringir a 
realização de investimentos 
em outras partes de África, 
apontando como exemplo as 
zonas de conflito no Chade, 
Mali, Burkina Faso, norte da 
Nigéria e Camarões.

Como forma de mitigar a 
situação, o BAD está desenvol-
ver facilidades, incluindo títu-

los de investimento indexados 
a segurança, para ajudar os 
países africanos a combater a 
insegurança e reconstruir as 
infra-estruturas destruídas. 
Total E&P Mozambique Área 1, 
Lda, uma subsidiária integral 
da Total, é a companhia opera-
dora do projecto Mozambique 
LNG, com uma participação 
de 26,5 por cento, juntamen-

te com a ENH Rovuma Área 
1, S.A. (15 por cento), Mitsui 
E&P Mozambique Area1 Limi-
ted (20 por cento), ONGC Vi-
desh Rovuma Limited (10 por 
cento), Beas Rovuma Energy 
Mozambique Limited (10 por 
cento), BPRL Ventures Mo-
zambique B.V. (10 por cento), 
e PTTEP Mozambique Área 1 
Limited (8,5 por cento). AIM)

Avanço das FDS em Cabo Delgado reanima os projectos de gás

PARA CHINA 

PARA RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS

Exportações de petróleo
angolano caem 19% em Julho

Banco Mundial disponibiliza
quinze milhões de dólares

que, as mesmas precisam mais 
do que isso, para poder reabili-
tar e repor as suas infra-estru-
turas.

Maleiane explicou ainda 
que, o que acontece é que, as 
condições da linha dos cinco 
milhões, estava extremamente 
cara, em termos de taxa de juro, 
por isso, houve necessidade de 
renegociar entre o Governo, o 
banco comercial nacional que 
ganhou e o Banco Mundial. 

“Neste momento, as coi-
sas estão melhores em maté-
rias de taxas, haverá melhorias 
e o processo vai arrancar. Os 
outros dez milhões, vão ser 
acionados logo que os cinco 
milhões terminarem de ser alo-
cados”, afirmou. 

Acrescentou que, mesmo 
assim, o governo reconhece 

que o valor é pouco, explicando 
que, só para a cidade da Beira, 
seria preciso muito mais, mas 
“infelizmente, quanto se tem 
um défice de 102 biliões no or-
çamento, não fica bem estar-
mos sempre de braços esten-
didos e muito difícil encontrar 
apoios lá fora”.

O Ministro da Economia e 
Finanças, esclarece que, numa 
primeira fase, será necessário 
pelo menos resolver o proble-
ma das empresas onde o im-
pacto foi maior, para depois 
olhar para as outras províncias 
afectadas.

De recordar que, em Mar-
ço de 2019, o ciclone tropical 
Idai, atingiu a região centro do 
país, causando a destruição de 
infra-estruturas, perda de vida 
humana e inundações.  

presas levou muito. 
Segundo Adriano Maleia-

ne, neste momento, para o 
sector privado, foi acordada a 

não transferência dos valores 
para as empresas, como está-se 
a fazer em relação aos outros 
apoios humanitários, uma vez 

Recursos para a reparação de danos continuam escassos

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

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

QUATRO pessoas perderam a 
vida na cidade da Beira nos pri-
meiros sete meses do corrente 
ano vítimas de malária contra um 
óbito registado em igual período 
do ano passado, o que representa 
um aumento quando comparado 
com o período homólogo.

O facto foi dado a conhecer 
ao “Notícias” pela directora dos 
Serviços Distritais de Saúde, Mu-
lher e Acção Social, Neusa Joel, 
para quem a situação de mortes 
pela doença constitui uma preo-
cupação para o sector que dirige.

Explicou que a “Saúde” teve 
de se desdobrar em campanhas 

de sensibilização em diferentes 
locais das comunidades, falando 
sobre a necessidade de se prote-
gerem deste mal usando como 
recurso as redes mosquiteiras, 
por exemplo. Falou também que 
o sector da Saúde fez um estudo 
nos locais onde havia focos de 
reprodução de mosquitos, o que 
culminou com a colocação de 
insecticidas contra o mosquito, o 
maior causador da malária.

Neusa Jamal explicou que 
estas acções ajudaram e foram 
de grande valia para a redução 
significativa dos casos de malária 
nesta região do país, uma doen-

A 
ESCOLA Secundária 
e Pré-Universitária 
Samora Machel, na 
cidade da Beira, será 
entregue em breve, 

depois de terminadas as obras 
de reabilitação e requalificação 
de que beneficiou, na sequên-
cia da destruição que sofrera à 
passagem do ciclone Idai, em 
Março de 2019.

De acordo com o director 
provincial da Educação em So-
fala, Tomás Viageiro, a posição 
surge como resultado da prévia 
vistoria realizada à empreitada 
que concluiu que estavam reu-
nidas as condições para a en-
trega daquele estabelecimento 
de ensino público.

“Por isso, pode haver algu-
ma coisa que possa não estar 
bem, mas o principal já foi rea-

lizado e a qualquer momento a 
escola será entregue”, assegu-
rou Viageiro, lembrando, no 
entanto, que a ideia era fazer a 
entrega da obra dentro deste 
mês, mas por motivos técni-
cos tal não se concretizou.

Reconheceu, no entanto, 
que estas obras compromete-
ram de alguma forma o início 
atempado das aulas naquela 
instituição.

Perante esta situação, a 
escola teve de se readaptar, 
de modo a garantir que os 
alunos não ficassem sem au-
las, recorrendo, por exemplo, 
ao ensino à distância, em que 
os professores preparavam as 
matérias que eram posterior-
mente disponibilizadas aos 
alunos para a sua consolida-
ção.

Outra estratégia usada 
pela instituição foi a alternân-
cia dos alunos para as aulas 
presenciais e para a recupe-
ração de matérias e esclareci-
mento de dúvidas.

O nosso entrevistado ava-
liou a estratégia como eficaz, 
pois ajudou os alunos e o pró-
prio sector no que concerne à 
consolidação das aulas, evi-
tando assim o atraso do calen-
dário escolar.

Ainda sobre as obras de 
reabilitação e requalificação, 
Tomás Viageiro recordou que 
foram financiadas pelo Pro-
grama das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) 
na ordem de 100 milhões de 
meticais sob intervenção e 
fiscalização do Gabinete de 
Reconstrução Pós-Ciclone 

QUARENTA e cinco viaturas 
de transporte semi-colectivo 
de passageiros e 22 motoci-
clos, vulgo “txopelas”, foram 
apreendidos pela Polícia Muni-
cipal (PM), nos últimos dias na 
cidade da Beira, por diversas ir-
regularidades.

A informação foi presta-
da por Manuel Gimo, chefe das 
operações da Polícia Munici-
pal da Beira. Segundo Gimo, os 
transportes semi-colectivos fo-
ram recolhidos na sequência do 
desvio e encurtamento de rotas, 
especulação de tarifas, superlo-
tação, não uso de máscaras e fal-
ta de pagamento de manifestos e 
licenças. Quanto aos “txopelas”, 
o seu parqueamento foi devi-
do à falta de licenças.

Segundo a fonte, a apreensão 
resulta de uma fiscalização roti-
neira feita aos transportadores 
que se fazem à via pública sem 
observar as regras de trânsito e 

Escola Samora 
Machel será 
entregue em breve

(GREPOC) e da direcção pro-
vincial das Obras Públicas e 
Habitação em Sofala.

Viageiro garantiu que as 
condições das salas estarão 
minimamente melhoradas, 
tendo igualmente sido acau-
teladas as medidas que visam 
evitar contágios e situações de 
alarme em relação à Covid-19.

Por outro lado, assegurou 
que várias escolas na cidade da 
Beira, que ainda se encontram 
no processo de reabilitação, 
serão entregues este ano.

“Gostaríamos de reinau-
gurar ao mesmo tempo várias 
infra-estruturas, mas ainda 
vamos estudar como irá de-
correr a cerimónia”, explicou.

PM apreende 
viaturas e “txopelas”

as medidas de prevenção à pan-
demia do novo coronavírus.

O chefe das operações da 
PM acusou ainda os passageiros 
de serem os principais respon-
sáveis pelos desvios e encurta-
mentos de rota,ao perguntarem 
o destino do veículo quando as 
vinhetas já indicam a rota a ser 
seguida. Apontou que esta ati-

tude incentiva os automobilistas 
a encurtarem as rotas.

Manuel Gimo indicou, 
igualmente, que os condutores, 
por desleixo, não regularizam 
os seus documentos e enquan-
to continuarem a enveredar por 
este caminho o valor da multa 
será sempre superior à soma que 
o indivíduo aplicaria para tratar a 

sua licença.
O nosso entrevistado ressal-

vou que antes de serem aplica-
das as multas, os prevaricadores 
são sensibilizados a não pauta-
rem por esta via.

E quando persistem os agen-
tes se sentem obrigados a pena-
lizá-los a multas que variam de 
300 a 1000 meticais.

Aumentam mortes por malária
rias, sobretudo entre as mulheres 
grávidas.

Aconselhou as pessoas com 
sintomas da doença a dirigirem-
-se, o mais rápido possível, aos 
centros de saúde, sob o risco de 
desenvolverem complicações 
que podem levar rapidamente 
à morte. Disse também que as 
equipas de saúde têm trabalhado 
nas diferentes escolas da urbe, 
formando professores em ma-
térias preventivas da doença, de 
modo a transmitirem aos alunos 
mensagens sobre os riscos que 
correm, formas de transmissão, 
sinais e sintomas.

ça que constitui a maior causa de 
mortes e internamentos nas uni-
dades hospitalares.

A directora de Saúde na Beira 

anotou que as palestras de sensi-
bilização sobre a importância de 
as pessoas dormirem protegidas 
continuam nas unidades sanitá-

Acesse https://t.me/Novojornal
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ANÚNCIO DE VENDA

A Sociedade do Notícias, SA, com sede em Maputo, na Rua Joe Slovo, N°55, torna público 
que vai proceder o abate de viatura da sua frota. Deste modo, convida todos os interessados a 
apresentarem as suas propostas em carta fechada até 22 de Setembro de 2021, pelas 11.00 
horas, na DAF, na Rua Timor Leste, N°58, Primeiro Andar, Porta N°22, cidade de Maputo.
A abertura das propostas terá lugar na Sala de Reuniões no mesmo andar e no mesmo dia 22 
de Setembro de 2021, pelas 11.15 horas, em sessão aberta aos interessados.

Lista de Viaturas:
N° MARCA MODELO MATRÍCULA LOCALIZAÇÃO ANO ESTADO BASE DE 

LICITAÇÃO
1 Nissan Hard Body NP300 AEI-116-MP Sofala 2014 Em circulação 200.000,00 MT
2 Toyota Hilux 2.5 AFM-761-MP Maputo 2015 Em circulação 300.000,00 MT
3 Toyota Hilux 2.5 AFG-836-MP Maputo 2015 Em circulação 365.000,00 MT
4 Toyota Hilux 2.5 AFJ-673-MP Maputo 2015 Em circulação 440.000,00 MT

As viaturas poderão ser vistas na Sede da Sociedade do Notícias na Cidade de Maputo e, na 
delegação do Notícias na Cidade da Beira. 

Maputo, 30 de Agosto de 2021

(Ilegível)
PUBLICIDADE

O GOVERNADOR de Cabo 
Delgado, Valige Tuabo, exor-
tou há dias aos deslocados 
internos reassentados nos 
centros de Ngalane, no pos-
to administrativo de Mieze, 
no distrito de Metuge, a en-
volverem-se activamente na 
produção agrícola para a me-
lhoria da situação nutricional 
e geração de renda.

Tauabo lançou o repto 
aquando da cerimónia de en-
trega de 27 kits de sementes 
de hortícolas, fertilizantes, 
baldes, ancinhos e regadores 
a um grupo de deslocados in-
ternos e produtores locais de 
hortícolas.

Trata-se de uma oferta da 
Confederação das Associa-
ções Económicas (CTA) e da  
Aliança Global para Melhoria 
de Nutrição (GAIN), avaliada 

em pouco mais de dois mi-
lhões de meticais.

Tauabo congratulou a 
CTA e a GAIN pela iniciativa, 
porquanto, segundo ele, vai 
estimular os horticultores no 
exercício da suas actividades, 
bem como melhorar a pro-
dução e produtividade, para 
consumo e geração de renda.

O presidente da CTA, 
Agostinho Vuma, explicou 
que com o gesto se preten-
diam juntar à causa de soli-
dariedade para com os deslo-
cados internos, concentrando 
o apoio em ferramentas para 
que as pessoas possam redu-
zir a dependência em relação 
aos apoios disponibilizados 
por terceiros.

Os beneficiários compro-
meteram-se a trabalhar para 
aumentar a produção e pro-

DUZENTAS e quarenta e duas 
famílias residentes no po-
voado de Matenje, na locali-
dade de Messumba, distrito 
do Lago, no Niassa, passam a 
consumir água potável, mer-
cê da recente entrega de um 
furo.

Com a entrada em funcio-
namento desta infra-estrutu-
ra, no sábado, a primeira do 
género em Matenje, os resi-
dentes do povoado deixam 
de percorrer longas distâncias 
para ter acesso ao recurso.

A infra-estrututa foi cons-
truída no âmbito da respon-
sabilidade social do Instituto 
Nacional de Segurança Social, 
no valor de 492 mil meticais.

Aristides Sane, chefe da 
localidade de Messumba, ex-
plicou que devido ao consu-
mo de água não potável eram 
reportados, com frequência, 
na unidade sanitária de Ma-

O REINO da Suíça acaba de disponibi-
lizar nove milhões de francos (cerca de 
389 milhões de meticais) ao governo do 
Niassa para a viabilização da terceira fase 
do projecto de Governação Transparente 
de Água e Saneamento (GOTAS), virado 
para a construção de infra-estruturas, 
saneamento do meio e saúde nos distri-
tos de Mandimba, Mecanhelas, Metarica 
e Lichinga. O montante será aplicado em 
quatro anos, contados a partir do presen-
te, sendo dois para financiar a construção 
de infra-estruturas de abastecimento de 
água potável, unidades sanitárias, pro-
gramas de promoção de higiene e saúde, 
aquisição de equipamentos e treinamento 
dos diferentes actores, que serão envolvi-

dos na implementação da iniciativa.
Fernando Pililão, representante sénior 

da Embaixada da Suíça, indicou que cerca 
de 259 milhões de meticais, do montante 
global, destina-se a apoiar as comunida-
des na consolidação dos conselhos locais e 
na aquisição de meios circulantes.

Na reunião do comité de supervisão do 
GOTAS, que teve lugar recentemente na 
cidade de Lichinga, Pililão disse que cabe 
ao Conselho Executivo Provincial e os ges-
tores do programa uniformizar as acções, 
identificar os locais mais necessitados em 
termos de abastecimento de água potável, 
unidades sanitárias e saneamento.

Também terão a missão de garantir a 
fiscalização do processo de implantação 

das obras, para que contribuam para a 
melhoria das condições de vida das po-
pulações nos distritos seleccionados para 
esta fase da iniciativa.

Judite Massengele, governadora do 
Niassa, reconheceu que o montante alo-
cado pela Suíça vai ajudar a dar resposta 
à demanda dos serviços de água, sanea-
mento e promoção de saúde.

Massengele garantiu prestar apoio 
técnico necessário, visando solucionar, 
em tempo útil, possíveis dificuldades que 
possam surgir no decurso da implementa-
ção da iniciativa.

A primeira e segunda fases do pro-
grama GOTAS beneficiou os distritos do 
Chimbunila, Lago, Lichinga e Sanga.  

HÉLIO FILIMONE

O 
JULGAMENTO do 
chamado caso “Dívi-
das não declaradas” 
começa a trazer à su-
perfície alguns con-

tornos da mega fraude finan-
ceira que defraudou o Estado 
em pouco mais de 2.2 biliões 
de dólares norte-americanos.

Até sexta-feira deveriam 
ter sido interrogados 10 co-
-réus, mas devido ao volume 
de informações que os dois 
primeiros acusados descarre-
gavam, a semana ficou resu-
mida em apenas dois, nomea-
damente Cipriano Mutota e 
Teófilo Nhangumele.

Aliás, o início do julga-

mento do caso movimentou 
muita gente à Penitenciária 
de Máxima Segurança da Ma-
chava, vulgo BO, grande parte 
movida pela curiosidade de 
ver “in loco” o grupo acusado 
de mergulhar o país em dívi-
das nunca antes vistas.

O juiz Efigénio Baptista e 
a representante do Ministério 
Público, Ana Sheila Marren-
gula, fazem-se acompanhar 
de um staff considerável de 
oficiais do tribunal e da Pro-
curadoria, bem como de se-
guranças. Por outro lado, está 
a Ordem dos Advogados de 
Moçambique, na qualidade de 
assistente do Ministério, que 
movimenta sete causídicos, 
para não falar dos mais dez 

que estão ao serviço dos co-
-réus.

Todos estes, contan-
do com a assistência, para o 
acesso à sala de julgamento, 
passam por um rigoroso pro-
tocolo sanitário, no âmbito 
das medidas de prevenção da 
Covid-19 e de outros proce-
dimentos relacionados com a 
segurança. É assim que, para 
se chegar à tenda-gigante 
montada para acolher as ses-
sões, as pessoas atravessam, 
no mínimo, por cinco cance-
las, todas elas controladas pe-
los agentes penitenciários. 

Nelas se faz a revista cor-
poral e das pastas, para iden-
tificar possíveis objectivos 
proibidos. Ainda, todos são 

submetidos ao procedimento 
de medição da temperatura, 
higienização das mãos, entre-
ga de documentação de iden-
tificação e telemóveis.

Aliás, a questão da reten-
ção dos telemóveis na guarita 
suscitou um profundo des-
contentamento por parte dos 
jornalistas que no primeiro dia 
da sessão se viram privados de 
um dos mais essenciais meios 
de comunicação e produção 
de informação. Fruto de uma 
aturada negociação dos es-
cribas com as direcções do 
Tribunal Supremo e da BO, 
foi possível aliviar as medidas 
restritivas e os jornalistas pas-
saram, no segundo dia, a en-
trar com os telemóveis.

CASO “DÍVIDAS NÃO DECLARADAS”

Incidências 
do julgamento

Comida vs. intervalos
A QUESTÃO das refeições foi outra dor de 
cabeça na primeira semana do julgamento, 
onde não foi acautelada a colocação de uma 
entidade que pudesse fornecer comida aos 
intervenientes neste processo, cada um na 
sua qualidade.  Se por um lado no refeitório 
da BO, que fica mesmo ao lado da tenda, 
os agentes penitenciários se deliciavam, a 

assistência ao julgamento só cobiçava. Esta 
situação ficou agravada com as longas ho-
ras de sessões sem que se observasse inter-
valo para cada um se desenrascar. 

Em resultado de algumas reclamações 
por parte dos advogados de defesa, onde 
apontavam horas a fio de interrogatório 
dos seus clientes com fome e necessidade 

de beber água para refrescar a garganta, 
o juiz Efigénio Baptista cedeu e passou a 
conceder intervalos. Simultaneamente, 
foi indicada uma empresa que dentro da 
BO está a vender comida, tirando alguns 
órgãos de comunicação que trazem de fora 
para as suas equipas, e um e outro que trás 
marmita de casa.

Réus agitam BO
TODOS os dias as sessões co-
meçam com uma notável agi-
tação na BO, com a chegada 
dos réus. Mesmo não tendo 
parado com o seu funciona-
mento normal, é notória a 
curiosidade dos funcionários 
da BO em querer se inteirar do 
que acontece na zona da ten-
da, sobretudo com a chegada 
dos réus. No primeiro dia, 23, 
a agitação foi total com a pre-

sença dos 19 co-réus na sessão 
inaugural que serviu para fi-
carem a par da acusação. De-
pois, as atenções viraram-se 
para Cipriano Mutota e Teófilo 
Nhangumele que, assim que 
desembarcaram do carro-
-celular foram higienizados e 
depois colocados na tenda-
-menor, uma espécie de sala 
de espera, antes de se fazerem 
ao banco dos réus.  Aqui, en-

quanto esperam, os co-réus 
vão interagindo com os ad-
vogados, familiares e amigos. 
Com os causídicos, recebem 
uma espécie de últimas con-
siderações antes do frente-a-
-frente com o juiz, enquanto 
com os familiares e amigos se 
servem como espécie de reen-
contro para matar saudades.

Outro dado curioso é que, 
quando se está em plena sessão 

de julgamento, fica-se com 
a sensação de haver alguma 
crispação entre os advogados e 
entre estes e o Ministério Pú-
blico. Na verdade, nada disso 
acontece. Quando se está em 
sessão, cada um defende a sua 
posição e, na hora do intervalo 
ou no final das sessões, todos 
estão juntos e às gargalhadas, 
como resultado do bate-papo 
e amizade existente.

UIR monitora curiosos
DO lado de fora da BO está, igualmente, posicionado um con-
tingente forte da Unidade de Intervenção Rápida (UIR) a asse-
gurar a protecção do estabelecimento penitenciário. 

Estes são coadjuvados pelos guardas prisionais que vão ge-
rindo expectativas de quem passa pela Avenida 4 de Outubro, 
em frente à cadeia. Trata-se de gente curiosa em querer saber o 

que se está a passar no seu interior. 
O mesmo acontece com os familiares dos reclusos que ali es-

calam para entregar comida aos detentos. Na verdade, o movi-
mento de fora não só regista alguma intensidade e gera curiosi-
dades, como vê o parque automóvel abarrotado de viaturas dos 
funcionários da cadeia e de quem veio participar no julgamento.

Água potável chega aos 
residentes de Matenje

do, que deverão diminuir, 
consideravelmente, nos pró-
ximos tempos. 

“A população de Maten-
je percorria longas distâncias 
para ter acesso à água nos 
rios Lunho e Mfumbi”, subli-
nhou Sane, salientando que a 
população local dedica-se à 
produção de milho, feijões e 
mandioca, que constituem a 
sua principal fonte de subsis-
tência.

Os residentes de Maten-
je afirmaram que os casos de 
doenças diarreicas ficarão 
para a história.

Judite Massengele, go-
vernadora do Niassa, que 
inaugurou a fonte de abaste-
cimento de água, disse que 
um dos maiores sonhos da 
população de Matenje se con-
cretizou, o que demonstra a 
inclusão social defendida pelo 
Governo.

tenje, casos de doenças, em 
particular diarreias, no seio 
da população local.

Também há o risco de ata-

que por animais como croco-
dilos, hipopótamos e serpen-
tes, que disputam a água dos 
rios que atravessam o povoa-

TAUABO AOS DESLOCADOS EM NGALANE

Missão é produzir 
para consumo e renda

dutividade, para se tornarem 
referência no mercado.

Para a campanha agrá-
ria 2020/2021, o distrito dis-
tribuiu  80.535 quilogramas 

de sementes diversas, das 
quais 33,8 quilogramas foram 
de sementes de hortícolas, 
quantidade insuficiente para 
a demanda.

Deslocados encorajados a produzir comida

Suíça aloca 389 milhões para  
programas sociais no Niassa

Acesse https://t.me/Novojornal



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

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

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

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Segunda-feira, 30 de Agosto de 2021

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
____________________

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

Projecto de Desenvolvimento da Aquacultura de Pequena Escala

                                 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:

Motorizadas

Lote Descrição Tipo Qtd Valor da Garantia 
Provisória

Lote 
Único Motorizadas Cross 125cc 23 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) 

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

                                                                      Maputo, aos 26 de Agosto de 2021
Autoridade Competente

8348

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA AQUISIÇÃO DE 
VIATURAS, TRAILERS E MOTORIZADAS

A Pathfinder International Moçambique, Sediada em Maputo, com delegações em Gaza, 
Sofala, Manica, Tete, Zambézia, Nampula e Cabo Delgado, pretende fazer a aquisição 
de viaturas, trailers e motorizadas, sendo assim, convida as empresas devidamente 
licenciadas e interessadas, a submeter propostas para o fornecimento de bens e serviços 
nas seguintes categorias:

•	 1ª Categoria – Fornecimento de Viaturas 4x4;
•	 2ª Categoria – Produção e fornecimento de Trailer;
•	 3ª Categoria – Fornecimento de Motorizadas.

Os documentos contendo as especificações dos itens acima indicados poderão ser 
adquiridos nos escritórios da Pathfinder a nível central e provincial conforme endereços 
abaixo e servem os mesmos para a respectiva submissão das propostas:

Delegação Endereço

Maputo - Cidade Bairro da Coop, Rua Eça de Queirós, 135 – CP 1590

Gaza – Xai Xai Rua do Hospital – Bairro 9 casa nº 15

Manica - Chimoio Bairro 4, Rua da Fipag – por de trás da Secretaria do 
Estado

Sofala – Cidade da Beira Bairro das Palmeiras, Rua Baltazar Ribeiro de Sousa nº 
167

Nampula Rua Filipe Samuel Magaia nº 61 – Cidade de Nampula 
Cabo Delgado - Pemba Rua do Banco de Moçambique – Bairro Cimento

Os fornecedores interessados deverão submeter as propostas em envelope lacrado 
juntando no mesmo a seguinte documentação:

•	 Propostas técnica e financeira;
•	 Declaração de início de actividade da empresa;
•	 Certidão de registo comercial;
•	 Estatutos da Empresa/ Perfil da empresa;
•	 Certidão de Quitação das finanças
•	 Referências de pelo menos três clientes.

A documentação solicitada deve ser submetida até às 16:00h do dia 17 de Setembro de 
2021.

8391

DOIS indivíduos encontram-se detidos na cida-
de de Nampula por terem sido surpreendidos a 
vender parte dos 101 tubos metálicos que supor-
tavam o muro de vedação da Escola Secundária 
de Teacane, no bairro de Natikiri, ali roubados. 

A porta-voz do SERNIC em Nampula, Eni-
na Tsinine, disse que a detenção concretizou-se 
depois de uma investigação na sequência das 
várias notificações que a sua instituição vinha 
recebendo da direcção daquela escola desde fi-
nais de Julho. Tsinine, que falava aos órgãos de 
comunicação social na apresentação dos dois 
indiciados que na altura da detenção estavam 
na posse de 14 dos 101 tubos, disse que outra 

parte dos tubos terá sido exportada para China, 
através do Porto de Nacala. O director da escola, 
Abílio Moneia, disse, que após roubo dos tubos, 
desencadeou-se um trabalho de investigação, 
em coordenação com elementos da segurança 
do estabelecimento, que culminou com a des-
coberta dos tubos a serem vendidos no mercado 
do Muacowanvela.

Os dois indivíduos, por sinal compradores 
de ferro velho detidos, refutaram ter vandaliza-
do o muro com intenção de roubar os tubos, no 
entanto, admitiram ter comprado este material, 
alegadamente de algumas pessoas desconheci-
das para posteriormente os revender.

Vacinadas 220.484 
pessoas contra 
o novo coronavírus

Nampula vacinou mais de 22 mil pessoas contra a Covid-19

U
M total de 220.484 
pessoas foram vaci-
nadas contra o novo 
coronavírus duran-
te a primeira fase de 

imunização, na província de 
Nampula, cifra considerada de 
positiva pelas autoridades do 
sector de saúde na região. 

Os dados foram tornados 
públicos em conferência de 
imprensa dada pelo director 
provincial de Saúde de Nam-
pula, Fernando Metano, cujo 
objectivo era de fazer balanço 
da campanha de vacinação 
massiva contra a Covid-19, re-
ferente à primeira dose. 

Contudo, Fernando do Mi-
tano observou que na segunda 
dose o número de pessoas por 
vacinar pode descer ou cres-
cer, comparativamente ao 
atingido na primeira dose, de-
vido à deslocação de algumas 
pessoas da sua zona de resi-
dência para outras ou mesmo a 
chegada de pessoas vindas de 
outras regiões para a segunda 
dose. 

Entretanto, alguns ido-
sos que pretendem apanhar a 
segunda dose da vacina quei-
xam-se de excessiva moro-
sidade por parte do pessoal 
de saúde a fazer-se aos vários 
postos criados para o efeito na 
cidade de Nampula. 

Por exemplo, Ana Sarafi-
no, de 65 anos de idade, disse 
à nossa Reportagem, no posto 
de vacinação situado no pavi-
lhão dos Desportos do Ferro-

viário, que depois de ter che-
gado ao local às cinco horas 
de madrugada, só foi atendida 
passadas três horas. 

“Isto não se pode aceitar 
meu senhor, como se admite 
que uma idosa como eu possa 
ficar muitas horas na fila para 
vacinar por causa do desleixo 
e arrogância de funcionários 
da saúde, alguém tem que 
intervir urgentemente, se se 
quer atingir a meta satisfatória 
nesta imunização na nossa ci-
dade”, desabafou.  

Apesar das críticas sobre 
essa morosidade na cidade de 
Nampula, Mitano diz que o seu 
sector está a fazer a mobiliza-
ção no sentido de as pessoas 
que apanharam a primeira 

dose se dirijam aos postos de 
vacinação para a apanharem 
a segunda, ao mesmo que se 
trabalha para que os funcioná-
rios do sector sejam mais fle-
xíveis e se sensibiliza os cida-
dãos a continuarem a observar 
com rigor a medidas preven-
ção, sobretudo nos locais de 
maior concentração pública. 

Referiu que até porque a 
vacinação daquele número de 
pessoas na primeira dose re-
flecte o empenho do pessoal 
da saúde envolvido na cam-
panha de imunização contra 
a Covi-19. Os dados do exe-
cutivo provincial referem que 
Nampula já registou mais de 
400 casos positivos da Covid- 
19, com 30 óbitos.

Academia Militar 
gradua mais 
oficiais superiores
UM grupo de oficias superiores 
formados nas especialidades 
de infantaria, administração 
de logística, educação cívica e 
patriótica, marinha, fuzileiros, 
força aérea, artilharia terrestre 
e anti-aérea, na Academia Mi-
litar Marechal Samora Machel, 
na cidade de Nampula, acaba 
de ser graduado como co-
mandantes de pelotão (CCP), 
referente ao quarto curso de 
formação do referido nível.

Trata-se de quadros mili-
tares médios seleccionados em 
diversas unidades das Forças 
Armadas de Defesa de Mo-
çambique (FADM), que de-
pois do curso, que decorreu 
no centro de instrução militar 
do Polígono, no posto admi-
nistrativo de Anchilo, há sen-
sivelmente 16 quilómetros da 
cidade de Nampula, num pe-

ríodo de onze meses, entraram 
na carreira de oficiais superio-
res.

O tenente-general e vi-
ce-chefe do Estado-Maior 
General das FADM, Bertolino 
Capetine, que dirigiu o encer-
ramento do curso, explicou 
que o acto se insere no âmbito 
do desenvolvimento institu-
cional, com vista a fazer face à 
missão da defesa da pátria mo-
çambicana. 

O quadro sénior das FADM 
salientou a importância das 
habilidades adquiridas duran-
te a formação para permitir aos 
novos quadros militares a co-
mandar um pelotão ou subu-
nidade equiparada, bem como 
exercer funções num determi-
nado posto.

Bertolino Capetine reiterou 
que actualmente o grande de-

safio das FADM se prende com 
o restabelecimento da paz e 
segurança nalgumas regiões da 
província de Cabo Delgado que 
estejam ainda sob controlo de 
terroristas.

“As Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique estão 
a ser postas à prova, enquan-
to garante da defesa soberania 
nacional, integridade territo-
rial e da liberdade do cidadão. 
Já passam quatro anos em que 
os moçambicanos no geral so-
frem com acções terroristas e a 
população das zonas afectadas 
pelo espectro da instabilidade 
clamam pelo restabelecimento 
urgente da sua vida normal”, 
sublinhou Capetine.

Aliás, é por isso que, pen-
sando-se que a resposta deve 
ser dada em primeira instância 
pelas FADM, têm-se vindo a 
promover instruções militares 
de homens que devem estar 
capazes e devidamente pre-
parados com vista a contrapor 
o modus operandi do actual 
inimigo.

O tenente-general disse 
estar convicto de que os qua-
dros ora graduados irão com-
plementar esse esforço institu-
cional que as FADM têm estado 
a desenvolver, enquanto o Go-
verno continua a levar a cabo 
nas diferentes modalidades de 
formação.

Todavia, Capetine disse 
esperar dos formandos a pres-
tação do auxílio aos coman-
dantes das companhias no 
exercício da função de coman-
do, além de realizarem tarefas 
de instrutores nos estabeleci-
mentos de ensino e de forma-
ção.

Detidos por vandalizar 
muro de vedação escolar

Acesse https://t.me/Novojornal
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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 
concurso

Objecto do concurso Data e hora-limite               
da entrega de 

propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas
01/SN/2021 Fornecimento de água 

mineral
13/9/2021 às 9.00 
horas

13/9/2021 às 
10.00 horas

02/SN/2021 Fornecimento de material 
de higiene e limpeza

13/9/2021 às 11.00 
horas

13/9/2021 às 
12.00 horas

03/SN/2021 Prestação de serviços de 
manutenção predial

13/9/2021 às 13.00 
horas

13/9/2021 às 
14.00 horas

04/SN/2021 Fornecimento de material 
de escritório

14/9/2021 às 9.00 
horas

14/9/2021 às 
10.00 horas

05/SN/2021 Fornecimento   de 
consumíveis informáticos

14/9/2021 às 11.00 
horas

14/9/2021 às 
12.00 horas

06/SN/2021 Fornecimento de material 
eléctrico

14/9/2021 às 13.00 
horas

14/9/2021 às 
14.00 horas

07/SN/2021 Serviços de limpeza-
Unidade Gráfica

15/9/2021 às 9.00 
horas

15/9/2021 às 
10.00 horas

08/SN/2021 Serviços de limpeza para 
Sede  

15/9/2021 às 11.00 
horas  

15/9/2021 às 
12.00 horas

09/SN/2021 Fornecimento de produtos 
alimentares

15/9/2021 às 13.00 
horas

15/9/2021 às 
14.00 horas

10/SN/2021 Prestação de serviços 
despachos aduaneiros

16/9/2021 às 9.00 
horas

16/9/2021 às 
10.00 horas

11/SN/2021 Prestação de serviços de 
segurança para Sede e 
Unidade Gráfica  

16/9/2021 às 11.00 
horas

16/9/2021 às 
12.00 horas

12/SN/2021 Prestação de serviços de 
fornecimento de água com 
camião cisterna

16/9/2021 às 13.00 
horas

16/9/2021 às 
14.00 horas

13/SN/2021 Fornecimento de 
consumíveis gráficos Lote I

17/9/2021 às 9.00 
horas

17/9/2021 às 
10.00 horas

14/SN/2021 Fornecimento de 
consumíveis gráficos Lote II

17/9/2021 às 11.00 
horas

17/9/2021 às 
12.00 horas

15/SN/2021 Reparação e manutenção de 
aparelhos de frio

17/9/2021  às  13.00 
horas

17/9/2021 às 
14.00 horas

16/SN/2021 Fornecimento de rolos de fio 
de sisal 

20/9/2021 às 9.00 
horas 

20/9/2021 às 
10.00 horas

17/SN/2021 Prestação de serviço de 
desinfecção, no âmbito da 
pandemia (Covid-19) para 
Sede e Unidade Gráfica 

20/9/2021 às 11.00 
horas 

20/9/2021 às 
12.00 horas 

18/SN/2021 Prestação de serviço de 
fumigação para Sede e 
Unidade Gráfica

20/9/2021 às 13.00 
horas

20/9/2021 às 
14.00 horas

19/SN/2021 Prestação de serviço de 
fornecimento de material 
de prevenção e protecção 
contra Covid-19

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 2785 7.

Sociedade do Notícias, SA
Direcção de Administração e Finanças
Rua Timor Leste, n.° 58, 1°Andar - Porta 27

Maputo, aos 30 de Agosto de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

A 
LIMITAÇÃO de fun-
dos, pressão dos pro-
cessos eleitorais e as 
medidas restritivas 
impostas pela Co-

vis-19 são alguns dos maio-
res constrangimentos que 
têm imperado o processo de 
Desarmamento, Desmobili-
zação e Reintegração (DDR).

Constitui ainda constran-
gimento o surgimento da au-
to-proclamada Junta Militar 
da Renamo, assim como as 
calamidades naturais e os 
ataques armados terroristas 
em Cabo Delgado.

A avaliação consta de um 
relatório divulgado esta se-
mana, em Maputo, pelo Ins-
tituto para Democracia Mul-
tipartidária (IMD) intitulado 
“Um Ano da implementação 
de DDR: Avanços e Desafios 
para a Sustentabilidade”.

No caso particular da 
Covid-19, o relatório indica 
que, para além de desacelerar 
e encarecer o processo devi-
do à necessidade de garantir 
o cumprimento das medidas 
de prevenção, tem limitado 
cada vez mais a capacidade 
dos parceiros de cooperação 
em prover recursos para a sua 
implementação. 

Para esta organização da 
sociedade civil, requer-se 
uma conjugação de esforços 
para ultrapassar estes cons-
trangimentos e concluir o 
processo, como caminho na 
contribuição para a busca da 
paz definitiva no país. 

O IMD apresenta como 
alternativa o reajuste do ca-
lendário de implementação 

PROMOVER uma convivên-
cia pacífica, respeitando a 
diversidade de pensamento 
de cada um dos membros, 
foi a mensagem de fundo 
transmitida no sábado, na 
cidade da Beira, durante as 
comemorações do 13º ani-
versário da fundação do 
Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM).

Dirigindo-se aos presen-
tes na cerimónia e a todos os 
membros e simpatizantes 

do MDM espalhados pelo 
país, o secretário-geral, José 
Domingos, apelou para uma 
participação activa na vida 
do partido, mantendo os 
“bons ensinamentos deixa-
dos pelo falecido presiden-
te, Daviz Simango”.

Apontou ainda que os 
membros devem pautar pela 
convivência, reconhecendo 
o pensamento diferente de 
cada um, assim como de-
vem cultivar o respeito mú-

tuo e tolerância, colocando 
o partido acima de todos os 
seus interesses individuais.

“Devemos estar atentos 
ao propósito pelo qual foi 
criado o partido, continuar-
mos coesos e firmes, evitan-
do a desunião e acções de-
senquadradas”, sublinhou 
o secretário-geral do MDM.

Estas afirmações servem 
como chamada para uma 
maior atenção nos objecti-
vos da organização, numa 

SEGUNDO O IMD

Limitação 
de fundos é maior  
constrangimento 
do DDR

do DDR para alinhá-lo com o 
actual contexto marcado pe-
las limitações impostas pela 
Covid-19.

Considera haver também 
necessidade de recalendari-
zação das etapas do DDR, de 
modo a considerar eventual 
existência de ex-guerrilhei-
ros provenientes das zonas 
afectadas pelos ataques ter-
roristas, em Cabo Delgado, e 
tomar cautelas para garantir 
a sua inclusão. 

De acordo com o do-
cumento, é preciso maior 
transparência no processo, 
como o anúncio dos nomes 
das bases a serem abrangidas, 
datas indicativas de abran-
gência, pacote de benefícios 

que cada ex-guerrilheiro re-
cebe para a sua reintegração 
e os critérios para a diferen-
ciação, consoante a sua cate-
goria no Exército.

Por outro lado, torna-se 
imperioso desenhar pro-
jectos mais abrangentes no 
desenvolvimento das comu-
nidades receptoras dos des-
mobilizados e das vítimas do 
conflito a médio e longo pra-
zos, assim como a promoção 
de diálogo constante entre as 
partes signatárias do acor-
do para manter os níveis de 
confiança.

“É preciso harmonizar 
o discurso a diferentes ní-
veis de liderança das partes 
directamente envolvidas e 

desenvolver acções de sen-
sibilização, com vista a pro-
mover acolhimento tranqui-
lo a diversos níveis do DDR, 
sobretudo das lideranças lo-
cais que têm responsabilida-
des acrescidas de reintegrar 
os ex-guerrilheiros”, lê-se 
no relatório do IMD.

A organização encoraja 
também a inclusão no diá-
logo permanente os benefi-
ciários do processo, comuni-
dades receptoras, sociedade 
civil e autoridades religiosas, 
ente outros actores, privile-
giando a sensibilização das 
lideranças locais sobre a im-
portância e dever de garantir 
acolhimento seguro destes 
homens e mulheres.

A Covid-19 tornou necessário garantir o distanciamento físico, o que alterou os custos da operação

Apelos à boa convivência 
no aniversário do MDM

Membros do MDM na festa pela passagem do 13º aniversário na cidade da beira

altura em que se prepara a 
sucessão de Daviz Simango, 
falecido em Fevereiro deste 
ano, onde os membros pre-
cisam de estar focados na 
união, tendo em conside-
ração os próximos desafios 
eleitorais.

Por sua vez, o delegado 
político do MDM na cida-
de da Beira, Picardo Sola, 
saudou os membros pela 
coragem, determinação e 
persistência após a mor-
te do seu presidente, tendo 
desejado que tal postura se 
mantenha em honra a Daviz 
Simango e focados no objec-
tivo de tornar Moçambique 
para todos.

Deste modo, Picar-
do Sola encorajou todos os 
membros e simpatizantes a 
continuarem firmes e a en-
tregarem-se completamen-
te para o cumprimento dos 
objectivos já traçados pelo 
partido para um MDM mais 
forte e coeso. 

Lembrou que é preciso 
manter o foco na juventu-
de e concentrar as atenções 
para as eleições autárquicas 
previstas para 2023 e gerais 
agendadas para 2024, onde 
será introduzida a eleição 
dos administradores distri-
tais, no quadro da descen-
tralização gradual em curso.

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

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

D-6490-MZ

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

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

DE TAXAS DA PROPRIEDADE URBANA

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

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

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

4. Requisitos mínimos para a posição:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Email: procurement@pdul.gov.mz 
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O 
PARTIDO Frelimo 
defende maior vigi-
lância popular para 
evitar eventual en-
trada e permanência 

de terroristas no distrito de 
Nacala-Porto, província de 
Nampula, fugindo dos comba-
tes em alguns distritos de Cabo 
Delgado. 

A exortação foi feita pelo 
secretário da área de Mobiliza-
ção e Propaganda da Frelimo, 

Caifadine Manasse, que re-
centemente visitou o distrito 
para se inteirar do trabalho dos 
órgãos sociais ao nível da base, 
no âmbito da preparação dos 
próximos pleitos eleitorais.

Manasse disse que se pre-
vê uma fuga em debandada 
dos malfeitores para as zonas 
mais próximas de Cabo Delga-
do, como é o caso da província 
de Nampula, na sequência da 
perseguição perpetrada pelas 

Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) em parceria com a tropa 
ruandesa e da SADC.

De acordo com o político, 
o país está a ser atacado pelos 
insurgentes em Cabo Delga-
do desde 2017, o que levou o 
Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, a solicitar apoio 
do Ruanda e da SADC, cujas 
forças estão a trabalhar em 
coordenação com  as FDS na 
perseguição e eliminação dos 

A PROVÍNCIA de Maputo pros-
segue com a movimentação de 
administradores distritais, num 
exercício que visa imprimir nova 
dinâmica governativa, numa al-
tura em que o principal desafio 
é o incremento da produção e 
produtividade em todas as áreas.

Depois da Matola receber, no 
princípio da última semana, o 
novo administrador, Isaías Mon-
dlane, em substituição de Anas-
tâcia Quitane, na quinta-feira 
foi a vez de Guilhermina Kuma-
ghwelo assumir o mesmo cargo 
no distrito de Boane, no lugar de 
Teresa Mauaie.

Kumaghwelo era adminis-
tradora da Moamba, para onde 
foi transferida Teresa Mauaie, 
apresentada na sexta-feira à 
população, numa troca que se 
espera traga benefícios para a 
população dos dois distritos 
potenciais na produção agro-
-pecuária.

No acto da apresentação de 
Guilhermina Kumaghwelo, o 
governador de Maputo desafiou-
-a para a mobilização de inves-
timentos e garantir um cresci-
mento sustentável do Parque 
Industrial de Beluluane, no posto 
administrativo da Matola-Rio.

Com mais investimentos 
atraídos para o distrito, será pos-
sível dar respostas à problemáti-
ca de emprego para a juventude 
e servirá para garantir o cresci-
mento do Parque Industrial de 
Beluluane, onde a Mozal ponti-
fica como um gigante na produ-
ção de alumínio.

Parruque apelou aos mem-
bros do Conselho Consultivo do 
Distrito de Boane a dar todo o 
apoio necessário à nova admi-
nistradora e manter um relacio-
namento são com o presidente 
do Conselho Municipal, Jacinto 

PARA EVITAR ENTRADA DE TERRORISTAS

Frelimo quer ver 
reforçada vigilância 
em Nacala-Porto

Recomenda-se maior vigilância dos cidadãos em Nacala-Porto para evitar entrada de terroristas

terroristas.  
“Se forem achados sinais 

de conduta duvidosa, é preciso 
aproximar-se às autoridades 
locais para denunciar e deixar 
que a Polícia faça o seu traba-
lho”, recomendou. 

Por outro lado, Caifadi-
ne Manasse disse que um dos 
grandes desafios da Frelimo 
em Nacala-Porto é a prepara-
ção das eleições autárquicas de 
2023 e gerais de 2024, daí que 
decorre neste momento um 
trabalho de auscultação das 
principais preocupações dos 
cidadãos. 

Referiu que a tradição da 
sua formação política é que 
quando termina uma eleição se 
começa a preparar a outra, de 
forma a garantir a vitória rumo 
à criação de melhores condi-
ções de vida dos moçambica-
nos. 

Manasse explicou que um 
dos principais objectivos da 
sua deslocação ao distrito de 
Nacala-Porto foi de interagir 
com os militantes e membros 
do partido, com vista à recu-
peração da gestão do municí-
pio que neste momento está 
nas mãos da oposição. 

Mesmo sem estar na di-
recção da autarquia, Caifadine 
Manasse disse que a Frelimo 
está a trabalhar para melhorar 
as condições de vida dos mu-
nícipes de Nacala-Porto, que 
têm confiança neste partido. 

ADMINISTRADORES DISTRITAIS

Mais mexidas 
na província de Maputo

Loureiro.
Recomendou ainda que é 

necessário privilegiar consultas 
permanentes e troca de infor-
mações sobre os projectos de 
desenvolvimento, tendo em 
conta que a vila de Boane é a 
sede do distrito.

Pediu à nova administrado-
ra para usar sua inteligência na 
busca de parcerias junto do em-
presariado local, sobretudo as 
pedreiras, com vista à concep-
ção e implementação de progra-
mas de manutenção das estradas 

que se encontram bastante de-
gradadas devido ao uso intenso 
dos camiões de grande tonela-
gem que transportam inertes.

Tomar maior atenção para 
a progressão dos funcionários 
na carreira e respeito pelo de-
mais direitos na administração 
pública é outra acção que deve 
ter em consideração, de modo 
a criar um ambiente confortável 
proporcionada pela governação 
descentralizada em fase de con-
solidação.

Parruque exortou aos diri-

gentes do governo do distrito e 
do Conselho Municipal da vila 
de Boane para mobilizarem os 
cidadãos na observância das 
medidas de prevenção contra a 
Covid-19, bem como a aderirem 
à segunda dose de vacinação que 
está a ser administrado.

Guilhermina Kumaghwelo 
é engenheira florestal pela Uni-
versidade Eduardo Mondlane e 
mestrada em ciências florestais 
na especialidade de gestão de 
recursos naturais e meio am-
biente, na Austrália.

Júlio Parruque recomenda mobilização de investimentos na apresentação da administradora de Boane

Acesse https://t.me/Novojornal
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Ministério do Interior

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. 

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.

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO 

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento convida concorrentes elegíveis, colectivas ou 
singulares, nacionais ou estrangeiras, interessados a apresentar propostas seladas para o concurso descrito 
na tabela abaixo.

 Concurso 
Limitado:

Objecto do Concurso Visita obrigatória Alvará
Data e Hora de abertu-

ra das Propostas

14/
EMME/S/

2021

Serviço de Segurança Priva-
da no Edifício e Escritórios 
da EMME, Parque dos Rebo-
cados da Baixa.

Local da visita: escritório 
da EMME, sita na Av. 

Albert Lithuli nº59/67, 
pelas 9:00h do dia 

01.09.2021

Alvará Compatível com o 
Objecto da Contratação

Dia: 12.09.2021
Entrega até: 10:00h

Abertura: 10:15h

1. A proposta devera ser válida por um período de 120 dias.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir o documento de 
concurso no endereço abaixo no horário das 8:00 até as 15:30H, a partir do dia 31.08.2021.

3. O documento do concurso poderá ser consultado ou adquirido mediante o pagamento de uma taxa não 
reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais), que deverá ser por meio de depósito directo para a Conta 
em Meticais Nº 328268565, no Banco Millenium Bim ou 1318828610001, no Moza Banco titulada pela 
Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 05/2016, de 08 de Março.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos 
concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e 
as entregues após o prazo limite serão rejeitadas.

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento
Av. Albert Lithuli nº 59/67, R/C.

Maputo - Telefone: +258 (21) 421299
8369

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

Anúncio de Concursos
O Hospital Central de Maputo (HCM) convida as empresas interessadas para apresentarem propostas fechadas para 
fornecimento de bens, Serviços e Obras Públicas conforme descrito no quadro abaixo:

Nº Nº. de 
Concurso Objecto do Concurso Modalidade de 

Concurso

Data e Hora Limite 
da entrega das 

Propostas

Data e Hora de 
Abertura das 

Propostas

Valor de Garantia 
Provisória em MT

1 58A000741/
CC/76/2021

Fornecimento de 8 Mil 
Etiquetas para rotular 

cadáveres para Unidade de 
Morgue

Concurso Por 
Cotações

03/09/2021 
10:00 Horas

03/09/2021 
10:15 Horas N/A

2

Pedido de 
Proposta 

Financeira nº 
75/HCM/21

Manutenção de 01 Cabine 
de Segurança no LAC

Pedido de 
Proposta 

Financeira

06/09/2021 
14:00 Horas ====== N/A

3 58A000741/
CP/27/2021

Aquisição de Equipamento 
de Lavandaria para o HCM 

Concurso 
Público

28/09/2021 
09:00 Horas

28/09/2021 
09:15 Horas 120.000,00

4 58A000741/
CP/26/2021

Prestação de Serviço de 
Manutenção de Geradores e 

ATS’s do HCM

Concurso 
Público

22/09/2021 
10:00 Horas 

22/09/2021 
10:15 Horas 90.000,00

5 58A000741/
PD/09/2021

Aquisição de Atropina 
Injectável para o Serviço de 

Farmácia do HCM

Concurso 
Pequena 

Dimensão 

14/09/2021 
10:00 Horas

14/09/2021 
10:15 Horas N/A

58A000741/
CL/23/2021

Prestação de Serviço de 
Sucção de Aguas Negras a 

Jeting e a Pressão nas Caixas 
de Esgotos no HCM

Concurso 
Limitado 24/09/2021 24/09/2021 52 500,00

6

Pedido de 
Proposta 

Financeira nº 
76/HCM/21

Manutenção dos aparelhos 
de Densitometria Óssea e 

Mamografia

Pedido de 
Proposta 

Financeira

08/09/2021 
14:00 Horas ====== N/A

7

Pedido de 
Proposta 

Financeira nº 
76/HCM/21

Manutenção de 05 Cabine 
de Segurança no LAC

Pedido de 
Proposta 

Financeira

08/09/2021 
14:00 Horas ====== N/A

9 58A000741/
CP/16/2021

-----Adenda-----
Aquisição de Contrastes de 

Ressonância Magnética para 
Serviço de Radiologia do 

HCM

Concurso 
Público

8/09/2021 
09:00 Horas

8/09/2021 
09:15 Horas 80.000,00

Notas Importantes:
1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar e adquirir os Documentos do Concurso na 

UGEA do Hospital, sita no endereço indicado no final deste anúncio pela importância não reembolsável de 1.000,00 
MT (Mil meticais). 

2. O pagamento deverá ser feito em depósito directo no Banco Millennium BIM (Conta N.º 131007619, NIB: 
0001000000131007619.57 - Hospital Central de Maputo – Escalas de Urgências).

3. Ficam isentos de pagamento os cadernos de encargo dos Concursos Por cotações e de Pequena Dimensão.

4. N.B: Os Concorrentes deverão efectuar visitas para os concursos nºs: 

Nr. Do Concurso
/Processo

Data da Visita Hora da Visita Local de con-
centração

Hora de concentração

Pedido de Proposta Finan-
ceira nº 75/HCM/21

02/09/2021 10:00Horas

UGEA do HCM, 
3º andar

09:45Horas 

58A000741/CP/26/2021 06/09/2021 09:00 Horas 08:45Horas

58A000741/CL/23/2021 06/09/2021 09:30 Horas 09:00 Horas

Pedido de Proposta Finan-
ceira nº 77/HCM/21

03/09/2021 09:00 Horas 08:45Horas

Pedido de Proposta Finan-
ceira nº 76/HCM/21

03/09/2021 11:00 Horas 10:45Horas

     A visita ao local da obra é de carácter obrigatório
a) O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data da sua abertura.

b) Os Cadernos de Encargos serão adquiridos na Secretaria Geral do Hospital Central de Maputo em frente a Far-
mácia Central, Av. Agostinho Neto, nº 1164, 1º Andar.

c) O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 05/2016, de 08 de Março.

Maputo, 27 de Agosto de 2021
Endereço: Hospital Central de Maputo

Direcção Administrativa
----Ilegível----

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA
Av. Agostinho Neto, 1164 - Bloco Central - 3º andar - Telefax: 21 357900

Maputo – Moçambique
8392

ANÚNCIO DE VAGA

EMOSE- Empresa Moçambicana de 
Seguros, S.A.

Pretende admitir pessoal eventual por noventa (90) dias, 
para prestar serviços nos seus escritórios centrais, que 
consistem na organização do arquivo físico de processos 
de subscrição de sinistros.

Dez (10) Trabalhadores Eventuais 

REQUISITOS EXIGIDOS:

ü	Nível Médio; 
ü	Nacionalidade moçambicana;
ü	Idade compreendida entre os 21 e 35 anos;
ü	Conhecimentos de Informática na óptica do utilizador;
ü	Domínio da língua portuguesa, falada e escrita; 
ü	Capacidade de comunicação.

CONDIÇÕES OFERECIDAS:

ü	Remuneração compatível com a função;
ü	Bom ambiente de trabalho.

As respostas a este anúncio deverão ser entregues na 
Sede da EMOSE, sita na Av. 25 de Setembro, N.º 1383, 3º 
Andar, porta 308, dentro de Sete (7) dias úteis, contados 
à partir do dia 02 de Setembro de 2021, acompanhadas 
dos documentos de Identificação, Carta de Apresentação, 
Currículos e Certificados de Habilitações Literárias.

9299

Consultorias Técnicas de 
Curta Duração

A DAI, uma empresa de consultoria de desenvolvimento 
global, está a implementar o projecto de Apoio ao Ambiente 
de Políticas para o Desenvolvimento Económico (SPEED) 
financiado pela USAID. O Projecto SPEED apoia as reformas 
políticas económicas e estruturais em 6 componentes 
nomeadamente: agricultura; ambiente propício de comércio 
e negócio; energia; conservação da biodiversidade; Saúde e 
governança económica. 

Caso tenha experiencia em alguma das seis componentes 
principais do projecto SPEED, e pretenda candidatar-se 
à possíveis consultorias de curta duração é convidado a 
inscrever-se no nosso portal de candidaturas, onde deverá 
preencher os formulários, anexar a documentação solicitada, 
e caso oportuno, iremos contactá-lo assim que oportuno.

Requisitos para a canditatura:

1. Faço o download , complete e assine o Biodata da USAID 
(http://bit.ly/361hzIh) e submeta anexando o seu CV.

2. Queira de seguida, gravar o seu CV em formato .pdf, da 
seguinte forma: apelido, nome, SPEED.

Consultoria Técnica de Curta Duração 

Os candidatos interessados poderão obter os termos de 
referência, bem como submeter os documentos acima, a partir 
do endereço 

https://speed-program.applicantstack.com/x/apply/a2w1exu9d617.
8365

Acesse https://t.me/Novojornal
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Socremo - MICROBANCO, S.A.
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Socremo - MICROBANCO, S.A.

Relatório de Disciplina de Mercado
a 30 deJunho de 2021

i. Nota Introdutória

Em cumprimento do Aviso n.º 16/GBM/2017 do Banco de Moçambique, o presente documento pretende 
reforçar o processo de divulgação de informação presente no anexo às Demonstrações Financeiras Inter-
calares da Socremo - Microbanco, S.A. (doravante designada por Socremo ou Microbanco), em referência 
a 30 de Junho de 2021, tendo em conta os critérios definidos pelo pilar 3 do Basileia II.

A estrutura e conteúdo disponibilizado, cuja óptica é predominantemente prudencial, respeitam ao dis-
posto no Aviso n.º 19/GBM/2013 do Banco de Moçambique. 

Os valores monetários apresentados, caso indicação contrária, correspondem a milhares de Meticais, e 
reflectem as posições do Microbanco a 30 de Junho de 2021. As posições eventualmente reportadas a 
31 de Dezembro de 2020 e a 30 de Junho de 2020 foram incluídas meramente para efeitos comparativos.

                      Wellington Chinanzvavana Titos Macie

 

REALIZANDO SONHOS
Relatório de Disciplina de Mercado a 31 de Dezembro de 2018

REALIZANDO SONHOS

Disciplina de Mercado - 2018

i. Nota Introdutória
Em cumprimento do Aviso n.º 16/GBM/2017 do Banco de Moçambique, 
o presente documento pretende reforçar o processo de divulgação 
de informação presente no anexo às Demonstrações Financeiras In -
tercalares da Socremo - Microbanco, S.A. (doravante designada por 
Socremo ou Microbanco), em referência a 31 de Dezembro de 2018, 
tendo em conta os critérios de�nidos pelo pilar 3 do Basileia II.
A estrutura e conteúdo disponibilizado, cuja óptica é predominante-
mente prudencial, respeitam ao disposto no Aviso n.º 19/GBM/2013 
do Banco de Moçambique. 
Os valores monetários apresentados, caso indicação contrária, corres -
pondem a milhares de Meticais, e re�ectem as posições do Microbanco 
a 31 de Dezembro de 2018. As posições eventualmente reportadas 
a 31 de Dezembro de 2017 foram incluídas meramente para efeitos 
comparativos.
ii. Declaração de responsabilidade
O Conselho de Administração da Socremo certi�ca que foram desen-
volvidos todos os procedimentos considerados necessários e que, 
tanto quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é 
verdadeira e �dedigna. Adicionalmente, compromete-se a divulgar 
tempestivamente, quaisquer alterações signi�cativas que ocorram no 
decorrer do exercício subsequente àquele a que o presente documento 
se refere. Até à data da publicação do presente documento, não se 
veri�caram quaisquer alterações.

Wellington Chinanzvavana                         Titos Macie

                                                  
        Director Geral                    Presidente do Conselho de Administração

iii. Âmbito de aplicação
A Socremo foi constituída em 26 de Maio de 1998, com a designação 
de Sociedade de Créditos de Moçambique. O Microbanco apresenta a 
sua sede social em Maputo, na Avenida 24 de Julho, n.º 426. 
A sua actividade concentra-se no sector das micro�nanças para pe -
quenas e médias empresas, assim como a particulares.
 O Microbanco conta com 14 agências e está presente Maputo, Matola, 
Boane, Xai-Xai , Inhambane, Maxixe, Beira, Chimoio, Manica, Tete e 
Nampula e emprega mais de 316 pessoas.

A Assembleia Geral Anual da SOCREMO de 2016 aprovou a transfor -
mação da SOCREMO de volta a categoria de Microbanco devido ao 
aumento pelo Banco Central de Moçambique dos requisitos de capital 
para Bancos Comerciais. O novo regime de licenciamento permite que 
a Socremo continue com os negócios normais que qualquer Banco 
Comercial pode fazer, como descrito acima. 
O capital social do Microbanco encontra-se totalmente subscrito e 
realizado, ascendendo a 152.366.320 Meticais, sendo constituído 
por um milhão, quinhentas e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e 
três (1.523.663) acções ordinárias, com valor nominal de cem (100) 
Meticais cada.
iv. Estrutura de capital
O Conselho de Administração visa como principais objectivos da ges-
tão de capital, o cumprimento dos requisitos de capital imposto pelo 
Banco de Moçambique, manter um forte e saudável nível de rácios 
de capital, a �m de suportar um adequado crescimento do negócio e 
proporcionar uma adequada rentabilidade aos seus accionistas, tendo 
sempre em consideração os adequados níveis de capital. 
O capital deverá não só cobrir as exigências regulamentares da acti -
vidade corrente da Socremo, mas também respeitar as necessidades 
estratégias de crescimento, sujeitas às condições de mercado, e sal -
vaguardar a solidez �nanceira junto dos stakeholders e shareholders.
A composição dos fundos próprios obedece o preconizado no aviso do 
Banco de Moçambique nº 14/GBM/2013, conforme se segue:

FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE (TIER 1)
a) 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

• Resultados positivos do último exercício

• Resultados positivos provisórios do exercício em curso

• Reservas de conversão cambial e reservas de cobertura de inves -
timentos líquidos em unidades operacionais no estrangeiro

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

• Interesses minoritários;
b) 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 �nal 

do mês
• Reservas de reavaliação negativas, nas condições enumeradas no 

Artº 5
• Diferenças positivas de reavaliação na primeira aplicação – método 

de equivalência patrimonial (1)
• 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)
a) Elementos positivos:
• Montantes provenientes da emissão de títulos com prazo de venci -
mento indeterminado e dos provenientes de empréstimos não titulados, 
nos termos do artigo 13
• Outros elementos patrimoniais elegíveis, nos termos do artigo 14
• Provisões para riscos gerais de crédito até ao limite de 0,0125% dos 
activos ponderados pelo risco de crédito
• Reservas de reavaliação legais de activos �xos tangíveis
• Outras reservas de reavaliação, pelos montantes que resultam do 
Artº 5 e dos nºs 7 e 8 do Artº 19
• Outros elementos
• Empréstimos subordinados, nas condições referidas no artigo 15
• Parte liberada de acções preferenciais remíveis
b) Elementos negativos:
• Acções próprias, pelo valor inscrito no balanço
• Activos intangíveis
• Resultados negativos transitados de exercícios anteriores
• Resultados negativos do exercício em curso, no �nal do mês
• Reservas de reavaliação negativas, nas condições enumeradas no 
artigo 5
• Valor correspondente à insu�ciência veri�cada na constituição de 
provisões, nos termos de�nidos pelo Banco de Moçambique
• Os montantes de desvios actuariais negativos e custos com serviços 
passados, associados a benefícios pós-emprego atribuídos pela enti -
dade, que não tenham sido reconhecidos em resultados do exercício, 
resultados transitados ou reservas, de acordo com a NIC 19.

FUNDOS PRÓPRIOS
Os fundos próprios do Socremo reportados a 31 de Dezembro de 2018, 
eram maioritariamente compostos por fundos próprios de base (tier 1) 
no valor de 509,866 milhares de meticais (31 de Dezembro de 2017: 
460.754 milhares de meticais), representando um acréscimo na ordem 
de 10.7%, comparativamente ao período homólogo. 

v. Gestão de riscos
O Conselho de Administração é responsável por estabelecer a liderança 
estratégica para o Microbanco de acordo com as orientações de gover-
nança do Microbanco e também é responsável perante aos accionistas 
pela criação de valor para os mesmos. O Conselho de Administração 
é o responsável pela gestão do risco do Microbanco.
A boa gestão de risco é fundamental para o sucesso do Microbanco, 
desempenhando um papel fundamental na capacitação da gestão para 
operar de forma mais e�ciente e e�caz num ambiente em mudança. 
A gestão de risco evoluiu no sentido de se tornar um dos principais 
recursos do Microbanco, sendo parte integrante da avaliação de alter -
nativas estratégicas e da de�nição de objectivos, tudo dentro de uma 
estrutura de gestão de risco. 
Com o objectivo de apoiar o Conselho de Administração, foram criados 
os seguintes comités:
• Comité de Activos e Passivos (ALCO) – Para gerir os activos e 

passivos da Demonstração da posição �nanceira

• Comité de Risco – para monitorização dos riscos operacionais 
inerentes ao Microbanco, interna e externamente

O Conselho de Administração é responsável pelas eventuais perdas 
sofridas pelo Microbanco. Assumir riscos, de forma apropriada, é parte 
integrante do negócio e o sucesso depende do grau de optimização do 
balanceamento entre o risco e o benefício.
A gestão de riscos assenta na identi�cação e análise da exposição 
a diferentes riscos (crédito, mercado, operacional, liquidez, entre 
outros), e na execução de estratégias de maximização de resultados 
face aos riscos, dentro de restrições previamente estabelecidas e 
devidamente supervisionadas.
Dessa forma, as políticas de gestão de risco da Socremo estão de -
senhadas no sentido de identi�car e analisar esses riscos, de modo 
a estabelecer determinados limites de risco e controlos a �m de os 
monitorar e assegurar a sua aderência aos limites estabelecidos por 
meio de sistemas actualizados. O Microbanco revê regularmente as 
políticas de gestão de risco e sistemas de forma a re�ectir as altera -
ções dos mercados, produtos e melhores práticas. 
O Comité de Activos e Passivos procura assegurar uma gestão pru -
dente de liquidez, gastos de capital e controlo associado a riscos 
�nanceiros, nomeadamente o risco de liquidez, e o risco de mercado 
(risco de taxa de juro e risco cambial).
O Comité de Risco procede à identi�cação e avaliação dos riscos 
identi�cados, para posteriormente proceder à implementação de 
controlos por forma a mitigá-los. Os tipos mais importantes de risco 
são o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de mercado e outros 
riscos operacionais. O risco de mercado inclui o risco de moeda, o 
risco de taxa de juro e o risco de preço.

vi. Adequação de capital
Para efeitos de solvabilidade, os fundos próprios da Socremo são cons -
tituídos, de acordo com o Aviso 14/GBM/2013, de 13 de Dezembro, 
pelos fundos próprios de base (Tier 1) e fundos próprios complemen-
tares ( Tier 2). 
Os principais elementos constitutivos dos fundos próprios da Socremo 
referem-se ao capital elegível, reservas e resultados elegíveis.
Desta forma, e de acordo com o Aviso 14/GBM/2013, de 13 de Dezem -
bro, o Banco de Moçambique estabelece que cada Microbanco cumpra 
um mínimo de activo de ponderação de risco (rácio de adequacidade 
de capital) acima ou no limite de 8%.
O Microbanco calcula o rácio de solvabilidade de acordo com o somatório 
dos fundos próprios de base (Tier  1) e fundos próprios complementares 
(Tier 2), deduzidos dos elementos negativos dos mesmos.
O valor contabilístico dos activos intangíveis é deduzido para efeitos de 
determinação dos fundos próprios de base.
O valor dos investimentos em associadas é deduzido aos fundos próprios 
de base (Tier 1) e complementares (Tier 2) para efeitos de determinação 
do capital regulamentar. 
De igual forma, é também deduzido aos fundos próprios de base (Tier 1) 
e complementares (Tier 2) as exposições não reconhecidas no balanço, 
com ligeiros ajustamentos, por forma a re�ectirem as perdas potenciais 
face à natureza da contingência.
A ponderação do risco dos activos é mensurada através duma hierarquia 
de cinco riscos, classi�cada de acordo com a natureza e re�ectindo 
uma estimativa de crédito, mercado e outros riscos associados a cada 
activo ou contraparte, tomando em consideração os colaterais elegíveis 
ou garantias. Um tratamento similar é adoptado para as rubricas das 
extrapatrimoniais, com alguns ajustamentos, a �m de re�ectirem uma 
natureza mais contingente de uma perda potencial.
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, 12/GBM/2013 e 13/GBM/2013, respectivamente. 

a) RÁCIO DE SOLVABILIDADE

A tabela abaixo resume o cálculo do rácio de solvabilidade do Socremo 
e os principais agregados dos fundos próprios com referência a 31 de 
Dezembro de 2018, à luz das exigências do Banco de Moçambique.
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i. Nota Introdutória
Em cumprimento do Aviso n.º 16/GBM/2017 do Banco de Moçambique, 
o presente documento pretende reforçar o processo de divulgação 
de informação presente no anexo às Demonstrações Financeiras In -
tercalares da Socremo - Microbanco, S.A. (doravante designada por 
Socremo ou Microbanco), em referência a 31 de Dezembro de 2018, 
tendo em conta os critérios de�nidos pelo pilar 3 do Basileia II.
A estrutura e conteúdo disponibilizado, cuja óptica é predominante-
mente prudencial, respeitam ao disposto no Aviso n.º 19/GBM/2013 
do Banco de Moçambique. 
Os valores monetários apresentados, caso indicação contrária, corres -
pondem a milhares de Meticais, e re�ectem as posições do Microbanco 
a 31 de Dezembro de 2018. As posições eventualmente reportadas 
a 31 de Dezembro de 2017 foram incluídas meramente para efeitos 
comparativos.
ii. Declaração de responsabilidade
O Conselho de Administração da Socremo certi�ca que foram desen-
volvidos todos os procedimentos considerados necessários e que, 
tanto quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é 
verdadeira e �dedigna. Adicionalmente, compromete-se a divulgar 
tempestivamente, quaisquer alterações signi�cativas que ocorram no 
decorrer do exercício subsequente àquele a que o presente documento 
se refere. Até à data da publicação do presente documento, não se 
veri�caram quaisquer alterações.

Wellington Chinanzvavana                         Titos Macie

                                                  
        Director Geral                    Presidente do Conselho de Administração

iii. Âmbito de aplicação
A Socremo foi constituída em 26 de Maio de 1998, com a designação 
de Sociedade de Créditos de Moçambique. O Microbanco apresenta a 
sua sede social em Maputo, na Avenida 24 de Julho, n.º 426. 
A sua actividade concentra-se no sector das micro�nanças para pe -
quenas e médias empresas, assim como a particulares.
 O Microbanco conta com 14 agências e está presente Maputo, Matola, 
Boane, Xai-Xai , Inhambane, Maxixe, Beira, Chimoio, Manica, Tete e 
Nampula e emprega mais de 316 pessoas.

A Assembleia Geral Anual da SOCREMO de 2016 aprovou a transfor -
mação da SOCREMO de volta a categoria de Microbanco devido ao 
aumento pelo Banco Central de Moçambique dos requisitos de capital 
para Bancos Comerciais. O novo regime de licenciamento permite que 
a Socremo continue com os negócios normais que qualquer Banco 
Comercial pode fazer, como descrito acima. 
O capital social do Microbanco encontra-se totalmente subscrito e 
realizado, ascendendo a 152.366.320 Meticais, sendo constituído 
por um milhão, quinhentas e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e 
três (1.523.663) acções ordinárias, com valor nominal de cem (100) 
Meticais cada.
iv. Estrutura de capital
O Conselho de Administração visa como principais objectivos da ges-
tão de capital, o cumprimento dos requisitos de capital imposto pelo 
Banco de Moçambique, manter um forte e saudável nível de rácios 
de capital, a �m de suportar um adequado crescimento do negócio e 
proporcionar uma adequada rentabilidade aos seus accionistas, tendo 
sempre em consideração os adequados níveis de capital. 
O capital deverá não só cobrir as exigências regulamentares da acti -
vidade corrente da Socremo, mas também respeitar as necessidades 
estratégias de crescimento, sujeitas às condições de mercado, e sal -
vaguardar a solidez �nanceira junto dos stakeholders e shareholders.
A composição dos fundos próprios obedece o preconizado no aviso do 
Banco de Moçambique nº 14/GBM/2013, conforme se segue:

FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE (TIER 1)
a) 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

• Resultados positivos do último exercício

• Resultados positivos provisórios do exercício em curso

• Reservas de conversão cambial e reservas de cobertura de inves -
timentos líquidos em unidades operacionais no estrangeiro

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

• Interesses minoritários;
b) 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 �nal 

do mês
• Reservas de reavaliação negativas, nas condições enumeradas no 

Artº 5
• Diferenças positivas de reavaliação na primeira aplicação – método 

de equivalência patrimonial (1)
• 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)
a) Elementos positivos:
• Montantes provenientes da emissão de títulos com prazo de venci -
mento indeterminado e dos provenientes de empréstimos não titulados, 
nos termos do artigo 13
• Outros elementos patrimoniais elegíveis, nos termos do artigo 14
• Provisões para riscos gerais de crédito até ao limite de 0,0125% dos 
activos ponderados pelo risco de crédito
• Reservas de reavaliação legais de activos �xos tangíveis
• Outras reservas de reavaliação, pelos montantes que resultam do 
Artº 5 e dos nºs 7 e 8 do Artº 19
• Outros elementos
• Empréstimos subordinados, nas condições referidas no artigo 15
• Parte liberada de acções preferenciais remíveis
b) Elementos negativos:
• Acções próprias, pelo valor inscrito no balanço
• Activos intangíveis
• Resultados negativos transitados de exercícios anteriores
• Resultados negativos do exercício em curso, no �nal do mês
• Reservas de reavaliação negativas, nas condições enumeradas no 
artigo 5
• Valor correspondente à insu�ciência veri�cada na constituição de 
provisões, nos termos de�nidos pelo Banco de Moçambique
• Os montantes de desvios actuariais negativos e custos com serviços 
passados, associados a benefícios pós-emprego atribuídos pela enti -
dade, que não tenham sido reconhecidos em resultados do exercício, 
resultados transitados ou reservas, de acordo com a NIC 19.

FUNDOS PRÓPRIOS
Os fundos próprios do Socremo reportados a 31 de Dezembro de 2018, 
eram maioritariamente compostos por fundos próprios de base (tier 1) 
no valor de 509,866 milhares de meticais (31 de Dezembro de 2017: 
460.754 milhares de meticais), representando um acréscimo na ordem 
de 10.7%, comparativamente ao período homólogo. 

v. Gestão de riscos
O Conselho de Administração é responsável por estabelecer a liderança 
estratégica para o Microbanco de acordo com as orientações de gover-
nança do Microbanco e também é responsável perante aos accionistas 
pela criação de valor para os mesmos. O Conselho de Administração 
é o responsável pela gestão do risco do Microbanco.
A boa gestão de risco é fundamental para o sucesso do Microbanco, 
desempenhando um papel fundamental na capacitação da gestão para 
operar de forma mais e�ciente e e�caz num ambiente em mudança. 
A gestão de risco evoluiu no sentido de se tornar um dos principais 
recursos do Microbanco, sendo parte integrante da avaliação de alter -
nativas estratégicas e da de�nição de objectivos, tudo dentro de uma 
estrutura de gestão de risco. 
Com o objectivo de apoiar o Conselho de Administração, foram criados 
os seguintes comités:
• Comité de Activos e Passivos (ALCO) – Para gerir os activos e 

passivos da Demonstração da posição �nanceira

• Comité de Risco – para monitorização dos riscos operacionais 
inerentes ao Microbanco, interna e externamente

O Conselho de Administração é responsável pelas eventuais perdas 
sofridas pelo Microbanco. Assumir riscos, de forma apropriada, é parte 
integrante do negócio e o sucesso depende do grau de optimização do 
balanceamento entre o risco e o benefício.
A gestão de riscos assenta na identi�cação e análise da exposição 
a diferentes riscos (crédito, mercado, operacional, liquidez, entre 
outros), e na execução de estratégias de maximização de resultados 
face aos riscos, dentro de restrições previamente estabelecidas e 
devidamente supervisionadas.
Dessa forma, as políticas de gestão de risco da Socremo estão de -
senhadas no sentido de identi�car e analisar esses riscos, de modo 
a estabelecer determinados limites de risco e controlos a �m de os 
monitorar e assegurar a sua aderência aos limites estabelecidos por 
meio de sistemas actualizados. O Microbanco revê regularmente as 
políticas de gestão de risco e sistemas de forma a re�ectir as altera -
ções dos mercados, produtos e melhores práticas. 
O Comité de Activos e Passivos procura assegurar uma gestão pru -
dente de liquidez, gastos de capital e controlo associado a riscos 
�nanceiros, nomeadamente o risco de liquidez, e o risco de mercado 
(risco de taxa de juro e risco cambial).
O Comité de Risco procede à identi�cação e avaliação dos riscos 
identi�cados, para posteriormente proceder à implementação de 
controlos por forma a mitigá-los. Os tipos mais importantes de risco 
são o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de mercado e outros 
riscos operacionais. O risco de mercado inclui o risco de moeda, o 
risco de taxa de juro e o risco de preço.

vi. Adequação de capital
Para efeitos de solvabilidade, os fundos próprios da Socremo são cons -
tituídos, de acordo com o Aviso 14/GBM/2013, de 13 de Dezembro, 
pelos fundos próprios de base (Tier 1) e fundos próprios complemen-
tares ( Tier 2). 
Os principais elementos constitutivos dos fundos próprios da Socremo 
referem-se ao capital elegível, reservas e resultados elegíveis.
Desta forma, e de acordo com o Aviso 14/GBM/2013, de 13 de Dezem -
bro, o Banco de Moçambique estabelece que cada Microbanco cumpra 
um mínimo de activo de ponderação de risco (rácio de adequacidade 
de capital) acima ou no limite de 8%.
O Microbanco calcula o rácio de solvabilidade de acordo com o somatório 
dos fundos próprios de base (Tier  1) e fundos próprios complementares 
(Tier 2), deduzidos dos elementos negativos dos mesmos.
O valor contabilístico dos activos intangíveis é deduzido para efeitos de 
determinação dos fundos próprios de base.
O valor dos investimentos em associadas é deduzido aos fundos próprios 
de base (Tier 1) e complementares (Tier 2) para efeitos de determinação 
do capital regulamentar. 
De igual forma, é também deduzido aos fundos próprios de base (Tier 1) 
e complementares (Tier 2) as exposições não reconhecidas no balanço, 
com ligeiros ajustamentos, por forma a re�ectirem as perdas potenciais 
face à natureza da contingência.
A ponderação do risco dos activos é mensurada através duma hierarquia 
de cinco riscos, classi�cada de acordo com a natureza e re�ectindo 
uma estimativa de crédito, mercado e outros riscos associados a cada 
activo ou contraparte, tomando em consideração os colaterais elegíveis 
ou garantias. Um tratamento similar é adoptado para as rubricas das 
extrapatrimoniais, com alguns ajustamentos, a �m de re�ectirem uma 
natureza mais contingente de uma perda potencial.
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, 12/GBM/2013 e 13/GBM/2013, respectivamente. 

a) RÁCIO DE SOLVABILIDADE

A tabela abaixo resume o cálculo do rácio de solvabilidade do Socremo 
e os principais agregados dos fundos próprios com referência a 31 de 
Dezembro de 2018, à luz das exigências do Banco de Moçambique.
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ii. Declaração de responsabilidade
O Conselho de Administração da Socremo certifica que foram desenvolvidos todos os procedimentos consi-
derados necessários e que, tanto quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é verdadeira e 
fidedigna. Adicionalmente, compromete-se a divulgar tempestivamente, quaisquer alterações significativas 
que ocorram no decorrer do exercício subsequente àquele a que o presente documento se refere. Até à data 
da publicação do presente documento, não se verificaram quaisquer alterações.

iii. Âmbito de aplicação

A Socremo foi constituída em 26 de Maio de 1998, com a designação de Sociedade de Créditos de Moçam-
bique. O Microbanco apresenta a sua sede social em Maputo, na Avenida 24 de Julho, n.º 426. 
A sua actividade concentra-se no sector das microfinanças para pequenas e médias empresas, assim como 
a particulares.
O Microbanco conta com 18 agências e está presente Maputo, Matola, Boane, Xai-Xai , Inhambane, Maxixe, 
Beira, Chimoio, Manica, Tete, Quelimane, Massinga, Mocuba, Nacala e Nampula e emprega mais de 312 co-
laboradores.

iv. ESTRUTURA DE CAPITAL

Divulgações qualitativas

Do capital social do Microbanco encontra-se totalmente subscrito e realizado, ascendendo a 152.366.320 
Meticais, sendo constituído por um milhão, quinhentas e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e três 
(1.523.663) acções ordinárias, com valor nominal de cem (100) Meticais cada.
O Conselho de Administração visa como principais objectivos da gestão de capital, o cumprimento dos requi-
sitos de capital imposto pelo Banco de Moçambique, manter um forte e saudável nível de rácios de capital, 
a fim de suportar um adequado crescimento do negócio e proporcionar uma adequada rentabilidade aos 
seus accionistas, tendo sempre em consideração os adequados níveis de capital. 
O capital deverá não só cobrir as exigências regulamentares da actividade corrente da Socremo, mas tam-
bém respeitar as necessidades estratégias de crescimento, sujeitas às condições de mercado, e salvaguardar 
a solidez financeira junto dos stakeholders e shareholders.
Com referência a 30 de Junho de 2021, os fundos próprios do Socremo foram apurados de acordo com as 
normas regulamentares aplicáveis, nomeadamente com o disposto no Aviso do Banco de Moçambique n.º 
8/GBM/2017 de 03 de Abril. 

Os fundos próprios totais resultam da soma dos fundos próprios de base (tier I) com os fundos próprios 
complementares (tier II) e da subtracção da componente relevada no agregado deduções. Para o cálculo dos 
fundos próprios de base são considerados os elementos que integram o core tier I, estabelecidos no Aviso 
do Banco de Moçambique n.º 8/GBM/2017 de 03 de Abril, e outros elementos adicionais relevantes para o 
apuramento dos fundos próprios de base. Os fundos próprios de base e, em especial, o core tier I integram 
os elementos com carácter de maior permanência. 

A composição dos fundos próprios obedece o preconizado no aviso do Banco de Moçambique n.º 8/ GBM/2017 
de 03 de Abril, conforme se segue:

FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE (TIER 1)

a) 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
•	 Resultados positivos do último exercício
•	 Resultados positivos provisórios do exercício em curso
•	 Reservas de conversão cambial e reservas de cobertura de investimentos líquidos em unidades ope-

racionais no estrangeiro
•	 Parcelas das Reservas e de resultados correspondentes a activos por impostos diferidos
•	 Interesses minoritários;

b) 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 Artº 5

REALIZANDO SONHOS

•	 Diferenças positivas de reavaliação na primeira aplicação – método de equivalência patrimonial (1)
•	 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)

a) Elementos positivos:

•	 Montantes provenientes da emissão de títulos com prazo de vencimento indeterminado e dos pro-
venientes de empréstimos não titulados, nos termos do artigo 13

•	 Outros elementos patrimoniais elegíveis, nos termos do artigo 14

•	 Provisões 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 Artº 5 e dos nºs 7 e 8 do Artº 19

•	 Outros elementos

•	 Empréstimos subordinados, nas condições referidas no artigo 15

•	 Parte liberada de acções preferenciais remíveis

b) Elementos negativos:

•	 Acções próprias, pelo valor inscrito no balanço

•	 Activos intangíveis

•	 Resultados negativos transitados de exercícios anteriores

•	 Resultados negativos do exercício em curso, no final do mês

•	 Reservas de reavaliação negativas, nas condições enumeradas no artigo 5

•	 Valor correspondente à insuficiência verificada na constituição de provisões, nos termos definidos 
pelo Banco de Moçambique

•	 Os montantes de desvios actuariais negativos e custos com serviços passados, associados a benefícios 
pós-emprego atribuídos pela entidade, que não tenham sido reconhecidos em resultados do exercício, 
resultados transitados ou reservas, de acordo com a NIC 19.

Divulgações quantitativas

FUNDOS PRÓPRIOS

Os fundos próprios do Socremo reportados a 30 de Junho de 2021, eram maioritariamente compostos por 
fundos próprios de base (tier 1) no valor de 651,145 milhares de meticais (31 de Dezembro de 2020: 659.207 
milhares de meticais), representando um decréscimo na ordem de 1.2% (31 de Dezembro de 2020: +13.4%), 
comparativamente a 30 de Junho de 2020.

	

J unho	de	
2021

Dezembro	
de	2020

Junho	de	
2020

Fundos	Próprios	de	Base		Positivos

Capital	realizado 152,366 152,366 152,366

Prémios	de	emissão	de	acções	e	outros	tí tulos 108,267 108,267 108,267

Reservas	legais, 	estatutárias	e	outras	formadas	por	resultados	não	distribuídos 84,161 84,161 71,871

Resultados	positivos	transitados	de	exercícios	anteriores 345,027 345,027 275,378

Total	dos	Fundos	Próprios	de	Base	Positivos 689,821 689,821 607,881

Fundos	Próprios	de	Base		Negativos

Activos	I ntangíveis 26,566 26,004 26,802

I nsuficiência	de	Provisões 12,110				 4,610 -															

Total	dos	Fundos	Próprios	de	Base	Negativos 38,676 30,614 26,802

Fundos	Próprios	Complementares	Positivo		( Core	Tier	I I )

Provisões	para	riscos	gerais	de	crédito	ate	ao	limite	de	0,0125%	dos	activos	
ponderados	pelo	risco	de	crédito 118 126 122

Total	Fundos	Próprios	Complementares	Deduzidos	( Core	Tier	I I ) 118 126 122

Total	Fundos	Próprios	Elegí veis 651,264 659,333 581,202

Valores	em	Milhares	de	meticais

v. Gestão de riscos

O Conselho de Administração é responsável por estabelecer a liderança estratégica para o Microbanco de 
acordo com as orientações de governança do Microbanco e também é responsável perante aos accionistas 
pela criação de valor para os mesmos. O Conselho de Administração é o responsável pela gestão do risco 
do Microbanco.

A boa gestão de risco é fundamental para o sucesso do Microbanco, desempenhando um papel funda-
mental na capacitação da gestão para operar de forma mais eficiente e eficaz num ambiente em mudança. 
A gestão de risco evoluiu no sentido de se tornar um dos principais recursos do Microbanco, sendo parte 
integrante da avaliação de alternativas estratégicas e da definição de objectivos, tudo dentro de uma es-
trutura de gestão de risco. 

Com o objectivo de apoiar o Conselho de Administração, foram criados os seguintes comités:

• Comité de Activos e Passivos (ALCO) – Para gerir os activos e passivos da Demonstração da posição 
financeira

• Comité de Risco – para monitorização dos riscos operacionais inerentes ao Microbanco, interna e 
externamente

O Conselho de Administração é responsável pelas eventuais perdas sofridas pelo Microbanco. Assumir 
riscos, de forma apropriada, é parte integrante do negócio e o sucesso depende do grau de optimização 
do balanceamento entre o risco e o benefício.

Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE14 Segunda-feira, 30 de Agosto de 2021

2

REALIZANDO SONHOS

Relatório de Disciplina de Mercado
a 30 de Junho de 2021

Demonstrações financeiras   –  31  de Dezembro de 2019

Socremo - MICROBANCO, S.A.

2

REALIZANDO SONHOS

222

A gestão de riscos assenta na identificação e análise da exposição a diferentes riscos (crédito, mercado, 
operacional, liquidez, entre outros), e na execução de estratégias de maximização de resultados face aos 
riscos, dentro de restrições previamente estabelecidas e devidamente supervisionadas.

Dessa forma, as políticas de gestão de risco da Socremo estão desenhadas no sentido de identificar e ana-
lisar esses riscos, de modo a estabelecer determinados limites de risco e controlos a fim de os monitorar e 
assegurar a sua aderência aos limites estabelecidos por meio de sistemas actualizados. O Microbanco revê 
regularmente as políticas de gestão de risco e sistemas de forma a reflectir as alterações dos mercados, 
produtos e melhores práticas. 

O Comité de Activos e Passivos procura assegurar uma gestão prudente de liquidez, gastos de capital e 
controlo associado a riscos financeiros, nomeadamente o risco de liquidez, e o risco de mercado (risco de 
taxa de juro e risco cambial).

O Comité de Risco procede à identificação e avaliação dos riscos identificados, para posteriormente pro-
ceder à implementação de controlos por forma a mitigá-los. Os tipos mais importantes de risco são o risco 
de crédito, o risco de liquidez, o risco de mercado e outros riscos operacionais. O risco de mercado inclui 
o risco de moeda, o risco de taxa de juro e o risco de preço.

vi. Adequação de capital

Divulgações qualitativas

Em conformidade das regras prudenciais estabelecidas  pelo Banco de Moçambique, o Socremo realiza 
o Processo de Auto-Avaliação da Adequação do Capital Interno (Internal Capital Adequacy Assessment 
Process - ICAAP) na base anual, obedecendo os requisitos mínimos e orientações prescritas pelo Aviso n.º 
16/ GBM/2017 de 30 de Junho e pela  Circular n.º 02/SCO/2013 de 31 de Dezembro.

A ponderação do risco dos activos é mensurada através duma hierarquia de cinco riscos, classificada de 
acordo com a natureza e reflectindo uma estimativa de crédito, mercado e outros riscos associados a cada 
activo ou contraparte, tomando em consideração os colaterais elegíveis ou garantias. Um tratamento 
similar é adoptado para as rubricas das extrapatrimoniais, com alguns ajustamentos, a fim de reflectirem 
uma natureza mais contingente de uma perda potencial.

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, 12/GBM/2013 e 13/GBM/2013, respectivamente resumem-se como se segue:

•	 Risco de Crédito: Método Padrão Simplificado (Aviso n.º 11/ GBM/2013);

•	 Risco Operacional: BIA - Método do Indicador Básico (Aviso n.º 12/ GBM/2013); e

•	 Risco de Mercado (Cambial): Método Standard (Aviso n.º 13/ GBM/2013).

Para efeito do cálculo dos requisitos de capital para a cobertura do Risco de Crédito, o Socremo utiliza 
o Método Padrão Simplificado do Aviso n.º 11/GBM/2013 de 31 de Dezembro. No uso deste método é 
primeiramente realizado o cálculo dos activos ponderados pelo risco (RWA). Para este efeito, as posições 
em risco consideradas abrangem exposições da carteira bancária registadas no balanço e em contas ex-
trapatrimoniais, associadas nomeadamente ao crédito a Clientes, a aplicações em instituições de crédito, a 
investimentos em instrumentos financeiros, à detenção de outros activos, a garantias e aos compromissos 
assumidos. As posições em risco são apresentadas líquidas de imparidades e amortizações. 

Os requisitos de capital para o risco de crédito representam 8% dos RWAs obtidos através do cálculo rea-
lizado anteriormente. 

O cálculo dos requisitos de capital para a cobertura do risco operacional está de acordo com o Aviso n.º 
12/GBM/2013 de 31 de Dezembro, o qual sugere a utilização do Método do Indicador Básico -  BIA: No 
uso deste método é realizado primeiramente o cálculo dos activos ponderados pelo risco (RWA) os quais 
correspondem a 15% da média aritmética dos últimos 3 anos do indicador relevante anual positivo. 

Os requisitos de capital para o risco operacional representam 8% dos RWAs obtidos através do cálculo 
realizado anteriormente. 

Para o Risco de Mercado, o cálculo dos requisitos de capital é feito com base no Método Padrão (meto-
dologia do Banco de Moçambique, Aviso n.º 13/GBM/2013 de 31 de Dezembro). Nesta metodologia as 
posições curtas líquidas e as posições longas líquidas são convertidas em Meticais à taxa de câmbio de 
referência à vista e adicionadas de modo a formar o total das posições curtas líquidas e o total das posições 
longas líquidas. O mais elevado dos dois totais constitui a posição líquida global em divisas e o RWA do 
risco cambial. 

Os requisitos de capital para o risco cambial representam 8% dos RWAs obtidos através do cálculo reali-
zado anteriormente.

O montante de capital detido pelo Socremo é calculado com base nos requisitos mínimos de capital regu-
lamentar definidos pelo Banco de Moçambique (BM) para os riscos de crédito, de mercado e operacional. 
Os requisitos mínimos de capital regulamentar total são avaliados em 8 % dos activos ponderados pelo 
risco, nos termos dos Avisos nº 8/GBM/2017, de 2 de Junho de 2017, ambos do Banco de Moçambique.

Os requisitos de capital são comparados aos fundos próprios para efeitos de avaliação da solvabilidade, 
sendo que os fundos próprios incluem tanto os fundos próprios de base (tier 1), bem como os fundos 
próprios complementares (tier 2), de acordo com os regulamentos do BM, sendo que os respectivos ajus-
tamentos no âmbito do aviso 05/GBM/2018 são tomados em consideração pelo banco para efeitos de 
determinação dos limites de concentração de risco.

O Microbanco conduz os seus testes de esforço numa base anual para identificar áreas de negócio que 
poderiam ser afectadas pelos factores mencionados nos cenários de modo a mitigar os riscos e a saúde 
financeira do microbanco. É parte do processo de orçamentação do microbanco que relata os níveis de 
risco de capital. Os resultados dos testes de esforço são para ser usados durante o processo de planea-
mento de capital. 

O foco será a manutenção de um nível saudável de depósitos, aumentar a carteira de crédito e manter 
perfil de risco de crédito sustentável. Os limites estão focalizados em níveis de autoridades para a apro-
vação de créditos e estes níveis são regularmente reportados à gestão para assegurar que as actividades 
circunscrevem-se no orçamento e o perfil de risco está dentro dos níveis aceitáveis.

Com a projecção de crescimento para 2021 e 2023 não há necessidades para capital adicional uma vez 
que o microbanco tem uma capitalização suficiente para cobrir as suas previsões de tomada de risco em 
actividades expostas face a um conjunto de pressupostos. É, contudo, prudente, rever regularmente os 
pressupostos para verificar se as mesmas continuam adequadas ou se uma nova previsão é necessária. 

Em consideração aos seus actuais activos de risco e o conjunto de cenários para simular o impacto de 
riscos acrescidos como resultado de factores de risco macroeconómicos, ambientais e internos, pode se 
concluir que o capital do microbanco é adequado para suportar cenários de risco grave que corroem o 
rendimento, fluxo de caixa e capital. 

Divulgações quantitativas

Fundos Próprios e Adequação de Capitais em 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020

Na tabela abaixo, apresentam-se 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.

	

Valores	em	milhares	de	Meticais

30	de	J unho	
de	2021

31	de	Dezembro	
de	2020

30	de	J unho	de	
2021

31	de	
Dezembro	
de	2020

Risco	de	Crédito 								948,526	 									1,006,231	 														75,882	 							80,498	
Caixa	e	equivalentes	de	caixa 151																 338																				 12																						 27															
Administrações	Centrais	e	Banco	Centrais -																 -																				 -																				 -														
Organizações	I nternacionais -																 -																				 -																				 -														
Bancos	Multilaterais	de	Desenvolvimento -																 -																				 -																				 -														
Autoridades	Municipais -																 -																				 -																				 -														
Entidades	do	Sector	Público -																 -																				 -																				 -														
Empresas	Públicas -																 -																				 -																				 -														
I nstituições	de	Crédito 15,685											 16,454														 1,255																	 1,316										
Empresas -																 -																				 -																				 -														
Carteira	de	Retalho	Regulamentar 672,484								 687,388												 53,799															 54,991								
Exposições	Garantidas	por	Bens	Imóveis -																 -																				 -																				 -														
Créditos	Vencidos 66,951											 76,269														 5,356																	 6,101										
Categorias	de	Risco	Elevado -																 -																				 -																				 -														
Outros	Activos 191,636									 223,763												 15,331															 17,901								

No	Balanço 946,907							 1,004,212							 75,753													 80,337						

Garantias,	Avales,	Aceites	e	Endossos 1,619												 2,019																 130																				 161													
Operações	Fora	do	Balanço	( Extrapatrimoniais) 1,619											 2,019															 130																		 161												

Risco	Operacional 63,991									 62,576												 5,119															 5,006								
Método	do	indicador	básico 63,991											 62,576														 5,119																	 5,006										
Método	padrão

Risco	de	Mercado 14																 544																		 1																						 44														

Total	dos	riscos 1,012,531				 1,069,350							 81,002													 85,548					

Total	de	requisitos	para	a	cobertura	do	risco	de	
crédito,	operacional	e	de	mercado 81,002														 85,548								

Fundos	Próprios 651,264													 659,333							

Excesso/( insuficiência)	de	fundos	próprios 570,261													 573,785						

Rácio	de	Solvabilidade 64.32% 61.66%

Posições	Ponderadas Requisitos	mí nimos	de	Capitais
Requisitos	de	Capital

Em conformidade com o Aviso n.º 9/GBM/2017 de 03 de Abril e a Circular n.º 1/SCO/2013 de 31 Dezembro, 
vide abaixo o Rácio de Solvabilidade referência a 30 de Junho de 2021, de 31 de Dezembro de 2020 e de 
30 de Junho de 2020.

	

Solvabilidade
Junho	de	
2021

Dezembro	
de	2020

Junho	de	
2020

Fundos	Próprios

Fundos	Próprios	de	nível	1	(Tier	I ) 689,821 689,821 607,881

Fundos	Próprios	Principáis	de	nível	1	(Tier	I ) 651,145 659,208 581,080

Fundos	Próprios	de	nível	2	(Tier	I I ) 118 126 122

Fundos	Próprios	Totais	Elegí veis 651,264 659,333 581,202

Activos	ponderado	pelo	risco

Na	posição	financeira 946,907 1,004,212 978,444

Fora	da	fora	da	posição	financeira 1,619 2,019 727

Risco	de	mercado 14 544 8,944

Risco	operacional 63,991 62,576 62,576

1,012,531 1,069,350 1,050,691
Rácio	de	Solvabilidade

Fundos	Próprios	de	nível	1	(Tier	I ) 68.1% 64.5% 57.9%

Fundos	Próprios	Principáis	de	nível	1	(Tier	I ) 64.3% 61.6% 55.3%

Rácio	de	Solvabilidade 64.3% 61.7% 55.3%
Rácio	de	Solvabilidade	(mí nimo	regulamentado) 8.0% 8.0% 8.0%

Valores	em	Milhares	de	meticais
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O rácio de Solvabilidade calculado de acordo do Aviso n.º 9/GBM/2017 de 03 de Abril e Circular n.º 1/SCO/2013 
de 31 Dezembro do Banco de Moçambique, atingiu 64.3% em 30 de Junho de 2021, representando um 
aumento de 4.3 pp face aos 61.7% registados em 31 de Dezembro 2020. Este rácio situa-se acima do limite 
mínimo estabelecido pelo Banco de Moçambique de 8%.

vii. Risco de crédito

1. Divulgações qualitativas

a) Definições

Para efeitos contabilísticos e de apresentação da informação nos quadros deste capítulo designam-se:

•	 Crédito vencido (NPL – Non performing loan):  Corresponde ao conceito instituído pelo Aviso 16/
GBM/2013 do Banco de Moçambique e que se define como o crédito vencido (capital e juros vencidos) 
há mais de 90 dias (classe III e seguintes).

•	 Crédito objecto de Imparidade: Todos os créditos, com excepção dos Créditos directos ao Estado e/
ou com Garantia do Estado ou Penhor de Depósito, são objecto de imparidade se houver evidência 
objectiva de imparidade como resultado de um ou mais eventos de perda após o reconhecimento 
inicial do activo (“evento de perda”), e se esse evento de perda (ou eventos) tiver um impacto sobre 
os cash-flows futuros do activo financeiro e que possam ser estimados de forma confiável.

•	 Crédito Vencido: Nos termos do Aviso16/GBM/2013 e para efeitos de constituição de provisões re-
gulamentares mínimas, são todas as prestações vencidas e vincendas de capital, incluindo os juros 
vencidos, de um crédito com pelo menos 1 (um) dia de atraso após o seu vencimento. Para efeitos de 
cálculo de Imparidade, são todas as prestações vencidas de capital, incluindo juros vencidos, de um 
crédito com uma ou mais prestações em atraso há mais de 90 dias.

b) Metodologias de apuramento de Imparidades segundo a NIRF 9

Em julho de 2014, o International Accounting Standards Board (IASB) divulgou a versão final da norma 
NIRF 9, que visa substituir a maior parte da orientação anterior detalhado na NIC 39. Isto incluiu orientação 
alterada para a classificação e mensuração de ativos financeiros através da introdução de um valor justo 
por meio da outra categoria de rendimento integral para determinados instrumentos de dívida. Adicio-
nalmente - e relevante para o âmbito ao NIRF 9 - modelo de redução no valor recuperável descrito neste 
documento - a norma também continha um novo modelo de imparidade que visa o reconhecimento 
antecipado de perdas.

De acordo com os requisitos de imparidade exigidos pela NIRF 9, as entidades são obrigadas a mensurar as 
perdas de crédito esperadas ao longo da vida útil remanescente esperada de um instrumento financeiro, de 
forma a refletir:

•	 uma quantidade imparcial e ponderada pela probabilidade que é determinada pela avaliação de uma 
gama de resultados possíveis;

•	 O valor temporal do dinheiro; e

•	 Informações razoáveis e suportáveis sobre eventos passados, condições actuais e previsões razoáveis 
e sustentáveis de eventos e condições econômicas futuras na data do balanço.

O microbanco adoptou á NIRF 9 em 1 de Janeiro de 2018.

Cálculo da perda esperada

O Socremo – Microbanco procede ao cálculo das imparidades (ECL – Expected Credit Loss – Perda de Crédito 
Esperada) de acordo com a NIRF 9.

A mensuração das perdas esperadas de crédito visa reflectir:

•	 O valor temporal do dinheiro (representado pela taxa de juro efectiva);

•	 Um montante imparcial e ponderado em função da probabilidade, determinado pela avaliação de 
um conjunto de resultados possíveis; e

•	 Informações razoáveis e comparáveis, disponíveis sem custos ou esforços indevidos à data do rela-
to, e relativas a eventos passados, condições actuais e previsões de condições económicas futuras. 
As perdas de crédito esperadas compreendem as perdas de crédito imparciais e ponderadas pela 
probabilidade que sejam determinadas pela avaliação de um conjunto de resultados possíveis 
e pela consideração das condições económicas futuras. As perdas de crédito esperadas são cal-
culadas (tanto para as perdas s 12 meses como para as perdas no período de vida) em função da 
exposição no incumprimento (EAD), da probabilidade de incumprimento (PD) e das perdas dado 
o incumprimento (LGD).

Estes termos são interpretados da seguinte forma, de acordo com os requisitos da NIRF 9:

A LGD: Diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos e os fluxos de caixa de recebimentos esperados, 
descontados pela taxa de juro efectiva à data do reporte. A expectativa de fluxos de caixa considera os fluxos 
de caixa decorrentes da venda de garantias detidas ou de outras melhorias do crédito que integrem os termos 
contratuais. A estimativa reflecte o montante da calendarização dos fluxos de caixa esperados pela execução 
da garantia, reduzida dos custos com a obtenção e venda da garantia. Inclui também, a cobrança de fluxos 
de caixa previstos para além do vencimento definido contratualmente.

A EAD: É a estimativa do montante em risco no caso de um incumprimento (antes de quaisquer recuperações), 
incluindo a expectativa comportamental da utilização de limites por parte dos clientes nos vários estágios 
do risco e crédito.

A PD: É a probabilidade de incumprimento num momento determinado, que pode ser calculada com base 
nos incumprimentos que poderão ocorrer nos próximos 12 meses, ou durante a vida restante do instrumento, 
dependendo do estágio atribuído à exposição.

Imparidade: Reconhecimento segundo NIRF 9

O Socremo – Microbanco reconhece as perdas de crédito esperadas através dos seguintes estágios:

Estágio 1 (Performing):  As exposições no estágio 1 são definidas como não tendo tido aumentos significa-
tivos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial. O estágio 1 é, portanto, o estágio no qual as novas 
exposições são originadas. Uma perda de crédito esperada de 12 meses - com base nas perdas esperadas de 
eventos com possibilidades de incumprimento até 12 meses após a data do balanço - é reconhecida nessas 
exposições.

Estágio 2 (Impaired): As exposições do estágio 2 são definidas como exposições que sofreram aumentos 
significativos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, mas que não apresentam evidência objetiva 
de perda de valor. Nestes activos, as perdas de crédito esperadas ao longo da vida são fornecidas com base 
nas perdas esperadas ao longo de toda a vida esperada do instrumento financeiro.

Estágio 3 (Default): Exposições que apresentam objectivamente as evidências de perdas por imparidade de 
crédito na data de reporte financeiro, representando perdas por imparidade especifica de activos.

As perdas de crédito esperadas durante o período de vida deixarão de ser reconhecidas quando existirem 
evidências de que estes critérios deixaram de ser cumpridos. Estas poderão incluir um histórico do desempe-
nho dos pagamentos atempadamente efectuados. A isenção por risco de crédito reduzido prevista na NIRF 
9 não foi adoptada pelo microbanco.

c) Apuramento de Imparidades e Provisões Regulamentares

A constituição das Provisões Regulamentares Mínimas para a cobertura do risco de crédito, previstas nas alí-
neas (a) a (d) do Artigo 4 do Aviso nº 16/GBM/2013, é feita nos termos indicados no referido Aviso do Banco 
de Moçambique e apenas para efeitos de relato prudencial, designadamente a determinação dos Fundos 
Próprios e Rácios e Limites Prudenciais. O excesso de Provisões Regulamentares, incluindo os reforços efec-
tuados por recomendação do Banco de Moçambique, relativamente à Imparidade, nos termos do Artigo 
18 do Aviso nº 08/GBM/2017, é deduzido do valor dos Fundos Próprios para efeitos de cálculo dos Rácios e 
Limites Prudenciais. 

O Microbanco classifica em crédito vencido as prestações vencidas de capital ou juros decorridos, logo que 
atinjam o primeiro dia após o seu vencimento, respeitando o expresso no Artigo 6.˚ do Aviso .n˚16.2013, de 
31 de Dezembro.

No âmbito da estratégia do risco de crédito, todos os créditos encontram-se segurados, sendo que, sempre 
que ocorrem abates, o Socremo encaixa o montante correspondente ao valor do crédito abatido canalizado 
pela empresa seguradora, que é contabilisticamente relevado na demonstração de resultados, na rubrica” 
Outros rendimentos operacionais”.

Os juros de créditos vencidos são interrompidos e anulados três meses após a data de vencimento da ope-
ração ou da primeira prestação em atraso e reconhecidos e é interrompida qualquer especialização futura. 
Os juros não registados, sobre os créditos acima referidos, apenas são reconhecidos no exercício em que 
venham a ser cobrados. 

O processo de recuperação e acompanhamento de crédito é da competência da Direção de Risco. A DGR, 
sendo responsável pelo processo de monitorização de crédito, tem como tarefa avaliar a adequação das regras 
definidas, na Política de Acompanhamento e Recuperação de Crédito, no processo de acompanhamento e 
recuperação de crédito, em termos das soluções de reestruturação que são aplicadas, com o objectivo de 
introduzir correções e melhorias a todo o processo.

Durante o ano de 2021 (até 30 de Junho), ocorreram os seguintes reforços e reversões com impacto na de-
monstração de resultados do Banco decorrentes do reconhecimento de imparidades:

	

30	de	Junho	de	
2021

31	de	Dezembro	de	
2020

Dotações	de	Imparidade	de	Crédito 11,306																	 	 66,050																					 	
Reversões (12,231)																 	 -																										 	
Efeito	líquido	reforço/(recuperação) ( 925)																			 	 66,050																				 	

Valores	em	milhares	de	Meticais

d) Risco de concentração

Entende-se por risco de concentração de crédito “a possibilidade de uma exposição ou grupo de ex-
posições em risco com potencial para produzir perdas de tal modo elevadas que ponham em risco a 
liquidez e ou/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 correlaciona-
dos 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”. 

A política do Socremo, relativamente  à identificação, medição e avaliação do risco de concentração no 
âmbito do risco de crédito está definida e enquadrada na Norma de Procedimentos sobre Princípios e 
Normas de Gestão de Risco do Socremo e responde, a qual se conforma integralmente às exigências do 
Banco de Moçambique definidas através dos Avisos n.º 9/GBM/2017 de 3 de Abril e n.º 11/GBM/2013 
e da Circular n.º 03/SCO/2013, ambos de 31 de Dezembro.

O risco de concentração de crédito é monitorizado e controlado através das politicas e procedimen-
tos internos aprovados dentro do quadro da estrutura de gestão corporativa de riscos e de capital do 
microbanco e envolve o Departamento de Risco.

O risco de concentração do crédito é acompanhado ao nível das seguintes vertentes sob ponto de 
vista de controlo:

•	 Concentração contraparte: possibilidade de ocorrência de perdas significativas decorrentes do risco 
assumido perante uma contraparte ou um conjunto de contrapartes ligadas entre si; 

•	 Concentração classe de risco: possibilidade de ocorrência de perdas significativas decorrentes de 
uma exposição ou um conjunto de exposições assumidas perante classes de risco elevado; 

REALIZANDO SONHOS
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•	 Concentração sectorial: possibilidade de ocorrência de perdas significativas decorrentes de uma 
exposição ou um conjunto de exposições assumidas perante um determinado sector de actividade 
económica; e

•	 Concentração por área geográfica: possibilidade de ocorrência de perdas significativas decorrentes 
de exposições ou um conjunto de exposições assumidas perante uma ou um conjunto de contra-
partes localizadas em determinada área geográfica.

2. Divulgações quantitativas

No âmbito do cálculo de requisitos de capital para risco de crédito, as posições em risco consideradas en-
globam exposições activas, registadas no balanço, assim como posições em elementos extrapatrimoniais. 

As Posições associadas ao Activo: comportam: (i) Crédito sobre clientes; (ii) Caixa e disponibilidades em 
Bancos Centrais; (iii)Disponibilidades sobre instituições de crédito; (vi) Empréstimos e adiantamentos a 
Bancos.

As Posições associadas aos elementos extrapatrimoniais: comporta exclusivamente as garantias pres-
tadas. 

A 30 de Junho de 2021 o valor da posição em risco original, não considerando técnicas de mitigação de 
risco e contemplando o valor de exposição extrapatrimonial antes da aplicação dos coeficientes de con-
versão em equivalentes de crédito (CCF) - era de 1,926,516 milhões (subida de 3% face a 31 de Dezembro 
de 2020) e encontrava-se distribuída pelas classes de risco definidas no Aviso n˚19/GBM/2013.

A seguir, seguem os quadros que apresentam: (a) distribuição da carteira por tipo de exposição de crédito 
bruto (empréstimos e adiantamentos a clientes, compromissos fora do balanço); (b) média da exposição 
de crédito bruto, durante o período, distribuída por tipo de exposição de crédito (c) distribuição geográfica 
das exposições de crédito, desdobradas por contrapartes; (d) distribuição das exposições por sectores de 
actividade; (e) distribuição da carteira de crédito com base nos prazos residuais de maturidade dos con-
tratos; (f ) índice de concentração Sectorial (g) índice de concentração individual (ICI):

	

	Total	da	exposição	bruta	e	média	anual	do	risco	de	crédito
Valores	em	milhares	de	Meticais

Posição	em	risco	original	por	classes	de	risco:
30	de	J unho	de	

2021
31	de	Dezembro	

de	2020
30	de	J unho	de	

2021
31	de	Dezembro	

de	2020
Caixa	e	Disponibilidades	em	Bancos	Centrais 																		176,062	 													119,925	 																177,644	 166,807												
Disponibilidades	Sobre	I nstituições	de	Crédito 																				17,126	 20,493														 																			22,295	 24,108														
Empréstimos	e	Adiantamentos	a	Bancos 																		616,144	 552,180												 																	588,838	 502,824													
Crédito	a	Clientes 1,021,256														 1,054,421									 																	928,376	 956,056													
Compromissos	Fora	do	Balanço 1,619																					 2,019																 																					1,545	 1,358																	

TOTAL 1,832,207												 1,749,037							 1,718,699											 1,651,154							

Posição	em	risco	original
Posição	em	risco	original

(média	ao	longo	do	perí odo)

A distribuição geográfica da carteira de crédito do Microbanco em 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro 
de 2020, é apresentada no quadro abaixo:

	

Valores	em	milhares	de	meticais

			30/06/2021	 	31/12/2020			30/06/2021		31/12/2020			30/06/2021		31/12/2020			30/06/2021	 	31/12/2020
Operações	no	Balanço
Caixa	e	Equivalentes	de	Caixa 45,669									 39,503									 -														 -												 -														 -												 45,669											 39,503										
Administrações	Centrais	e	Banco	Centrais 682,913							 564,558							 -														 -												 -														 -												 682,913									 564,558								
Organizações	I nternacionais -															 -														 -												 -														 -												 -																	 -																
Bancos	Multilaterais	de	Desenvolvimento -															 -														 -												 -														 -												 -																	 -																
Autoridades	Municipais -															 -														 -												 -														 -												 -																	 -																
Entidades	do	Sector	Público -															 -														 -												 -														 -												 -																	 -																
Empresas	Públicas -															 -														 -												 -														 -												 -																	 -																
I nstituições	de	Crédito 80,749									 88,537									 -														 -												 -														 -												 80,749											 88,537										
Empresas -															 -														 -														 -												 -														 -												 -																	 -																
Carteira	de	Retalho	Regulamentar 592,565.70			 637,933							 229,110.56	 213,933					 43,671.92			 37,026							 865,348										 888,891								
Exposições	Garantidas	por	Bens	Imóveis -															 -														 -														 -												 -														 -												 -																	 -																
Créditos	Vencidos 105,338.87			 110,220						 38,806.25			 43,737							 11,762.96			 11,574							 155,908										 165,530								
Categorias	de	Risco	Elevado -															 -														 -														 -												 -														 -												 -																	 -																
	Outros	 -															 -														 -														 -												 -														 -												 -																	 -																

Total	Operações	no	Balanço 1,507,236		 1,440,750	 267,917				 257,669			 55,435						 48,599					 1,830,588				 1,747,018			

Operações	Extrapatrimoniais

Garantias,	Avales,	Aceites	e	Endossos 1,619											 2,019										 -												 -											 -												 -											 1,619												 2,019										

Operações	Extrapatrimoniais 1,619										 2,019									 -												 -											 -											 	 -											 1,619												 2,019										

TOTAL 1,508,855	 1,442,768	 267,917				 257,669			 55,435						 48,599					 1,832,207				 1,749,037			

SuL Centro Norte TotalPosição	em	risco	original	por	classes	de	risco:
Moçambique

 A concentração da carteira de crédito por distribuição geográfica verifica-se na zona Sul, representando 
cerca de 82.35% (31 de Dezembro de 2020: 82.49%) da exposição original total do Microbanco.

A distribuição das exposições por sector em 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, apresen-
tam-se como segue: 

	

Valores	em	milhares	de	meticais

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020
Administração	Central -														 -														 682,913						 564,558						 -													 -													 682,913									 564,558										
Actividade	Financeira -														 -														 126,419						 128,040						 -													 -													 126,419									 128,040									
Comércio	e	Serviços 779,854						 731,851						 -														 -														 -													 -													 779,854									 731,851										
Transportes	e	Comunicações 20,945								 26,999								 -														 -														 -													 -													 20,945											 26,999											
Construção 16,263								 17,429								 -														 -														 1,619									 2,019									 17,882											 19,448											
	Outros 204,194						 278,143						 -														 -														 -													 -													 204,194									 278,143									

1,021,256	 1,054,421	 809,332				 692,598				 1,619								 2,019								 1,832,207				 1,749,037					

CRÉDITO	A	CL I ENTES OPERAÇÕES	EXTRA-
PATRIMONIAIS

DI SPONIBI L IDADES
E	APLICAÇÕES

EM	IC’S

TOTAL

REALIZANDO SONHOS

Os índices de Concentração Sectorial (ICS) da carteira de crédito do Microbanco em 30 de Junho de 
2021, é apresentada no quadro abaixo:

	

A	---		Agricultura,	produção	animal,	caça,	floresta	e	pesca 12,333.76																		 	 152,121,702.34						 	 1.4%
B	---		Indústrias	extractivas -																											 	 -																								 	 0.0%

C10-12	---		Indústrias	alimentares,	bebidas	e	tabaco 21,870.13																	 	 478,302,632.14						 	 2.3%
C13-14	---		Têxteis,	vestuário 4,009.80																			 	 16,078,503.10								 	 0.6%

C15-16	---		Indústria	de	couro,	madeira	e	cortiça 1,826.36																			 	 3,335,582.59											 	 0.2%
C18,31,32	---		Outras	indústrias	transformadoras 626.59																						 	 392,616.28												 	 0.0%
C23	---		Vidro,	cerâmica	e	materiais	de	construção 319.34																						 	 101,980.35													 	 0.1%

C24-25	---		Indústrias	metalúrgicas 19.00																							 	 360.96																			 	 0.0%
C26-28,33	---		Máquinas	e	equipamentos 4,050.29																			 	 16,404,826.00								 	 0.6%

C29-30	---		Fabricação	de	material	de	transporte 774.21																						 	 599,407.16													 	 0.1%
D,E	---		Electricidade,	gás,	água 1,422.53																			 	 2,023,588.76										 	 0.0%

F	---		Construção 88,146.31																	 	 7,769,771,982.48				 	 8.4%
G	---		Comércio	e	reparações 486,948.28															 	 237,118,625,612.73	 49.1%

H	---		Transportes	e	armazenagem 69,861.36																	 	 4,880,609,049.58				 6.2%
I 	---		Alojamento,	restauração	e	similares 3,250.36																			 	 10,564,845.33								 	 0.3%

J 	---		Actividades	de	informação	e	de	comunicação 746.45																						 	 557,190.59													 	 0.0%
L	---		Actividades	imobiliárias 3,317.51																				 	 11,005,850.90								 	 0.5%

M,N	---		Outros	serviços	empresariais 29,311.35																		 	 859,155,359.59							 	 2.6%
P,Q	---		Educação,	saúde	e	apoio	social 2,901.62																			 	 8,419,380.11										 	 0.5%

R,S	---		Outras	actividades 287,691.32																 	 82,766,293,157.97			 27.0%
1,019,426.56													 	 334,094,363,629					 	

1,039,230,520,143.22	 32.15%

Código	CAE	-	Sectores	de	Actividade	Económica
Montante	de	exposição	

sobre	o	sector	( x)
x^2

%	relativamente	ao	
montante	de		exposição	

total

Total

Os índices de Concentração Individual (ICI) da carteira de crédito do Microbanco em 30 de Junho de 
2021, é apresentada no quadro abaixo:

	

Nr	de	
Ordem	da	

Contraparte

Montante	
de	

Exposição
x2

%	Relativamente	ao		
montante	da	

exposição	total

Nr	de	Ordem	
da	Contraparte

Montante	de	
Exposição

x2
%	Relativamente	ao		

montante	da	
exposição	total

1 7,130.70		 50,846,925.27	 0.7% 51 1,508.45											 	 2,275,412.35													 	 0.1%
2 5,830.02	 33,989,165.03		 0.6% 52 1,500.00											 	 2,250,000.00													 	 0.1%
3 5,555.89		 30,867,924.80	 0.5% 53 1,500.00											 	 2,250,000.00													 	 0.1%
4 4,638.23	 21,513,149.70	 0.5% 54 1,500.00											 	 2,250,000.00													 	 0.1%
5 3,986.19	 15,889,702.74	 0.4% 55 1,488.69											 	 2,216,188.98												 	 0.1%
6 3,978.80	 15,830,831.06	 0.4% 56 1,484.23											 	 2,202,944.63													 	 0.1%
7 3,473.56		 12,065,598.23	 0.3% 57 1,455.57												 	 2,118,678.20													 	 0.1%
8 3,136.10	 9,835,115.75				 0.3% 58 1,453.29											 	 2,112,046.01												 	 0.1%
9 3,057.52		 9,348,416.32			 0.3% 59 1,427.48											 	 2,037,713.17													 	 0.1%
10 3,000.00	 9,000,000.00			 0.3% 60 1,417.77												 	 2,010,057.60													 	 0.1%
11 2,866.38	 8,216,117.11			 0.3% 61 1,409.87											 	 1,987,741.88													 	 0.1%
12 2,777.94		 7,716,961.76			 0.3% 62 1,398.33												 	 1,955,337.98													 	 0.1%
13 2,773.91		 7,694,548.95			 0.3% 63 1,391.47											 	 1,936,183.20													 	 0.1%
14 2,760.08	 7,618,042.82			 0.3% 64 1,369.75												 	 1,876,226.02													 	 0.1%
15 2,732.62	 7,467,217.53				 0.3% 65 1,368.21											 	 1,871,995.87													 	 0.1%
16 2,720.25	 7,399,743.74				 0.3% 66 1,366.82											 	 1,868,202.38													 	 0.1%
17 2,500.00	 6,250,000.00			 0.2% 67 1,360.12											 	 1,849,926.41												 	 0.1%
18 2,500.00	 6,250,000.00			 0.2% 68 1,350.00											 	 1,822,500.00													 	 0.1%
19 2,423.03	 5,871,059.84			 0.2% 69 1,332.64											 	 1,775,940.03													 	 0.1%
20 2,319.11	 5,378,289.74			 0.2% 70 1,297.50											 	 1,683,516.63													 	 0.1%
21 2,319.11	 5,378,289.74			 0.2% 71 1,280.19											 	 1,638,881.32													 	 0.1%
22 2,244.20	 5,036,442.62			 0.2% 72 1,264.84											 	 1,599,825.28													 	 0.1%
23 2,100.00	 4,410,000.00			 0.2% 73 1,263.14											 	 1,595,527.71													 	 0.1%
24 2,078.13	 4,318,628.45			 0.2% 74 1,256.19											 	 1,578,013.32													 	 0.1%
25 2,043.83	 4,177,245.16			 0.2% 75 1,243.83											 	 1,547,108.09													 	 0.1%
26 2,010.64	 4,042,673.21			 0.2% 76 1,243.04											 	 1,545,136.01													 	 0.1%
27 1,954.28	 3,819,213.41			 0.2% 77 1,238.57												 	 1,534,048.21													 	 0.1%
28 1,931.90	 3,732,241.47			 0.2% 78 1,236.51											 	 1,528,949.56													 	 0.1%
29 1,928.65	 3,719,686.97			 0.2% 79 1,216.14											 	 1,478,986.77													 	 0.1%
30 1,906.78	 3,635,796.47				 0.2% 80 1,213.63											 	 1,472,908.85													 	 0.1%
31 1,825.96	 3,334,144.53				 0.2% 81 1,200.00											 	 1,440,000.00												 	 0.1%
32 1,823.15	 3,323,872.28			 0.2% 82 1,200.00											 	 1,440,000.00												 	 0.1%
33 1,820.09	 3,312,710.86			 0.2% 83 1,200.00											 	 1,440,000.00												 	 0.1%
34 1,815.37		 3,295,579.13				 0.2% 84 1,197.53												 	 1,434,087.25													 	 0.1%
35 1,800.00	 3,240,000.00			 0.2% 85 1,192.05											 	 1,420,976.05													 	 0.1%
36 1,788.13	 3,197,423.20			 0.2% 86 1,188.03											 	 1,411,408.15													 	 0.1%
37 1,785.35		 3,187,463.91			 0.2% 87 1,170.91											 	 1,371,027.89													 	 0.1%
38 1,777.58		 3,159,797.77				 0.2% 88 1,166.09											 	 1,359,765.89													 	 0.1%
39 1,681.72	 2,828,168.70			 0.2% 89 1,160.51											 	 1,346,792.74													 	 0.1%
40 1,671.14	 2,792,708.90			 0.2% 90 1,148.94											 	 1,320,067.72													 	 0.1%
41 1,668.81	 2,784,913.47			 0.2% 91 1,127.18											 	 1,270,532.50													 	 0.1%
42 1,646.02	 2,709,385.13			 0.2% 92 1,114.69											 	 1,242,536.03													 	 0.1%
43 1,626.02	 2,643,931.28			 0.2% 93 1,109.42											 	 1,230,812.74													 	 0.1%
44 1,624.26	 2,638,227.04			 0.2% 94 1,094.57											 	 1,198,074.73													 	 0.1%
45 1,611.64	 2,597,383.49			 0.2% 95 1,091.46											 	 1,191,293.66													 	 0.1%
46 1,600.00	 2,560,000.00			 0.2% 96 1,087.21											 	 1,182,030.67													 	 0.1%
47 1,598.70	 2,555,844.89			 0.2% 97 1,085.85											 	 1,179,063.71													 	 0.1%
48 1,555.39		 2,419,238.05			 0.2% 98 1,081.38											 	 1,169,391.36													 	 0.1%
49 1,550.64	 2,404,475.11			 0.2% 99 1,074.95											 	 1,155,508.90													 	 0.1%
50 1,513.16	 2,289,653.19			 0.1% 100 1,067.42											 	 1,139,379.05													 	 0.1%

Total 188,055.43						 	 460,406,694.32								 	
Total	Exposição	da	Instituição 1,019,426.56												 	

Indíce	de	Concentração	Individual	( ICI) 24.02%

Acesse https://t.me/Novojornal
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A distribuição da carteira de crédito por maturidades contratuais residuais em 30 de Junho de 2021 e 
31 de Dezembro de 2020, é apresentada no quadro abaixo:

	

Valores	em	milhares	de	Meticais

Posição	em	risco	original	por	classes	de	risco: ATÉ	1	MÊS 1	A	3	MESES 3	A	12	MESES 1	A	3	ANOS MAIOR	DE	3	ANOS

SEM	
MATURIDADE	
DEFINIDA TOTAL

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 98,998						 	 201,362						 	 457,184						 	 98,202								 	 9,602																 	 865,348											 	
Exposições	Garantidas	por	Bens	Imóveis -											 	 -												 	 -												 	 -													 	 -																			 	 -														 	 -																		 	
Créditos	Vencidos -											 	 -												 	 -												 	 -													 	 -																			 	 155,908								 	 155,908											 	
Categorias	de	Risco	Elevado -											 	 -												 	 -												 	 -													 	 -																			 	 -														 	 -																		 	
Outros	Activos -											 	 -												 	 -												 	 -													 	 -																			 	 -														 	 -																		 	
Total	das	posições	por	classes	de	risco 98,998				 	 201,362				 	 457,184				 	 98,202							 	 9,602															 	 155,908						 	 1,021,256							 	

30	DE	JUNHO	DE	2021

	

Valores	em	milhares	de	Meticais

Posição	em	risco	original	por	classes	de	risco: ATÉ	1	MÊS 1	A	3	MESES 3	A	12	MESES 1	A	3	ANOS MAIOR	DE	3	ANOS
SEM	

MATURIDADE	 TOTAL
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 93,615						 	 193,059						 	 485,586						 	 106,981						 	 9,651																 	 888,891											 	
Exposições	Garantidas	por	Bens	Imóveis -											 	 -												 	 -												 	 -													 	 -																			 	 -														 	 -																		 	
Créditos	Vencidos -											 	 -												 	 -												 	 -													 	 -																			 	 165,530								 	 165,530											 	
Categorias	de	Risco	Elevado -											 	 -												 	 -												 	 -													 	 -																			 	 -														 	 -																		 	
Outros	Activos -											 	 -												 	 -												 	 -													 	 -																			 	 -														 	 -																		 	
Total	das	posições	por	classes	de	risco 93,615					 	 193,059				 	 485,586				 	 106,981					 	 9,651															 	 165,530						 	 1,054,421							 	

31	DE	DEZEMBRO	DE	2020

Em termos globais não se registaram alterações significativas na distribuição da carteira de crédito pelos 
intervalos de prazo residual. A concentração verifica-se no prazo entre 3 a 12 meses, correspondente 
a 44.76% da carteira de crédito (31 de Dezembro de 2020:46.05%), o que caracteriza a maturidade da 
carteira de crédito no segmento de microfinanças. A maturidade média da carteira de crédito do Micro-
banco fixa-se a 13 meses.  

viii. Mitigação do risco de crédito

Divulgações qualitativas

No decorrer do processo de concessão de crédito das posições em carteira, são consideradas tanto as 
garantias de protecção pessoal com efeito de substituição na posição em risco, como os colaterais finan-
ceiros que permitam a redução directa do valor da posição. 

Com a aplicação das garantias pessoais, ocorre uma transferência do risco associado à exposição do 
cliente para o prestador da protecção, quando esta é objecto de uma ponderação mais favorável. As 
garantias pessoais são relevantes sobretudo nas posições sobre instituições e empresas, sendo os prin-
cipais prestadores de protecção as administrações e bancos centrais, respectivamente.

No caso das cauções reais (colaterais e depósitos), a redução do risco é calculada de acordo com a me-
todologia própria, através dos devidos haircuts. 

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.

Os principais instrumentos utilizados como garantias são hipotecas, avales, penhor de depósitos e fianças. 

Relativamente às garantias reais hipotecárias, as avaliações dos bens são realizadas por avaliadores in-
dependentes, em cada operação de avaliação creditícia, tendo em conta que os créditos cobertos por 
esta garantia renovam-se, em média, a cada 18 meses. 

Dado o segmento em que o Microbanco opera, as restantes garantias não são reais, tratam-se de bens 
(mercadorias e bens domésticos) de valor comercial reduzido a zero, cuja utilidade é de pressionar o 
mutuário para honrar com o compromisso de liquidar a divida nas datas previstas no plano financeiro. 
Estas garantias não reias, são maioritariamente para cobrir microcréditos, que estruturalmente, abarcam 
cerca de 53.2% do credito total. Por esta razão, dado o tipo de garantias qua caracterizam o segmento de 
microfinancas, a probabilidade de não recuperação do crédito abatido por via de venda das garantias, 
é quase certa, pelo que o Socremo celebrou em 2014 um Contrato de Seguro de Crédito para mitigar 
essas perdas. 
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ix. Risco de mercado

1. Divulgações qualitativas

Risco de mercado é o risco do justo valor ou fluxos de caixa futuros de instrumentos financeiros variar de-
vido a alterações das variáveis do mercado, tais como taxas de juro, taxas de câmbio e cotações. O capital 
de risco dos preços não se aplica ao Socremo, uma vez que o activo financeiro (Instrumento de capital não 
cotado) é mensurado ao custo. 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. O Conselho de Administração fixa um nível limite de exposição por moeda. De acordo com a polí-
tica do Microbanco, as posições cambiais são monitorizadas diariamente para garantir que as mesmas são 
mantidas dentro dos limites estabelecidos.

A participação na SIMO, está relevada no balanço da Socremo como um Activo Financeiro (Instrumento 
de capital não cotado).

A gestão da política e estratégia relacionada com o risco de taxa de câmbio é definida no comité ALCO e 
controlado pelo Comité de Risco do Conselho de Administração.

As posições curtas liquidas e as posições longas devem ser convertidas em meticais à taxa de câmbio de 
referência à vista e adicionadas de modo a formar o total das posições curtas liquidas e o total das posições 
longas liquidas.

O mais elevado dos totais anteriormente referido constitui a posição liquida para efeitos do risco de mercado.

2. Divulgações quantitativas

Com referência a 31 de Junho de 2021, o Socremo encontrava-se exposto ao risco cambial, tal como 
mostra o quadro abaixo:

	

Valores	em	milhares	de	meticais

Longa Curta Longas Curtas Longas Curtas Longas Curtas
1 2 3 4 5 6 7 8

Estados	Unidos	da	América Dólar USD 6.4								 	 -							 	 -									 	 -									 	 -				 	 -				 	 6.4						 	 -			 	
União	Europeia Euro EUR 7.6									 	 -							 	 -									 	 -									 	 -				 	 -				 	 7.6						 	 -			 	
Total	(9) 13.9							 	 -							 	 -									 	 -									 	 -				 	 -				 	 13.9				 	 -			 	

13.9				 	

Posições	não	
Compensáveis

Posições	
L íquidas

Base	de	Incidência	para	o	
Cálculo	de	Requisitos	de	
Capitais	para	a	Cobertura	do	
Risco	Cambial	(6)

PAÍ SES DIVISAS

Tipos	de	Posições Posições	Estruturais	e	
elementos	deduzidos	
aos	Fundos	Próprios

x. Risco operacional

1. Divulgações qualitativas

O risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de falhas de sistemas, erro hu-
mano, fraude ou acontecimentos externos. O risco operacional inclui os riscos legais, mas exclui os riscos 
de negócio, estratégico e reputacional. 

O Socremo ambiciona eliminar todos os riscos operacionais, contudo, através de um quadro de controlo e 
de vigilância e respondendo aos riscos 

potenciais, o Socremo é capaz de gerir os riscos. O risco operacional pode ser dividido entre elevada 
frequência/ baixa severidade que podem ocorrer frequentemente, mas nos quais cada evento expõe o 
Microbanco a baixos níveis de perdas, e baixa frequência/elevada severidade que são geralmente aconte-
cimentos raros, mas pelos quais as perdas na organização podem ser imensas.

O Microbanco conduz os seus esforços no sentido de mitigar estes riscos através duma forte estrutura go-
vernativa e controlos internos, que incluem uma adequada segregação de funções, acessos, autorização e 
processos de reconciliação, formação do pessoal e processos de avaliação.

A Administração é responsável pela introdução e manutenção operacional e manutenção de processos 
e procedimentos operacionais eficazes, sendo estes documentados em vários manuais que são revistos 
periodicamente para ter em conta a necessidade de mudança. 

O método de cálculo dos requisitos de fundos próprios para efeitos de capital prudencial para cobertura de 
risco operacional é o Método do Indicador Básico (BIA), regulamentado através do Aviso 12/GBM/2013 do 
Banco de Moçambique. De acordo os mesmos, os requisitos de capital baseiam-se num indicador definido 
como relevante, o qual é multiplicado por uma percentagem fixa, ou seja, correspondente a 15% da média 
aritmética do indicador relevante anual dos últimos 3 exercícios.

REALIZANDO SONHOS

Acesse https://t.me/Novojornal
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2. Divulgações quantitativas

A exposição do risco operacional a 30 de Junho de 2021 é de 63,991 milhares de meticais (31 de De-
zembro de 2020: 62,576 milhares de meticais). A base de cálculo de requisitos de fundos próprios para 
cobertura do risco operacional nos últimos três exercícios apresenta-se como segue: 

	

Valores	em	milhares	de	meticais

Ano	n-2 Ano	n-1 Ano	n
( 1) ( 2) ( 3) ( 4)

1.	Total	das	Actividades	Sujeitas	ao	Método	do	Indicador	Básico 431,497											 	 434,768										 	 413,557											 	 63,991																				 	

DESCRIÇÃO Ano	n-2 Ano	n-1 Ano	n
(+)	J uros	e	Rendimentos	Similares 499,008												 	 510,896											 	 454,911												 	
(-)	J uros	e	Encargos	Similares 116,721												 	 124,057												 	 107,292												 	
(+)	Rendimentos	de	Instrumentos	de	Capital -																			 	
(+)	Comissões	Recebidas 49,137														 	 49,573														 	 43,984														 	
(-)	Comissões	Pagas 1,662															 	 5,368															 	 3,151																 	
(+)	Resultados	de	Operações	Financeiras (1)																				 	 21																			 	 315																			 	
(+)	Outros	Resultados	Operacionais 1,736																 	 3,703															 	 24,790														 	

Base	de	Cálculo	dos	
Requisitos	Mínimos	de	

Capitais
Indicador	Relevante	Actividades

xi. Risco de taxa de juro na carteira bancária

1. Divulgações qualitativas

O risco de taxa de juro decorre da possibilidade de alterações nas taxas de juro poderem afectar os fluxos de caixa 
futuros ou o justo valor dos instrumentos financeiros. O Microbanco 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 ocorrerem 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 crédi-
to, aplicações em instituições de crédito, recursos de outras instituições de crédito e depósitos e contas correntes.

A identificação, mensuração e controlo do risco de taxa de juro da carteira bancária do Microbanco fazem parte das 
funções da Direcção do Risco. A gestão do risco de taxa de juro tem como referência os princípios recomendados 
pelo Banco de Moçambique.

Com o objectivo de assegurar uma exposição ao risco de taxa de juro dentro dos limites adequados ao perfil de 
risco do Microbanco, o Microbanco está em curso num projecto de estabelecimento de 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. Actualmente o Microbanco esta confortável com os resul-
tados dos desvios preconizados na Circular nº04 SCO/2013, pelo facto dos resultados das flutuações não serem 
materialmente relevantes.

A medição e avaliação do risco de taxa de juro da carteira bancária do Microbanco assentam, fundamentalmente no 
método maturidade/repricing. Esta técnica tem por base a distribuição das posições do balanco e extrapatrimoniais 
sensíveis à taxa de juro num número predefinido de bandas temporais, 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), 
apurando-se de seguida o impacto nesses instrumentos de uma deslocação paralela da curva de rendimentos de 
+ 200 pontos base (cf. Circular nº04 SCO/2013).

2. Divulgações quantitativas

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 duração modificada de cada 
banda e a variação da taxa de juro a aplicar na simulação dos impactos. Os ponderadores resultam da con-
sideração do prazo médio da respectiva banda, de uma situação de partida em que todos os elementos 
patrimoniais e extrapatrimoniais são remunerados à taxa de 5 por cento e são descontados à taxa de 5 por 
cento, independentemente da maturidade e do tipo de instrumento.

Assume-se igualmente que o perfil dos cash-flows de cada instrumento equivale ao de uma obrigação com 
cupão anual com igual maturidade (Quadro 1).

De igual forma, 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 pon-
deradores são inversamente proporcionais ao tempo que medeia entre a data de realização da simulação 
e o respectivo horizonte temporal, que é de 12 meses.

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

Os activos e passivos sensíveis a taxa de juro estão agrupados no balanço por prazo remanescente de maturidade e 
refixação da taxa de juros. Caso não haja, refixação da taxa de juros, usa-se o prazo remanescente até a maturidade:

a) As aplicações em instituições de crédito estão distribuídas no balanço por prazo remanescente de maturi-
dade contratual;

b) Os empréstimos e adiantamentos de clientes em situação normal (classe 1 e 2) estão distribuídos no balanço 
por prazo remanescente de maturidade contratual; e

c) Os depósitos a prazo são distribuídos no balanço com base na maturidade residual contratual.

Apresenta-se o modelo “Risco de Taxa de Juro (carteira Bancária)” que considera os impactos decorrentes de rate 
shock de 200 p.b. (+-), conforme o reporte semestral ao Banco de Moçambique: 

Quadro 1 

Impacto nos fundos próprios (30/06/2021)

	

Valores	em	milhares	de	meticais
Situação	líquida 651,264

Banda	temporal Activos Passivos Extrapatrimoniais Posição Factor	ponderaçao	(%) Posição	ponderada
( +) ( -) ( +/-) ( +/-) ( 1) ( 2)

À	vista 649,169 147,803 501,366 0.08% 401
1-3	meses 201,362 154,253 47,109 0.32% 151
3-6	meses 290,847 229,770 61,077 0.72% 440
6-12	meses 228,338 325,976 -97,638 1.43% -1,396
1-2	anos 75,878 75,878 2.77% 2,102
2-3	anos 22,323 22,323 4.49% 1,002

3-4	anos 8,436 8,436 6.14% 518
4-5	anos 796 796 7.71% 61
5-7	anos 329 329 10.15% 33
7-10	anos 41 41 13.26% 5
10-15	anos 0 0 17.84% 0
15-20	anos 0 0 22.43% 0
>	20	anos 0 0 26.03% 0

Total 1,477,519 857,802 0 619,717 0 3,318

3,318 ( 3)

Fundos	próprios 651,264 ( 4)

0.51% ( 5)

Impacto	acumulado	dos	
instrumentos	sensíveis	à	taxa	

Impacto	situação	líquida	
/Fundos	próprios

	

Valores	em	milhares	de	meticais
30	de	J unho	de	2021

(+) 3,318
(-) -3,318

Efeito	na	situação	líquida	de	um	choque	de	200	pb	na	taxa	de	juro:
%	Fundos	Próprios (+) 0.51%

(-) -0.51%
( +) 	=	choque	de	200	pb	na	taxa	de	juro	no	sentido	ascendente
( -) 	=	choque	de	200	pb	na	taxa	de	juro	no	sentido	descendente

Quadro 2

Impacto na margem financeira (30/06/2021)

	

Valores	em	milhares	de	meticais
Margem	de	juros 169,149																 	

Passivos Extrapatrimoniais Posição Factor	ponderação	( %) Posição	ponderada
( -) ( +/-) ( +/-) ( 6) ( 7)

123,421 429,693 2.00% 8,594
24,382 71,673 1.92% 1,376
115,235 -10,223 1.75% -179
39,019 57,332 1.58% 906
43,788 43,286 1.42% 615
26,291 51,004 1.25% 638
159,690 -95,213 1.08% -1,028
74,663 -18,719 0.92% -172
38,115 10,015 0.75% 75
76,128 -33,464 0.58% -194
73,913 -39,171 0.42% -165
35,588 -7,976 0.25% -20
27,569 53,676 0.08% 43

857,802 0 511,913 Total 10,488

10,488 ( 8)

Margem	de	juros 169,149 ( 9)

6.20% ( 10)Impacto	acumulado	dos	

Impacto	acumulado	dos	

	

Valores	em	milhares	de	meticais

30	de	J unho	de	2021
Efeito	na	margem	de	juros	de	um	choque	de	200	pb	na	taxa	de	juro: (+) 10,488

(-) (10,488)

%	Margem	de	juros (+) 6.20%
(-) -6.20%

( +) 	=	choque	de	200	pb	na	taxa	de	juro	no	sentido	ascendente
( -) 	=	choque	de	200	pb	na	taxa	de	juro	no	sentido	descendente

REALIZANDO SONHOS
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Manifestação de Interesse 
Especialista em Género e Construção da Paz Civil 

 
 

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

 
 

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

 

Projecto de Desenvolvimento da Aquacultura de Pequena Escala
Concurso Público Nº 29/IDEPA/PRODAPE/02/2021

Contratação de Provedores de Serviços de Seguro Médico

(Pessoas Colectivas)

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

Maputo-Moçambique

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

8346

Anúncio de Concurso
“Contratação de Consultoria para Estudo sobre Análise dos Impactos 

Socioeconómicos do Uso do Saco de Plástico”

No âmbito das suas competências visando a prevenção e mitigação de diversos impactos ambientais 
e promover o desenvolvimento sustentável, o Ministério da Terra e Ambiente (MTA), entre varias 
actividades planificadas no presente quinquénio, tem previsto, a elaboração da proposta do 
Regulamento sobre o Banimento da Produção e Comercialização do Saco de Plástico. 

Para a materialização deste objectivo, urge realizar-se um estudo com vista a produzir-se a  
fundamentação que leva ao sector a propor a adopção deste  instrumento, focalizando os sistemas 
disfuncionais de gestão de resíduos sólidos urbanos, no sentido de capitalizar-se impactos de 
investimentos de desenvolvimento socioeconómicos e ganhos de actores envolvidos na cadeia de 
produção de sacos de plásticos, e assegurar a implementação de alternativas viáveis a curto, médio 
e longo prazos. 

Neste sentido, o MTA em parceria com a WWF Moçambique, pretende contratar serviços de 
consultoria para realização do Estudo sobre Análise dos Impactos Socioeconómicos sobre o Uso do 
Saco de Plástico.

           Os Termos de Referência (TdR) para o referido estudo estão disponíveis no s=ite: 

 https://www.wwf.org.mz/oportunidades/emprego_e_consultoria/  

Os interessados deverão submeter as suas propostas técnica e financeira em anexos separados, através do 
email: concursos@wwf.org.mz até ao dia 8 de Setembro de 2021 às 17:00 horas.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE
DIRECÇÃO NACIONAL DO AMBIENTE
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÊNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DE BÁRUÈ

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES –UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d), nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação 
de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, 
aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, comunica-se que o objecto dos 
concursos abaixo indicados, foram adjudicados aos seguintes concorrentes de 
acordo com a tabela abaixo:

Concurso Objecto do Concurso Adjudicação Valor incluindo Iva 
( Meticais )

Limitado

Lote 1.

Fornecimento de Combustível

AJH-

Posto de Abastecimento, Lda 

1.499.951,00Mt

Limitado

Lote 2.Fornecimento de Mate-
rial de Escritório

Valentina Investimentos, Lda 950.197,95Mt

Limitado

Lote 3.Fornecimento de Equi-
pamentos do Escritório

Aviagri Empreendimentos, 
Lda

1.144.990,00Mt

Limitado

Lote 4.

Fornecimento de Acessórios, 
Manutenção e Reparação de 
Viaturas

Auto Estação de Serviço

1.950.000,00Mt

Limitado

Lote 5.

Fornecimento de Acessórios, 
Manutenção e Reparação de 
Motorizadas

Auto Peças Catandica, Lda 672.700,00Mt

Público

Lote 6.

Fornecimento de Produtos 
Alimentares 

Moçambique Comercial, Lda 3.834.585,00Mt

Público

Lote 7.

Fornecimento de Produtos 
Lácteos 

Moçambique Comercial, Lda 4.932.300,00Mt

Limitado

Lote 8.

Aluguer de Viaturas 

Campango Serviços Investi-
mentos, Lda

1.500.000,00Mt

Limitado

Lote 9.

Protecção da Delegação e CAV

Shoa Segurança, Lda 636.000,00Mt

Catandica, 24 de Agosto de 2021

A ENTIDADE COMPETENTE
_____________________

 João Manuel 

(Docente N1)
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Nota introdutória
O presente documento tem por objectivo divulgar informação detalhada e de 
utilidade para o mercado sobre a gestão do risco e solvabilidade do Absa Bank 
Moçambique, S.A., (adiante designado por “ ABM” ou Banco), no âmbito do 
cumprimento ao exposto no Aviso N° 16/GBM/2017 de 30 de Junho de 2017,  
do Banco de Moçambique.

O conteúdo deste relatório “Disciplina de Mercado” tem subjacente uma óptica 
prudencial ou regulamentar e complementa as Demonstrações Financeiras 
relativas a 30 de Junho de 2021, e segue a estrutura constante no referido  
Aviso N° 16/GBM/2017, sobre os requisitos mínimos de divulgação.

Declaração de responsabilidade do Conselho de Administração

A Disciplina de Mercado do Absa Bank Moçambique S.A., foi aprovada pelo 
Conselho de Administração no dia 27 de Agosto de 2021 e em relação à informação 
apresentada, reportada a 30 de Junho de 2021, nos termos exigidos pelo Artigo 8 
do Aviso 16/GBM/2017, certifica que:
 ›  Foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários e que, 

tanto quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada na Disciplina 
de Mercado, é verdadeira e fidedigna;

 ›  A devida qualidade de toda a informação divulgada, incluindo a referente a, 
ou com origem em, entidades englobadas no grupo económico no qual o Absa 
Bank Moçambique está inserido;

 ›  Irá divulgar, tempestivamente, quaisquer alterações significativas que ocorram 
no decorrer do período subsequente ao período a que este relatório se refere;

Por ser verdade, e em conformidade com a regulamentação em vigor, é assinado 
pelos membros do Conselho de Administração. 

Drª. Luísa Diogo

Presidente do Conselho de Administração

Dr. Rui Barros

Administrador Delegado

Dr. Fholisani Mufamadi

Administrador Não Executivo

Dr. Daniel Brits

Administrador Não Executivo

Dr. Motlasi Mthimunye

Administrador Não Executivo

Drª. Maria Helena Paulo

Administradora Não Executiva

Drª. Safura da Conceição

Administradora Não Executiva

Dr. Octávio Lucas

Administrador Não Executivo

Drª. Hermenegilda Thumbo

Administradora Não Executiva

Dr. Sérgio Magalhães

Administrador Financeiro

Dr. Bernardo Aparício

Administrador Executivo para  

a Banca Corporativa e de Investimento

1. Âmbito de aplicação e gestão de risco
1.1 Âmbito de aplicação
O presente relatório “DISCIPLINA DE MERCADO” é relativo ao período findo  
a 30 de Junho de 2021.

O Absa Bank Moçambique, S.A. tem a Sede em Maputo, Avenida Marginal  
141, Torres Rani, Maputo, Caixa postal nº 757 e com um Capital Social de  
MZN5 538 000 000 (Cinco mil, quinhentos e trinta e oito milhões de Meticais).

1.2 Gestão de risco
O Conselho de Administração é responsável por estabelecer a liderança estratégica 
para o Banco de acordo com as orientações de governança do Banco e também é 
responsável perante aos accionistas pela criação de valor para os mesmos.

A filosofia de governança e conformidade reconhece a importância de assegurar a 
aderência contínua às exigências legais, regulamentares e de supervisão como uma 
parte crítica para uma gestão efectiva de risco e governança empresarial.

A figura abaixo apresenta de forma gráfica a estrutura de Governança do ABM. 

Assembleia Geral

Entidade de Supervisão
Independente

Comité de Auditoria 
e Controlo do Conselho 

de Administração

Comité de Risco 
e Conformidade do 

Conselho de Administração

Comité de Revisão
de Crime Financeiro

Comité de Activos
e Passivos

Comité de Produtos
da Banca de Retalho

Comité de Operações
da Banca da Retalho

Comité de Produtos
da Banca Corporativa

Comité de Operações
da Banca Corporativa

Comité de Preços Comité de Disciplina

Comité de Crédito

Comité de Revisão 
de Crédito do Conselho 

de Administração

Comité Executivo
de Risco

Comité Executivo

Comité de Remuneração 
do Conselho

de Administração

Conselho de Administração

Comités do Conselho de Administração
O Conselho de Administração do Banco reúne-se trimestralmente e possui quatro 
subcomités, nomeadamente:

i. Comité de Auditoria e Controlo do Conselho de Administração
É a uma das ramificações do Conselho de Administração do ABM, cujas 
responsabilidades constam do Regulamento Interno do Conselho de Administração. 
Este Comité têm como funções principais:
a.  Apreciar as políticas contabilísticas do ABM, o teor dos relatórios financeiros, os 

procedimentos e controlos financeiros e de divulgação e as questões relativas à 
conformidade, a abordagem da Direcção aos controlos internos e a adequação e 
âmbito das funções de auditoria externa e interna, supervisionar a relação com 
os auditores externos do ABM e assegurar ao Conselho de Administração que os 
processos de garantia do controlo da Direcção executiva são implementados e 
são completos e eficazes. Neste contexto, o comité assegura o cumprimento de 
todas as leis e regulamentos aplicáveis a realização das responsabilidades.

b.  Preparar o relatório, nos termos da lei, que deve ser incluído nas demonstrações 
financeiras anuais referentes ao exercício anual em questão, descrevendo a 
forma como o Comité de Auditoria e Controlo do Conselho de Administração 
exerceu as suas funções, declarando se o Comité de Auditoria e Controlo do 
Conselho de Administração confirmou a independência do auditor externo em 
relação ao ABM e comentando, da forma que o Comité de Auditoria e Controlo 
do Conselho de Administração considerar adequada, as demonstrações 
financeiras, as práticas contabilísticas e a eficácia dos controlos financeiros 
internos do ABM.

ii. Comité de Risco e Conformidade do Conselho de Administração
É um Comité do Conselho de Administração do ABM cujas responsabilidades 
constam do Regulamento Interno do Conselho de Administração. Este Comité 
tem como funções principais:
a.  Assistir o Conselho de Administração na gestão de Risco global, bem como na 

supervisão, incluindo o cumprimento, de capital e gestão da liquidez do Banco e 
todos as exigências regulatórias associadas.

iii. Comité de Revisão de Crédito do Conselho de Administração 
É um Comité do Conselho de Administração do ABM cujas responsabilidades 
constam do Regulamento Interno do Conselho de Administração. Este Comité tem 
como funções principais:
a.  O Comité é criado para aumentar a eficácia do Conselho de Administração 

no desempenho das suas funções e responsabilidades relacionadas com 
as actividades de tomada de risco de crédito, incluindo a revisão do quadro 
e políticas de crédito, bem como a revisão das actividades de crédito para 
assegurar o cumprimento das políticas internas aprovadas e de todas as 
directivas e directrizes regulamentares aplicáveis;

b.  Rever a qualidade global da carteira de crédito do Banco, incluindo mas não 
se limitando a tendências na qualidade dos empréstimos, classificação dos 
empréstimos, concentração e gestão de créditos problemáticos e não rentáveis.

iv. Comité de Remuneração do Conselho de Administração
 É um Comité do Conselho de Administração do ABM cujas responsabilidades 
constam do Regulamento Interno do Conselho de Administração. Este Comité tem 
como principal função:
a.  Estabelecer os princípios e parâmetros da Política de Remuneração do ABM 

no âmbito da política global de remuneração aprovada pelo Conselho de 
Administração do ABM, e aprovar os quadros de remuneração, as estruturas 
de recompensa e de avaliação do desempenho; assegurar uma remuneração 
justa e responsável; aprovar os níveis de remuneração, e aprovar os grupos de 
incentivos para o ABM;
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1.2.1 Comités de Gestão
O Conselho de Administração e os respectivos Comités são apoiados por Comités 
chaves da Comissão Executiva, especificamente:

Comissão Executiva: 
É um órgão criado pelo Conselho de Administração cujos membros poderão ser 
Administradores e/ou Directores do Banco um dos quais será designado Presidente 
(Administrador-Delegado), no qual são delegadas parte ou a totalidade das suas 
competências, incluindo a gestão corrente do Banco. 

 Comité de Gestão de Activos e Passivos: 
É um Comité estabelecido pela Comissão Executiva tendo por função principal 
auxiliar a mesma na mitigação dos principais riscos (de mercado, de liquidez, de 
capital e os relacionados com de concentração, mas excluindo o risco de crédito).

Comité de Preçário: 
É um Comité estabelecido pela Comissão Executiva com vista fixar e rever 
continuamente os preços de produtos, ou seja, rever, sancionar e dar 
recomendações de preços para os segmentos de negócio de Retalho, Banca 
Comercial (Pequenas e Médias empresas), Tesouraria e Banca Corporativa (grandes 
empresas), observando de forma rigorosa o impacto dos preços nas receitas, na 
competitividade e no risco de crédito. 

Comité de Operações:  
É um comité  estabelecido pela Comissão Executiva que tem por objectivo a 
supervisão da gestão de todas as Operações do Banco, incluindo as Tecnologias 
de Informação (IT), apoiando as diferentes equipas da área de Operações a fim 
de assegurar a implementação efectiva das Operações, Políticas e disposições 
de governação da Comissão Executiva, e garantindo a integridade Operacional, 
Controlo, Conformidade e Governação e supervisionando a gestão e revisão de 
Projectos Operacionais e de Tecnologias de Informação.

Comité de Produtos: 
É um comité estabelecido pela Comissão Executiva, cuja função dentro da 
estrutura de governação do Banco é analisar e exercer a supervisão sobre novos 
produtos e serviços propostos pelas diferentes unidades de negócio, aprovando 
novos produtos, revendo processos associados aos produtos e alterações de 
políticas aplicáveis aos produtos, bem como aprovando isenções e  dispensas em 
matéria de risco do produto. 

Comité de Crédito: 
É um comité estabelecido pela Comissão Executiva cujo mandato é de analisar, 
recomendar e/ou aprovar linhas de crédito, garantindo o cumprimento da Política 
de Crédito do Banco e das normas do Banco de Moçambique. 

Comité Executivo de Risco :
É um comité estabelecido pela Comissão Executiva para proporcionar uma 
supervisão independente e rever o perfil de risco ao nível global do ABM, ao nível 
agregado do Negócio e ao nível de tipo de risco. Tem também como função dentro 
da estrutura de Governação do Banco monitorar o posicionamento do perfil do risco 
do Banco em relação ao Orçamento de Curto Prazo/á estratégia e ao apetite de risco 
aprovado pelo Conselho Administrativo, rever as práticas de risco e do ambiente de 
controlo, conforme exigido pela Quadro de Gestão de Risco Empresarial, em todos os 
Riscos Principais.

Fórum de Risco e Controlo: 
É um fórum estabelecido pela Comissão Executiva para servir de primeira linha de 
defesa das unidades de negócio e a área de Governação e Controlo, tendo como 
responsabilidade primária a identificação e gestão de riscos e implementação de 
medidas de controlo, incluindo o estabelecimento de uma cultura de risco aceitável. 
Garante ainda a aplicação efectiva dos controlos, assegurando a implementação e 
melhoria de processos e controles de gestão de risco e monitorando a eficácia da 
avaliação de controlo de risco e o perfil de risco em comparação com o apetite de risco 
aprovado, competindo-lhe ainda  rever os eventos ou indicadores chaves de risco.

1.2.2 Governação da Gestão de Risco
A responsabilidade pela Gestão do Risco está presente a todos os níveis hierárquicos 
do Banco, a começar pelo Conselho de Administração, passando pelos gestores 
das diversas unidades de negócio até aos Responsáveis dos Riscos Principais e 
Responsáveis dos Riscos Especialistas.

De acordo com a abordagem e plataforma de gestão de risco do Grupo Absa, o 
ABM definiu 11 Riscos Principais, designadamente (1)Risco de Crédito, (2)Risco 
de Mercado, (3)Risco da Tesouraria, (4)Risco Operacional, (5)Risco do Modelo, (6)
Risco de Conduta, (7)Risco de Negocio, (8)Risco de Resiliencia, (9)Risco de Crime 
Financeiro, (10) Risco Reputacional, (11) Risco de Sustentabilidade. O Risco 
Operacional e constituído por 9 Risco designados Riscos Especialistas, que visam 
identificar, avaliar, controlar, reportar e gerir/confrontar cada risco.

O Comité de Risco e Conformidade do Conselho de Administração, foi estabelecido 
pelo Conselho de Administração para apoiá-lo no exercício das suas responsabilidades 
de gestão de risco, sendo, por isso, responsável por garantir o cumprimento dos 
requisitos impostos pelo Conselho de Administração sobre a matéria, assim como das 
imposições emanadas pelas entidades reguladoras.

O Comité de Risco e Conformidade do Conselho de Administração é responsável 
por rever o risco global de crédito, as políticas e práticas do Banco, assim como o 
perfil dos vários riscos a que o Banco esteja exposto, por forma a assegurar que os 
mesmos são devidamente identificados, compreendidos e geridos.

Para apoiar este comité no exercício dessas responsabilidades, existe a função 
de Director de Risco, cuja responsabilidade primária é facilitar uma abordagem 
integrada de gestão de risco. Nesse papel, o Director de Risco fornece ao Conselho 
de Administração uma visão clara da natureza e extensão dos riscos a que o Banco 
esteja exposto e apoia a definição de políticas para mitigar esses riscos, bem como 
comunicar efectivamente essa visão para assegurar que os gestores das diversas 
unidades de negócio possam compreendê-la e apoiá-la.

1.2.3 Políticas e Procedimentos de Gestão de Risco
A estratégia e políticas de gestão de risco estão sujeitas a uma revisão regular (no 
mínimo anual) e são aprovadas pelo Conselho de Administração e cabe ao fórum 
de Risco e Controlo fazer a revisão do perfil de cada Risco-chave e Risco Principal 
comparativamente ao risco de crédito numa base mensal.

O Risco de Crédito é monitorado e controlado de acordo com as políticas e 
procedimentos aprovados, conforme consta das Políticas de Crédito Corporativo, 
Retalho e as respectivas subpolíticas.

O Risco de Liquidez é monitorado e controlado de acordo com a Plataforma 
e Políticas de Controlo do Risco de Liquidez e outras Politicas afins. As 
remanescentes categorias de risco são identificadas e monitoradas pelo Director 
de Risco, Director para a área de Operações, Administrador  Financeiro e pela 
Equipa de Gestão, nos termos da Abordagem e Plataforma de Gestão de Risco em 
vigor no Banco.

De acordo com a abordagem e plataforma de gestão de risco do Grupo Absa, o ABM 
definiu 8 Riscos Principais, designadamente Risco de Crédito, Risco de Mercado, 
Risco da Tesouraria, Risco Operacional, Risco do Modelo, Risco de Reputação,  
Risco de Conduta e o Risco Legal. Outros riscos, designados Riscos-chave, são 
subcategorias dos riscos acima referidos. Cada tipo de risco possui um responsável 
do Risco-chave e um responsável do Risco Principal, cujas responsabilidades visam  
identificar, avaliar, controlar, reportar e gerir/confrontar cada risco.

1.2.4 Processos de identificação de Riscos materiais
O ABM possui objectivos estratégicos, operacionais, tácticos e de conformidade, 
estabelecidos e implementados em todo o Banco ou ao nível da unidade de 
negócio, projecto ou equipa. O risco existe sempre que prevaleça alguma 
incerteza quanto à materialização destes objectivos pelo Banco. O processo de 
gestão de risco do ABM é uma abordagem estruturada e prática baseada em 
três pilares fundamentais: – Avaliar, Responder, Monitorar, que permite à Gestão 
identificar e avaliar esses riscos, determinar a resposta apropriada, e em seguida 
monitorar a efectividade dessa resposta e quaisquer mudanças no perfil de risco. 
A análise é usada para promover uma abordagem efectiva e eficiente de gestão 
de risco.

Avaliar
 ›  Comunicar e consultar as partes interessadas externas e internas apropriadas 

em todas as etapas do processo de gestao de risco e durante todo o processo. 
A comunicação busca promover a conscientização e a compreensão do risco, 
enquanto a consulta envolve a obtenção de respostas e informações para 
suportar a tomada de decisão.

 ›  Definir o escopo, o contexto e os critérios (consulte a seção posterior sobre 
Apetite ao risco), personalizando o processo de gestao de risco e permitindo 
uma avaliação de risco eficaz (identificação / análise / avaliação) e tratamento 
de risco (abordado em “Responder”).

 ›  Identificar claramente o (s) objetivo (s) sendo avaliado (s) e os eventos ou 
circunstâncias que poderiam causar um atraso ou falha no cumprimento 
integral do (s) objetivo (s), incluindo o ambiente externo (por exemplo, 
economia, cenário competitivo), ambiente interno (pessoas, processo, 
infraestrutura) e pontos de contato entre o Banco e seus clientes, fornecedores, 
reguladores e outras partes interessadas.

 ›  Usar ferramentas adequadas para identificar riscos, como entrevistas, 
pesquisas, autoavaliações, workshops, resultados de auditoria, benchmarking 
da indústria, revisão de eventos de perda anteriores, análise de caminho crítico 
e suposições e dependências desafiadoras desenvolvendo visões e posições 
contrárias e o uso de Julgamento perito.

 ›  Calibrar e medir riscos em termos de impacto, probabilidade e velocidade de 
início (onde o uso de modelos deve obedecer a princípios estabelecidos).

 ›  Categorizar os riscos (preventivos / estratégicos / externos) e combiná-los com 
um modelo / sistema de gestão de riscos adequado. Avaliação de riscos com 
base nos riscos inerentes e residuais.

 ›  Analisar as causas básicas dos eventos e circunstâncias identificados, as fontes 
subjacentes de risco e as relações de causa e efeito.

 ›  Investigar as relações e interações entre riscos, efeitos combinados, 
correlações, concentrações e agregações.

 ›  Classificar riscos e ter uma visão geral do portfólio deles para determinar 
prioridades. 
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Responder 
 ›  Determinar o tratamento de risco apropriado, que é um processo iterativo 

de formulação e seleção de opções de tratamento de risco, planeamento e 
implementação, avaliação da eficácia, decisão se o risco remanescente é aceitável e 
ação adicional, se necessário.

 ›  Incorporar controles na atividade / processo de negócios e automatizar os 
controles sempre que possível. como eles podem se aplicar a riscos preventivos. 
Considerando as implicações das falhas de controle, e se controles secundários ou 
latentes devem ser implantados no caso de riscos materiais.

 ›  Debater / discutir riscos estratégicos para determinar causa e efeito, juntamente 
com a resposta adequada.

 ›  Revisão e redesenho de testes de estresse / cenário em resposta ao 
desenvolvimento de riscos externos novos / imprevistos.

 ›  Cumprir todas as leis e regulamentos relevantes e enfocar primeiro nos riscos 
prioritários.

 ›  Procurando uma resposta que possa mitigar mais de um risco e estender ou replicar 
os controles existentes, se apropriado. Considerando quaisquer consequências 
indesejadas, por exemplo ações de mitigação tomadas para controlar um risco 
podem introduzir outros riscos ou minar os controles existentes.

 ›  Os eventos de risco significativos passam por uma análise de causa raiz 
independente

Monitorar 
 ›  Estabelecer processos de monitoramento e revisão para assegurar e melhorar o 

design, implementação e resultados.
 ›  Estabelecer processos de registro e relatório para fornecer informações para a 

tomada de decisões e melhorar as atividades de gestão.
 ›  Focar no progresso em direção aos objetivos, usando indicadores-chave de 

desempenho para identificar os objetivos que requerem mais atenção.
 ›  Analisar perfis de risco atuais e em evolução e tendências de risco, o uso de 

indicadores-chave de risco para entender as mudanças no ambiente de risco, 
manter vigilância sobre novos riscos que possam impactar os objetivos (por 
exemplo, varredura de horizonte e uso de análise de cenário) e monitoramento 
mudanças na materialidade, frequência e impacto do risco, e a adequação das 
respostas existentes. Novas avaliações de risco devem ser iniciadas, se necessário.

 ›  Garantir que os riscos sejam mantidos dentro dos limites definidos (consulte a 
seção posterior sobre Apetite ao risco) e que isso continue apropriado conforme 
as circunstâncias e os objectivos evoluem.

 ›  Verificar se os controles estão a funcionar conforme pretendido e permanecem 
adequados para o propósito: acompanhar o desempenho usando indicadores-
chave de controle, monitorar as atividades de primeira linha para garantir que 
estejam a operar dentro dos mandatos, garantindo que as políticas sejam 
atualizadas rotineiramente e que as normas tenham sido implementadas, e que 
os recursos apropriados estão a ser implantados. A monitoria inclui garantia, 
teste de controle e revisões de conformidade.

 ›  O Banco aplica um modelo de revisão combinada com o objetivo de optimizar a 
revisao geral no ambiente de risco e controle.

 ›  Onde um evento de risco se materializa, avaliando as causas raiz, identificando 
possíveis falhas de controle, identificando possíveis falhas comportamentais, 
considerando se um melhor conhecimento teria melhorado a tomada de 
decisão e identificando quais lições poderiam ser aprendidas para futuras 
avaliações e gestao de riscos. Os problemas de controle devem ter propriedade 
e cronogramas claros para resolução.

 ›  Os Indicadores de desempenho chave, Indicadores de Risco Chave e os 
Indicadores de Controles chaves devem aderir aos princípios definidos 

A Gestão de Risco e os três Pilares na linha de defesa
Todos os colaboradores tem responsabilidades específicas na gestão de risco 
dentro do Apetite de Risco. Estas responsabilidades são definidas no perfil de “3 
linhas de defesa”

A primeira linha de defesa compõe as actividades engajadas em gerar os lucros 
e estabelecer uma relação com os clientes. Estas incluem áreas como o Jurídico, 
Finanças, Tesouraria, Tecnologia e Operações, Recursos Humanos e outras.

As responsabilidades primarias de cada linha de defesa é composta da seguinte forma: 

1ª linha de defesa
a)  Identificação e gestão dos riscos dentro das suas actividades e dos processos 

críticos, bem como a implementação de normas, procedimentos e controles;
b)  Operar dentro dos limites que o Risco, o Jurídico e a Conformidade tenham 

acordado, e alinhados ao Apetite de Risco do Banco.
c)  Escalonar quaisquer eventos de risco aos gestores seniores, bem como ao Risco 

e a Conformidade.

A primera linha de defesa deve estabelecer os seus controles para a mitigação 
dos riscos, particularmente no que concerne aos processos críticos, bem como as 
actividades operacionais, e que são chaves para gerir o ambiente de controle até 
um nível de tolerância aceitável.

2ª linha de defesa
O Risco e a Conformidade, compreendem a 2ª linha de defesa. Detêm um mandato 
independente estabelecido dentro dos limites, regras para gerir as actividades 
desenvolvidas na 1ª linha de defesa, e alinhadas ao Apetite de Risco.

3ª linha de defesa
A Auditoria Interna e Externa, compreendem a 3ª linha de defesa, e eles detêm uma 
visão independente do Negócio, providenciando um reporte sobre o ambiente de 
controle ao Conselho de Administração.

Monitorar

Avaliar

Responder

O processo de três pilares em gestão de risco:
 ›  Pode ser aplicado para qualquer objectivo a qualquer nível do Banco,  

ambos de cima para baixo ou de baixo para cima;
 › Está implantado no processo de tomada de decisões do negócio;
 ›  Orienta as nossas respostas a mudanças no ambiente externo ou interno  

nos quais as actividades existentes são desenvolvidas; e
 › Envolve todos os Colaboradores e todas as linhas de defesa.

2. Estrutura de capital
2.1 Divulgações qualitativas
O Absa Bank Moçambique apura os seus Fundos Próprios de acordo com as 
Normas Regulamentares dispostas no Aviso Nº 08/GBM/2017 de 3 de Abril de 
2017, do Banco de Moçambique e, por sua vez, as informações contabilísticas que 
servem de base para o apuramento dos Fundos próprios cumprem com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro.

Com referência a 30  de Junho de 2021, os Fundos próprios Totais do ABM, 
correspondem à soma dos Fundos próprios de Base com os Fundos próprios 
Complementares deduzida da parcela do valor dos activos não financeiros 
recebidos em reembolso de crédito próprio e do valor do  excesso ao limite de 
concentração.

Nos Fundos Próprios de Base destacam-se os seguintes elementos: 
Positivos:
 › Capital realizado e Prémios de emissão;
 › Reserva legal
 ›  Resultados positivos de exercícios anteriores

Negativos:
 ›  Activos Intangíveis

Nos Fundos Próprios complementares o Banco registou as provisões para riscos 
gerais de crédito até ao limite estabelecido que representa 0.06% dos Fundos 
Próprios totais.

2.2 Divulgações quantitativas
Quadro I – Fundos próprios

valores em milhares de Meticais

30 Jun. 21 31 Dez. 20

Total fundos próprios de base positivos  7 245 561  7 246 290 

Capital realizado  5 538 000  5 538 000 

Prémios de emissão de acções e outros títulos  31 891  31 891 

Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não 
distribuídos  763 528  763 528 

Resultados Positivos transitados de exercícios anteriores  912 142  912 872 

Total fundos próprios de base negativos  303 703  137 158 

Activos intangíveis  145 635  136 752 

Resultados negativos transitados de exercícios anteriores

Reservas de reavaliação negativas, nas condições enumeradas no Artº 5  56 781 

Insuficiência de provisões  101 287 

Deduções aos Fundos próprios de base  406  406 

Fundos próprios de base totais    6 941 453  7 109 133 

Provisões para riscos gerais de crédito até ao limite de 0,0125%  
dos activos ponderados pelo risco de crédito  3 955  4 350 

Empréstimos Subordinados, nas condições referidas  
no artigo 15 do Aviso 14/GBM/2013

Deduções aos fundos próprios  247 658  599 668 

Fundos próprios totais( capital qualificado)  6 697 749  6 513 814 

3. Adequação de capital
3.1 Divulgações qualitativas

O ABM tem implementado o processo de Auto Avaliação da Adequacidade do Capital, 
em conformidade com as exigências do pilar II de Basileia II e de acordo com o disposto 
no Aviso n.º 20/GBM/2013 e Circular n.º 2/SCO/2013 do Banco de Moçambique.
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A posição do capital do ABM a 30 de Junho de 2021 permaneceu robusta, com um 
rácio de solvabilidade de 20.53%, o qual  posicionou-se bem acima do nível mínimo 
regulamentar de 12%, bem como do mínimo interno de 15% estabelecido pelo 
Conselho de Administração. Em Dezembro de 2020 o rácio de solvabilidade  
fixou-se em 18.28%. 

4. Risco de crédito
4.1 Divulgações qualitativas

a) Definições 
Para efeitos contabilísticos designa-se por:
 ›   Crédito Vencido: Conjunto de todas prestações vencidas e vincendas de capital, 

incluindo os juros vencidos, de um crédito com pelo menos um dia de atraso 
(Aviso n. 16/GBM/2013).

 ›  Crédito Objecto de Imparidade: Todos os activos expostos a risco de crédito 
são objecto de imparidade. Isto inclui créditos por desembolso, por assinatura, 
disponibilidades em outras instituições financeiras, disponibilidades 
depositadas no Banco Central assim como instrumentos de dívida como por 
exemplo Bilhetes do Tesouro e Obrigações governamentais.

 ›  Crédito em Incumprimento: Conjunto de todas as prestações de capital e juros 
vencidos à mais de 90 dias (classe III e seguintes), segundo o Aviso n. 16/
GBM/2013.

b) Metodologia de Apuramento de Imparidades

Os modelos para o cálculo de imparidades utilizados pelo ABM seguem os 
princípios informados pela norma internacional de relato financeiro nº9 (IFRS9) que 
entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2018.

O IFRS9 requer uma abordagem prospectiva e amplia o nível de informações que 
as empresas devem considerar na determinação das provisões para perdas por 
imparidade.

Especificamente, a IFRS9 requer que a avaliação das perdas de crédito esperadas 
seja baseada em informações razoáveis e suportáveis que estejam disponíveis 
sem custo ou esforço excessivo, incluindo informações históricas, actuais e 
previsionais.

No contexto do IFRS 9, o cálculo de imparidades aplica-se a todos os activos 
financeiros não avaliados ao “justo valor”na conta de resultados.

Os requisitos de imparidade aplicados pelo ABM considera, em linha com IFRS9, 
todos os activos financeiros que não sejam avaliados pelo seu justo valor através 
da conta de resultados, incluindo os compromissos assumidos que (num futuro 
previsível) possam consubstanciar-se no risco de crédito bem como os créditos por 
assinatura (garantias financeiras emitidas e cartas de crédito de importação).

Para efeitos de imparidade, o ABM avalia e classifica as suas exposições de acordo 
com as seguintes categorias em cada período do relato financeiro:
 ›  Estágio 1: Exposições em situação regular e sem deterioração relevante do 

perfil de risco desde o momento da sua originação;
 ›  Estágio 2: Exposições para os quais se verificou uma deterioração significativa 

do perfil de risco desde o momento da originação mas que não estejam em 
incumprimento.

 › Estágio 3: Créditos em incumprimento.

Cálculo de Perdas de Crédito Esperadas no Estágio 1
A metodologia aplicada para o cálculo das perdas de crédito esperadas é baseada 
nos conceitos de probabilidade de incumprimento, exposição no momento de 
incumprimento e perdas em caso de incumprimento, que são estimadas para um 
horizonte temporal de 12 meses, contados a partir da data do reporte financeiro 
relevante. Com base numa taxa de desconto (uma aproximação da taxa de juros 
efectiva), é feita uma actualização do produto das três variáveis para o momento 
do reporte financeiro relevante para fazer reflectir o valor actual líquido das perdas 
de crédito esperadas durante os 12 meses subsequentes.

Para exposições relativas aos compromissos assumidos, a exposição no momento 
de incumprimento reflecte a expectativa de utilização dentro de 12 meses da data 
de relato financeiro relevante.

As expectativas das condições macroeconómicas futuras (taxa de crescimento 
do PIB, taxa de inflação e taxa de juros de financiamentos no mercado) são 
incorporadas na avaliação. 

A metodologia usada reflecte uma série de diferentes cenários económicos, 
especificamente o cálculo de estimativa de perdas separadas para as várias 
condições macroeconómicas consideradas (um mínimo de três cenários), cujo 
resultado é uma probabilidade ponderada derivada a partir de uma avaliação global 
de perdas esperadas.

A receita de juros e comissões decorrentes de exposições no estágio 1 é 
reconhecida ao seu valor contabilístico bruto, de acordo com os princípios da 
IFRS9, ou seja, sem ajuste para perdas de crédito esperadas.

O processo de Auto-avaliação da Adequacidade do Capital sumariza todo o 
processo relativo à avaliação interna da adequação do capital, a qual informa o 
Conselho de Administração e a gestão do banco, sobre a posição do capital do ABM 
e os processos implantados dentro das áreas de gestão financeira, de controlo 
operacional e de risco.

O Plano de capital, que é parte integrante do processo de Auto-avaliação da 
Adequacidade do Capital mostra as tendências dos níveis de capital adequado e 
dos rácios prudenciais do ABM a longo prazo, o que permite ao Comité Executivo 
do Banco planificar sobre como maximizar a utilização do capital disponível, 
aumentando de forma prudente o nível dos seus negócios.

3.2 Divulgações quantitativas
 Quadro II - Requisitos de capital para risco de crédito, risco de mercado  
e risco operacional

valores em milhares de Meticais

30 Jun. 21 31 Dez. 20

Operações no Balanço  24 408 177 24 902 219

Caixa e Equivalentes de Caixa

Administrações Centrais e Bancos Centrais  51 420 1 244 546

Empresas Públicas 85 496

Autoridades Municipais  7 695 

Instituições de Crédito  2 504 266 2 222 326

Empresas  13 914 449 14 163 775

Carteira de Retalho Regulamentar  4 035 994 3 878 584

Exposições Garantidas por Bens Imóveis  242 103 222 809

Créditos Vencidos  290 420 145 631

Outros Activos  3 361 831 2 939 051

Operações Extrapatrimoniais  7 228 047 9 911 696

Garantias, avales, aceites e endossos  6 464 852 8 528 307

Cartas de crédito  737 837 1 359 781

Linhas de crédito não utilizadas  25 359 23 608

Total do Risco de Crédito  31 636 225 34 813 915

Risco de Mercado  304 002 124 139

Risco Operacional

› Método de indicador básico  690 234 693 045

› Método padrão

Requisitos de capital para cobertura de Risco do Crédito  3 796 347 4 177 670

Requisitos de capital para cobertura de Risco de Mercado  36 480 14 897

Requisitos de capital para cobertura de Risco Operacional

› Método de indicador básico  82 828 83 165

› Método padrão

Total de Requisitos de capital para Cobertura de Total dos Riscos  3 915 655 4 275 732

Fundos Próprios  6 697 749  6 513 814 

Excesso de Fundos Próprios  2 782 094 2 238 082

Quadro III - Rácio de solvabilidade

valores em milhares de Meticais

30 Jun. 21 31 Dez. 20

Fundos Próprios  6 697 749  6 513 814 

› De base principal  7 188 780  7 246 290 

› De base  6 941 453  7 109 133 

› Complementares  3 955  4 350 

› Elementos a deduzir  247 658  599 668 

›∑das alíneas m) a p) do nº 1 do art.º 3 do Aviso 14/GBM/13

Risco de crédito:  31 636 225  34 813 915 

Activos do balanço  24 408 177  24 902 219 

Elementos Extrapatrimoniais  7 228 047  9 911 696 

Risco operacional  690 234  693 045 

Risco de Mercado  304 002  124 139 

Total dos riscos  32 630 460  35 631 099 

Rácio de Solvabilidade:

› De base principal 22,03% 20,34%

› De base 21,27% 19,95%

› Rácio Global 20,53% 18,28%
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Cálculo de Perdas de Crédito Esperadas no Estágio 2
A transição das exposições do estágio 1 para o estágio 2 decorre da deterioração 
significativa do perfil de risco como resultado de alteração de variáveis 
quantitativas (deterioração da PD em relação ao ponto de originação ou número 
de dias em atraso) e/ou qualitativas (factores que possam ditar a classificação 
da exposição no nível 2 da lista de vigilância, que incluem entre outros a quebra 
de condições contratuais e informações adversas no mercado). A metodologia 
aplicada para o cálculo das perdas de crédito esperadas é baseada no produto 
das métricasprobabilidade de incumprimento, exposição no momento de 
incumprimento e perdas em caso de incumprimento estimadas para um horizonte 
temporal correspondente ao prazo remanescente da exposição, contado a 
partir da data do relato financeiro (Conceito de “Vida útil”). Com base numa 
aproximação à taxa de juro efectiva, é feita uma actualização do resultado para o 
momento do relato financeiro de forma a reflectir as perdas de crédito esperadas 
correspondentes para o prazo remanescente da exposição.

O prazo remanescente de uma exposição reflecte o período contratual máximo sobre 
o qual o ABM está exposto ao risco de crédito, incluindo o impacto das extensões 
permitidas e pré-pagamentos, ou seja, opções disponíveis para mutuário.

Para exposições relativas aos compromissos assumidos, a exposição no 
momento do incumprimento reflecte a expectativa de utilização durante o prazo 
remanescente da facilidade de crédito contado da data do relato financeiro 
relevante.

As expectativas das condições macroeconómicas futuras são igualmente 
incorporadas na avaliação, tal qual no estágio 1.

A receita de juros e comissões decorrentes de exposições no estágio  
2 é reconhecida sem ajuste para perdas de crédito esperadas

Cálculo de Perdas de Crédito Esperadas no Estágio 3
As exposições classificadas como parte do estágio 3, para fins de IFRS9, são 
aquelas em que o risco de crédito aumentou ao ponto de serem considerados 
“créditos com imparidade”, ou seja, com imparidade identificada.

Considera-se crédito com imparidade quando satisfizerem a definição de crédito 
em incumprimento, que inclui indicadores da improbabilidade de reembolso.

A receita de juros e comissões decorrentes de exposições em estágio 3 é calculada 
e reconhecida com base no valor contabilístico ajustado às perdas de crédito 
esperadas

c) Risco de Concentração

Segundo o Aviso n. 5/GBM/2018, entende-se por Risco de Concentração de 
crédito “A possibilidade de uma posição ou conjunto de posições em risco sobre 
contrapartes ligadas entre si, produzir perdas que ponham em risco a liquidez e/
ou  a solvabilidade da instituição de crédito devido a materialidade das mesmas no 
conjunto dos riscos assumidos”. 

O ABM gere o risco de concentração com base em duas dimensões:
 ›  Grandes Exposições: Referem-se aos limites de financiamento para uma 

contraparte ou um grupo de contrapartes conectadas entre si, cujo agregado 
é igual ou superior a 10% do capital regulatório. As grandes exposições são 
identificadas na originação da transacção, calculando-se o agregado dos limites 
de financiamento da contraparte ou do grupo. A gestão (monitoramento e 
relatórios) das grandes exposições é feita em linha com os requisitos do regime 
regulatório vigente.

 ›  Mandato e Escala –  Refere-se à gestão do risco de concentração de crédito 
para sectores, indústria, produtos e/ou transacções, por meio de definição de 
limites máximos (agregado de limites de financiamento) e factores de alerta 
que permitam a tomada de medidas correctivas para evitar uma violação de 
limites definidos. Os limites máximos são estabelecidos no nível de apetite ao 
risco acordado, a fim de limitar a concentração. A concentração é identificada na 
originação da transacção e monitorado em linha com as políticas do grupo

d) Grupo de Contrapartes
O ABM agrega as contrapartes como parte de um grupo para identificar, reportar e 
gerir a possibilidade de correlação de incumprimento devido a causalidade directa, 
ou seja, uma contraparte causar o incumprimento da outra contraparte.  
A agregação é feita onde existe:
 ›  A relação de controlo entre as contrapartes, que surge quando existe controlo 

efectivo em que uma contraparte causa o incumprimento de outra contraparte 
através do exercício do controlo (exemplo: a relação de casa-mãe versus 
subsidiária, contrapartes com accionistas comuns, entre outros).

 ›  Interdependência económica material, que resulta na agregação entre contrapartes 
ou grupos de contrapartes quando se espera que a dificuldade financeira ou 
incumprimento de uma contraparte ou grupo de contrapartes (a entidade causal) 
cause a dificuldade financeira ou o incumprimento da outra contraparte ou grupo de 
contrapartes (a entidade dependente) (exemplos: contrapartes que dependem do 
suporte ou sucesso comercial, operacional ou financeiro de uma outra contraparte e 
essa dependência não pode ser substituído a curto prazo, contrapartes ligadas pelos 
mesmos colaterais, pela mesma fonte de receitas, entre outros).

e) Posições em Risco
As posições em risco no balanço e fora do balanço são ponderadas em 
conformidade com o disposto no Aviso11/GBM/2013 de 31 de Dezembro.

As posições em risco sobre instituições de crédito, são ponderadas em função 
das classificações de crédito atribuídas pela ECA ou, caso não existam, pela ECAI 
(Standard & Poor). No caso especifico de posições sobre instituições de crédito 
sediadas em Moçambique, se denominadas em meticais e com um período de 
maturidade inicial inferior a 3 meses são ponderadas a uma taxa de 20% ; se o 
período de maturidade inicial for superior a 3 meses bem como se  denominadas 
em moeda estrangeira são ponderadas em função da notação atribuída pela ECA  
a Administração Central de Moçambique.

4.2 Divulgações quantitativas
Quadro IV.1.1 Exposição bruta ao risco de crédito

valores em milhares de Meticais

30 Jun. 21 31 Dez. 20

Saldo Saldo

Exposição ao risco de Crédito reconhecido no balanço  55 927 493  46 579 230 

Administrações Centrais e Bancos Centrais  23 550 613  16 856 653 

Empresas Públicas  85 496 

Autoridades Municipais  7 695 

Instituições de Crédito  8 872 016  6 699 857 

Empresas  13 914 449  14 163 775 

Carteira de Retalho Regulamentar  5 423 802  5 219 497 

Exposições Garantidas por Bens Imóveis  506 666  469 270 

Créditos Vencidos  290 420  145 631 

Outros Activos  3 361 831  2 939 051 

Exposição ao risco de Crédito - fora do balanço  14 225 209  15 663 680 

Garantias prestadas  9 225 957  11 438 989 

Cartas de crédito  737 837  1 359 781 

Linhas de crédito não utilizadas em Cartões de Créditos  67 623  62 955 

Linhas de crédito não utilizadas em Descobertos  4 193 793  2 801 956 

Quadro IV.1.2 Saldos médios da exposição bruta ao risco de crédito

valores em milhares de Meticais

30 Jun 21 31 Dez 20

Saldo Saldo Médio Saldo Saldo Médio

Exposição ao risco de Crédito 
reconhecido no balanço  55 927 493  51 253 361  46 579 230  43 408 363 

Administrações Centrais e Bancos 
Centrais  23 550 613  20 203 633  16 856 653  14 975 572 

Empresas Públicas -  42 748  85 496  76 664 

Autoridades Municipais  7 695  3 848 

Instituições de Crédito  8 872 016  7 785 937  6 699 857  7 657 548 

Empresas  13 914 449  14 039 112  14 163 775  12 136 281 

Carteira de Retalho Regulamentar  5 423 802  5 321 650  5 219 497  4 779 004 

Exposições Garantidas por Bens 
Imóveis  506 666  487 968  469 270  406 235 

Créditos Vencidos  290 420  218 025  145 631  110 705 

Outros Activos  3 361 831  3 150 441  2 939 051  3 266 353 

Exposição ao risco de Crédito  
- fora do balanço  14 225 209  14 944 445  15 663 680  14 451 481 

Garantias prestadas  9 225 957  10 332 473  11 438 989  10 669 325 

 Cartas de crédito  737 837  1 048 809  1 359 781  1 057 305 

 Linhas de crédito não utilizadas  
em Cartões de Crédito  67 623  65 289  62 955  86 098 

 Linhas de crédito não utilizadas  
em Descobertos  4 193 793  3 497 874  2 801 956  2 638 754 
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Quadro IV.2.2 -Distribuição da exposição bruta ao risco de Crédito por Sectores de Actividades (2020) valores em milhares de Meticais

31 de Dezembro de 2020

Agricultura  
e Pesca

Transportes  
e Comunicações

Construção  
e Habitação Indústria Consumo

Turismo  
e Hotelaria Comércio Serviços

Exposição ao risco de Crédito no balanço  547 732  751 022  600 660  5 588 771  5 221 885  253 494  3 468 324  30 147 342 

Administrações Centrais e Bancos Centrais  16 856 653 

Empresas Públicas  2 298  83 199 

Instituições de Crédito  6 699 857 

Empresas  546 369  747 942  108 431  5 582 523  247 900  3 373 536  3 557 074 

Carteira de Retalho Regulamentar  1 363  782  17 074  1 620  5 135 037  5 578  22 616  35 427 

Exposições Garantidas por Bens Imóveis  469 270 

Créditos Vencidos  5 885  4 628  86 848  16  46 736  1 518 

Outros Activos  25 436  2 913 615 

Quadro IV.2.3 -Distribuição da exposição ao risco de Crédito por Maturidades Contratuais Residuais (2021) valores em milhares de Meticais

30 de Junho de 2021

Até 1 mês De 1 a 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos Mais de 3 anos Indeterminado Total

Exposição ao risco de Crédito no balanço  20 622 428  5 798 690  10 414 214  3 596 122  11 137 961  4 358 077  55 927 493 

Administrações Centrais e Bancos Centrais  8 779 941  3 518 325  8 600 585  1 551 159  345 442  755 161  23 550 613 

Empresas Públicas  -   

Autoridades Municipais  7 695  7 695 

Instituições de Crédito  8 384 512  173 504  314 000  8 872 016 

Empresas  3 455 506  2 273 560  1 541 520  872 188  5 771 674  13 914 449 

Carteira de Retalho Regulamentar  2 469  6 648  90 557  1 161 969  4 162 160  5 423 802 

Exposições Garantidas por Bens Imóveis  157  529  10 805  495 175  506 666 

Créditos Vencidos  290 420  290 420 

Outros Activos  7 520  41 815  3 312 496  3 361 831 

Quadro IV.2.4 -Distribuição da exposição ao risco de Crédito por Maturidades Contratuais Residuais (2020)
valores em milhares de Meticais

31 de Dezembro de 2020

Até 1 mês De 1 a 3 meses
De 3 a 12 

meses De 1 a 3 anos Mais de 3 anos Indeterminado Total

Exposição ao risco de Crédito no balanço  14 565 513  5 772 008  9 295 244  3 723 270  9 392 625  3 830 570  46 579 230 

Administrações Centrais e Bancos Centrais  7 085 632  2 678 952  4 808 275  1 224 276  288 194  771 324  16 856 653 

Empresas Públicas  82 061,59  1 137  2 298  -    -    -    85 496 

Instituições de Crédito  6 046 191  653 666  -    6 699 857 

Empresas  1 349 966  3 076 556  3 599 053  1 590 341  4 547 859  14 163 775 

Carteira de Retalho Regulamentar  1 663  15 302  230 096  895 003  4 077 433  5 219 497 

Exposições Garantidas por Bens Imóveis  60  1 858  13 650  453 703  469 270 

Créditos Vencidos  145 631  145 631 

Outros Activos  25 436  2 913 615  2 939 051 

Quadro IV.3.1 - Distribuição Geográfica das Exposições ao risco de Crédito (2021) valores em milhares de Meticais

30 de Junho de 2021

Exposição total Moçambique Africa do Sul Inglaterra EUA
Europa menos 

Inglaterra Outros

Exposição ao risco de Crédito no balanço  55 927 493  48 556 512  120 134  14 927  6 279 964  954 648  1 308 

Administrações Centrais e Bancos Centrais  23 550 613  23 550 613 

Empresas Públicas  -   

Autoridades Municipais  7 695  7 695 

Instituições de Crédito  8 872 016  1 501 036  120 134  14 927  6 279 964  954 648  1 308 

Empresas  13 914 449  13 914 449 

Carteira de Retalho Regulamentar  5 423 802  5 423 802 

Exposições Garantidas por Bens Imóveis  506 666  506 666 

Créditos Vencidos  290 420  290 420 

Outros Activos  3 361 831  3 361 831 

Quadro IV.3.2 - Distribuição Geográfica das Exposições ao risco de Crédito (2020)
valores em milhares de Meticais

31 de Dezembro de 2020

Exposição total Moçambique Africa do Sul Inglaterra EUA
Europa menos 

Inglaterra Outros

Exposição ao risco de Crédito no balanço  46 579 230  40 549 688  40 135  46 300  5 365 269  576 728  1 110 

Administrações Centrais e Bancos Centrais  16 856 653  16 856 653 

Empresas Públicas  85 496  85 496 

Instituições de Crédito  6 699 857  670 314  40 135  46 300  5 365 269  576 728  1 110 

Empresas  14 163 775  14 163 775 

Carteira de Retalho Regulamentar  5 219 497  5 219 497 

Exposições Garantidas por Bens Imóveis  469 270  469 270 

Créditos Vencidos  145 631  145 631 

Outros Activos  2 939 051  2 939 051 
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Quadro IV.3.3 -Distribuição  Geográfica das Exposições de Crédito (Por Regiões em Moçambique-2021)
valores em milhares de Meticais

30 de Junho de 2020

Norte Centro Sul
Total-

Moçambique

Exposição ao risco de Crédito no balanço  1 184 162  1 457 217  45 915 134  48 556 512 

Administrações Centrais e Bancos Centrais  23 550 613  23 550 613 

Empresas Públicas  -   

Autoridades Municipais  7 695  7 695 

Instituições de Crédito  1 501 036  1 501 036 

Empresas  174 502  252 615  13 487 331  13 914 449 

Carteira de Retalho Regulamentar  933 200  1 172 323  3 318 279  5 423 802 

Exposições Garantidas por Bens Imóveis  8 815  2 825  495 026  506 666 

Créditos Vencidos  33 753  21 759  234 909  290 420 

Outros Activos  33 892  3 327 940  3 361 831 

Quadro IV.3.4 -Distribuição  Geográfica das Exposições do Crédito (Por Regiões em Moçambique-2020)
valores em milhares de Meticais

31 de Dezembro de 2020

Norte Centro Sul
Total-

Moçambique

Exposição ao risco de Crédito no balanço  1 078 346  1 535 125  37 936 217  40 549 688 

Administrações Centrais e Bancos Centrais  16 856 653  16 856 653 

Empresas Públicas  85 496  85 496 

Instituições de Crédito  670 314  670 314 

Empresas  172 134  367 929  13 623 711  14 163 775 

Carteira de Retalho Regulamentar  865 761  1 138 674  3 215 062  5 219 497 

Exposições Garantidas por Bens Imóveis  8 934  3 479  456 857  469 270 

Créditos Vencidos  14 111  25 042  106 477  145 631 

Outros Activos  17 405  2 921 646  2 939 051 

5. Mitigação de risco de crédito
5.1 Divulgações qualitativas

O ABM adopta várias técnicas para mitigar o risco de crédito na sua carteira. 
O mais fundamental é fazer uma avaliação da capacidade do mutuário para honrar 
com os seus compromissos financeiros sem dificuldades bem como a idoneidade 
da contraparte tendo por base as informações disponíveis no mercado.

Para mitigar os riscos associados a certas exposições, ABM pode requerer a 
inclusão de colaterais que limitam as perdas esperadas através da redução da 
respectiva perda em caso de incumprimento. A existência de colaterais é entendida 
como uma mitigação de risco e nunca como uma justificação para a aprovação –  
A decisão de crédito é sempre baseada na capacidade de reembolso.

Os colaterais exigidos podem assumir a forma de hipotecas, penhores, garantias 
de terceiros (exemplo: corporativas ou bancárias) entre outras. Onde aplicável, os 
activos prestados como colaterais são submetidos a uma avaliação independente 
(dentro de um painel devidamente aprovado) para apurar a adequacidade do seu 
valor para o nível do risco assumido. As avaliações referenciadas são revistas de 
forma regular nos termos contratualmente acordados com a contraparte. Quando 
o colateral prestado assume a forma de avales ou garantias corporativas, o garante 
é igualmente analisado para apurar a sua capacidade de reembolso da posição 
garantida em caso de incumprimento por parte da contraparte.

A gestão da concentração de risco, conforme anteriormente descrito, é outra 
ferramenta que ABM recorre para a mitigação do risco dentro do portfólio de crédito.

5.2  Divulgações quantitativas
Quadro V.1.1 Exposições ao risco de Crédito por tipo de Garantia (2021)

valores em milhares de Meticais

30 de Junho de 2021

Garantia do 
Estado Hipoteca

Outras 
garantias Sem garantias

Exposição ao risco de Crédito  
no balanço  23 558 308  1 877 101  4 554 134  25 937 950 

Administrações Centrais  
e Banco Centrais  23 550 613 

Empresas Públicas

Autoridades Municipais  7 695 

Instituições de Crédito  487 504  8 384 512 

Empresas  1 224 259  3 878 517  8 811 674 

Carteira de Retalho Regulamentar  17 106  171 220  5 235 476 

Exposições Garantidas por Bens Imóveis  506 666 

Créditos Vencidos  113 626  522  176 272 

Outros Activos  15 444  16 371  3 330 016 

Quadro V.1.2 Exposições ao risco de Crédito por tipo de Garantia (2020)
valores em milhares de Meticais

31 de Dezembro de 2020

Garantia  
do Estado Hipoteca

Outras 
garantias Sem garantias

Exposição ao risco de Crédito no 
balanço  16 856 653  2 019 319  5 907 951  21 795 306 

Administrações Centrais  
e Banco Centrais  16 856 653 

Empresas Públicas  85 496 

Instituições de Crédito  654 035  6 045 821 

Empresas  1 501 360  5 032 312  7 630 103 

Carteira de Retalho Regulamentar  8 989  116 531  5 093 977 

Exposições Garantidas por Bens Imóveis  469 270 

Créditos Vencidos  31 670  2 171  111 790 

Outros Activos  8 031  17 405  2 913 615 
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6. Risco de mercado
6.1 Divulgações qualitativas

“O risco de mercado é a probabilidade de ocorrência de perdas decorrentes de 
variações de preços de mercado, susceptíveis de afectar de forma desfavorável a 
posição financeira ou os objectivos do Banco. 

No Absa Bank Moçambique, S.A. o risco de mercado compreende também as 
seguintes principais categorias:”
 ›  Risco de taxa de juros é o risco dos fluxos de caixa futuros dum instrumento 

financeiro variarem devido a alterações das taxas de juros de mercado, 
afectando negativamente a posição financeira do Banco. As alterações das 
taxas de juros afectam a margem financeira do Banco, bem como o valor dos 
seus instrumentos financeiros.

 ›  Risco cambial é o risco da posição financeira do Banco se deteriorar devido a 
alterações das taxas de câmbio. O Banco está exposto aos efeitos de flutuações 
das taxas de câmbio na sua posição financeira e nos seus fluxos de caixa. Em 
articulação com o Grupo, o Banco define limites para o nível de exposição por 
divisa e em termos globais para as posições overnight, limites esses que são 
controlados diariamente.

O objectivo da gestão do risco de mercado pelo Banco é preservar e melhorar o 
Balanço e a conta de exploração, bem como facilitar o crescimento do negócio num 
quadro de gestão de riscos controlado e transparente.

O risco de mercado é geralmente assumido e também gerido pela Tesouraria, 
em apoio às operações com clientes e à gestão do Balanço. A exposição diária e 
mensal ao risco de mercado é controlada face aos limites fixados. A apetência por 
risco de mercado para todos os tipos de risco de mercado é definida pela equipa 
de gestão, sendo as funções de supervisão asseguradas por uma função de risco 
independente.

As principais técnicas utilizadas para avaliar e monitorizar o risco de mercado 
incluem também:
 ›  Valor Diário em Risco, para as taxas de juro e para as taxas de câmbio;
 › Proveitos de Juros em Risco; 
 › Testes de Esforço, entre outras medias espeificas.
 ›  O Valor Diário em Risco é uma estimativa das perdas potenciais que podem 

ocorrer devido a flutuações desfavoráveis no mercado, se as posições 
existentes forem mantidas inalteradas durante um dia, e é medido com um nível 
de confiança de 95%. Para o cálculo do Valor Diário em Risco, o Banco adoptou 
o modelo de cálculo do Grupo Absa, como parte integrante do processo de 
cumprimento dos requisitos de Basileia II. Com efeito, o Valor Diário em Risco 
é uma das medidas primárias de gestão e monitorização dos riscos da taxa 
de juros e de câmbio, sendo uma peça-chave da prestação de informações ao 
Comité de Gestão de Activos e Passivos. Para avaliar a eficácia do seu modelo 
de cálculo do Valor Diário em Risco, o Banco emprega técnicas de validação 
histórica, que monitorizam os resultados reais através da contagem do número 
de dias em que os prejuízos de operações financeiras excedem o valor estimado 
para o DVaR. A norma regulamentar para testes históricos é medir o Valor 
Diário em Risco assumindo um prazo de detenção de um dia com um nível de 
confiança de 95%.

 ›  Os Proveitos de Juros em Risco exprimem o grau de sensibilidade da margem 
financeira a um determinado choque nas taxas de juros, num determinado 
intervalo temporal. Os Proveitos de Juros em Risco estima mudanças na 
margem financeira futura (Net Interest Income/NII) num horizonte de 12 meses, 
devido a mudanças nas taxas de juros, spreads de financiamento e/ou volumes. 
Os Proveitos de Juros em Risco podem assumir a renovação de saldos vincendos 
(ou seja, uma visão constante do balanço patrimonial) ou avaliar o impacto 
sobre os ganhos futuros do Banco, incluindo os negócios futuros.

 ›  Os Testes de Esforço fornecem uma referência da potencial magnitude dos 
prejuízos que podem ocorrer em condições extremas, devido a alterações das 
variáveis de risco relevantes dos mercados financeiros e sistema económico 
(nacional e/ou internacional) em geral.

6.2  Divulgações quantitativas 
Quadro VI.1 - Risco de Mercado em 30 de Junho de 2021

valores em milhares de Meticais

Posições Líquidas

Países Divisas Longas Curtas

Estados Unidos da América  Dólar  USD  263 483  -   

União Europeia  Euro  EUR  -    48 899 

África do Sul  Rand  ZAR  38 498  -   

Canadá  Dólar   CAD  -    -   

Dinamarca  Coroa  DKK  -    -   

Reino Unido  Libra  GBP  -    3 308,4 

Japão  Iene  JPY  1 855  -   

Malawi  Kwacha  NWK  0  -   

Noruega  Coroa  NOK  -    28,9 

Suécia  Coroa  SEK  82  -   

Suíça  Franco  SEK  -    -   

Zâmbia  Kwacha  ZMK  83  -   

Total  304 002  52 236 

Base de Incidência para o Cálculo de Requisitos de Capitais para a Cobertura do Risco Cambial (6)  304 002

Quadro VI.2 - Risco de Mercado em 31 de Dezembro de 2020
valores em milhares de Meticais

Posições Líquidas

Países Divisas Longas Curtas

Estados Unidos da América  Dólar  USD  -    108 816 

União Europeia  Euro  EUR  3 306  -   

África do Sul  Rand  ZAR  -    15 289 

Canadá  Dólar   CAD  -    -   

Dinamarca  Coroa  DKK  -    -   

Reino Unido  Libra  GBP  212  -   

Japão  Iene  JPY  908  -   

Malawi  Kwacha  NWK  -    -   

Noruega  Coroa  NOK  -    34,2 

Suécia  Coroa  SEK  5 215  -   

Zâmbia  Kwacha  ZMK  105  -   

Total  9 746  124 139 

Base de Incidência para o Cálculo de Requisitos de Capitais para a Cobertura do Risco Cambial (6)    124 139

7. Risco operacional
7.1 Divulgações qualitativas

O Risco Operacional é o risco de perda para o ABM e como um resultado de 
processos ou sistemas inadequados ou deficientes, ou factores humanos devido a 
eventos externos. 
A gestão do Risco Operacional dentro do Absa Moçambique Limitada é suportado 
pelo Comité de Basileia sobre Princípios de Supervisão Bancária para a boa gestão 
do Risco Operacional e o Quadro de Gestão de Risco Empresarial do Banco Absa 
Moçambique. 
O Risco Operacional ocorre no curso natural da actividade empresarial e, portanto, 
não é possível eliminar toda exposição do Risco Operacional. Como um risco 
abrangente, O Risco Operacional visa fornecer uma abordagem consistente para a 
gestão de um conjunto de sub-riscos, incluindo riscos não-financeiros em toda a 
empresa.

A identificação de processos operacionais é fundamental para a realização da 
estratégia e objectivos do ABM e a gestão de riscos operacionais visa garantir que 
esses processos e capacidades sejam salvaguardados e resilientes.

Os objectivos do ABM na gestão do Risco Operacional são:
 ›  Articular um nível adequado de apetite ao Risco Operacional, que de suporte a 

estratégia de negócios. 
 ›  Gerir riscos e controlos efectivamente, mantendo assim o perfil de Risco 

Operacional dentro do apetite de risco.
 ›  Incorporar uma cultura de risco positiva em toda a organização.
 ›  Minimizar o impacto das perdas sofridas no curso normal dos negócios (perdas 

esperadas) e evitar ou reduzir a probabilidade de sofrer uma perda extrema (ou 
inesperada)

A gestão de Risco Operacional está alinhada com o modelo das ‘’linhas de 
defesa’’, conforme estabelecido no Quadro Geral de Risco Empresarial, com a 
responsabilidade primária sendo da primeira linha de defesa para a gestão do 
Risco Operacional que reside com as unidades de negócios e infra-estruturas onde 
surge o risco. Os responsáveis das unidades de negócios e de infra-estruturas 
a responsabilidade de implementar estruturas e processos organizacionais 
apropriados, de acordo com o Quadro de Gestão de Risco Operacional (QGRO) para 
identificar, avaliar, medir, mitigar, monitorar e remediar riscos em suas respectivas 
áreas dentro do apetite de risco acordado.

O Banco conduz um processo de auto-avaliação dos seus riscos com a base 
na revisão dos processos críticos (Denominado CPA), na língua inglesa, em 
substituição da metodologia anteriormente implementada que consistia na 
avaliação individual das Unidades Orgânicas dos Riscos e Controles 
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(Denominado RCSA), sem olhar para abordagem do impacto dos Riscos e controles 
dentro do processo da entrega dos serviços e satisfação do cliente. No processo 
de planeamento da auto-avaliação dos processos críticos, é crítico que haja a 
definição clara do âmbito, tomando em consideração a estratégia, os objectivos e 
a finalidade da Área de Negócios, incluindo a compreensão dos riscos materiais, a 
partir de factores internos e externos.

São tomados também em consideração os factores críticos de sucesso que 
suportam o modelo operacional, bem como as medidas de desempenho, metas 
e informações relevantes de gestão existentes para avaliar o desempenho em 
relação aos objectivos, bem como os limites de risco pré-estabelecidos. Dentro 
deste processo, o Banco identifica os processos que suportam o objectivo 
comercial e isola os objectivos do processo que se vinculam aos objectivos do 
negócio. Para se identificar o nível de materialidade do processo, o âmbito do 
processo é determinado, e é feito o uso da Matriz de Classificação de Risco e 
Questões, documento de suporte para determinar seu impacto nos objectivos 
de negócios, seu desempenho financeiro, clientes, reguladores e mercado como 
resultado da falha ou indisponibilidade do processo. Os processos identificados a 
nível do Banco como sendo críticos são documentados e mapeados são assinado 
pelo proprietário do processo relevante, incluindo aprovação do Executivo 
Responsável. Com o objectivo de oferecer grande suporte à Gestão global do Banco 
através de gestão de risco operacional de padrão internacional, o ABM adopta 
uma metodologia de gestão de risco operacional que responde às exigências dos 
acordos de Basileia II. A referida metodologia pode ser observada na figura abaixo.

A Metodologia Gestão do Risco Operacional, expõe com mais detalhes na Política 
de Risco Operacional e principal correspondente a nível de padrões de risco, 
estabelece práticas de gestão do risco operacional em todos os tipos de risco.

AvaliarQuadro de Gestão
do Risco 

Operacional

Avaliar ResponderIdentificar

Responder

Abordagem de controlo de gestão

Monitorar

Monitorar Reportar

Elementos
do Quadro de

Gestão do Risco
Operacional

> Avaliação
de processos
críticos

> Resiliência
> Cenários
> Riscos 

Emergentes
> Matriz de 

classificação 
de riscos 
e questões

> Avaliação
de processos
críticos

> Resiliência
> Cenários
> Riscos 

Emergentes
> Matriz de 

classificação 
de riscos 
e questões

> Gestão de
problemas
materiais

> Licções
aprendidas

> Matriz de 
classificação 
de riscos 
e questões

> Apetite de risco
e limites

> Eventos de risco
internos e externos

> Indicadores chave
> Matriz de 

classificação 
de riscos 
e questões

> Avaliação dos
relatórios,
excepções e
escalonamento

> Matriz de 
classificação 
de riscos 
e questões

Na óptica predominantemente prudencial, a base de cálculo dos requisitos de 
fundos próprios para a cobertura de risco operacional, que o ABM aplica,  
é determinada de acordo com o indicador básico, BIA. O cálculo do valor do risco 
corresponde a 15% de média aritmética dos últimos três anos do indicador 
relevante anual positivo.

O indicador relevante, de acordo com o anexo I do Aviso 12/GBM/2013 do Banco de 
Moçambique, é resultado da soma da margem líquida de juros com outras receitas 
líquidas, numa base anual, portanto para 30 de Junho de  2020, o ABM tomou como 
base os anos de 2018, 2019 e 2020.

7.2 Divulgações quantitativas
O quadro abaixo apresenta as rúbricas específicas consideradas para o cálculo 
dos requisitos de fundos próprios para a cobertura de risco operacional e os 
respectivos saldos em 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020.

Quadro VII.1 - Risco Operacional                                                    valores em milhares de Meticais

Médias de 3 
anos

Médias de 3 
anos

30 Jun. 21 31 Dez. 20

(+) Juros e Rendimentos Similares  4 779 771  4,928,283 

(-) Juros e Custos equiparados  (1 400 502)  (1,360,246)

(+) Receitas de acções e outros títulos de rendimento variável/fixo

(+) Comissões Recebidas  740 679  664,703 

(-) Comissões pagas  (225 733)  (208,293)

(+) Resultado Proveniente de operações Financeiras  651 753  543,035 

(+) Outros Resultados de exploração  55 591  52,822 

Total  4 601 558  4,620,302 

Risco operacional  690 234  693,045 

8. Participações patrimoniais
O Absa Bank Moçambique é accionista da SIMO (Sociedade Interbancária de 
Moçambique), entidade gestora de cartões, por motivos regulamentares e do IFBM 
(Instituto de Formação Bancária de Moçambique). Em 30 de Junho de 2021, o ABM 
detinha 7,68% do total das acções da SIMO e 21% do total das acções do IFBM, 
valorizadas ao par.

As Participações na SIMO e no IFBM estão registadas no balanço do ABM como Activos 
Financeiros ( Instrumentos de capital não cotados), num total de 97.164 milhares de 
meticais e 405.610 meticais respectivamente.

valores em milhares de Meticais

Descrição 30 Jun. 21 31 Dez. 20

SIMO 97 164 97 164

IFBM 406 406

Fundos próprios do ABM 6 697 749 6 513 814

Peso - SIMO 1,45% 1,49%

Peso - IFBM 0,01% 0,01%

9. Risco de taxas de juro na carteira bancária
9.1 Divulgações qualitativas
a) Definições
O Risco de taxas de juro é o risco dos fluxos de caixa futuros de um instrumento 
financeiro flutuarem devido a alterações das taxas de juros de mercado, afectando 
negativamente a posição financeira do Banco. As alterações das taxas de juros afectam 
a margem financeira do Banco, bem como o valor dos seus instrumentos financeiros.  
O Banco aceita a exposição aos efeitos de flutuações dos níveis prevalecentes de taxas 
de juros de mercado, o que pode afectar negativamente as suas margens. O impacto 
desta flutuação de taxas diverge dependendo da estrutura do balanço, dependendo da 
sensibilidade de cada um dos itens em relação a alterações de taxas de juro.

A sensibilidade destes itens é avaliada  mensalmente pelo ABM com base 
em modelos internos inspirados em aspectos contratuais e assunções 
comportamentais, tendo métricas de análise de esforço e sensibilidade.

Os activos,  maioritariamente estão ligados a aspectos contractuais, flutuando 
a taxa de juro com base ao acordo estabelecido com a contraparte e os passivos 
principalmente os depósitos sem maturidade são afectados com base em 
assunções comportamentais estabelecidas através de uma análise histórica da 
carteira, fixando a vida média útil e classificando-os em voláteis e estruturais.

b) Reembolso antecipado de empréstimos
 ›  Os empréstimos concedidos pelo ABM são passíveis de reembolsos 

antecipados, quer pela totalidade da posição em dívida que por conta de 
adiantamento das prestações vincendas. Para o efeito e em estrita observância 
as restrições aplicáveis nas condições específicas, havendo, do contrato do 
empréstimo, o mutuário tem o dever de comunicar (por escrito) ao Banco sobre 
a sua intenção de antecipar a amortização do capital, o montante e a data 
efectiva da operação pretendida.

 ›  Em caso de reembolsos antecipados por conta de adiantamento das prestações 
vincendas, o mutuário tem opção de manter a maturidade original do contrato 
(por via disso, reduzir a prestação paga periodicamente) ou manter a prestação 
paga periodicamente (por via disso, reduzir a maturidade do contracto).

 ›  Os reembolsos antecipados estão sujeitos a cobrança de uma comissão sobre 
o montante do capital antecipadamente amortizado, desde que previsto no 
contrato do empréstimo em causa, acrescido dos juros vencidos e não pagos 
até a data efectiva da operação.

9.2 Divulgações quantitativas  
9.2.1 Análise de sensibilidade

Rendimento de juros em risco
Os rendimentos de juros em risco reflectem a variação esperada nos juros 
recebidos num determinado período se as taxas de juro subirem ou baixarem numa 
determinada magnitude. Para o efeito, aplicam-se variações instantâneas nas 
taxas de juro para todos os intervalos de refixação de preços, para determinar a 
sensibilidade da carteira de investimentos do Banco a tais variações.

As tabelas abaixo mostram o efeito de variação de taxas de juro em  (+/-) 2% em 
Meticais e em moeda estrangeira:

Junho 2021 -2.0%  +2.00%

MZN'000s MZN'000s

Sensibilidade do Rendimento de Juros Liquidos -198 537 296 759

Uma variação das taxas de juro em meticais em cerca de menos 2% resultaria numa 
variação negativa nos rendimentos de cerca de 198.5 milhões de Meticais, dada a 
estrutura do balanço e demonstração da posição financeira, a 30 de Junho de 2021.
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Impacto da situação líquida/ fundos próprios
O impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro sobre os Fundos 
Próprios do Banco a 30 de Junho de 2021, avaliados através de uma ponderação de 
várias bandas temporais situa-se em -7.68% e -2.69%, para Meticais e US Dolares, 
respectivamente, conforme apresentado no quadro a seguir: 

Moeda: Meticais (MZN)

Banda 
temporal Activos Passivos Extrapatrimoniais Posição

Factor de 
ponderação(%)

Posição 
Ponderada

(+) (-) (+) (-) (+/-) (1) (2)

À vista - 1 mês 28 763 837 15 049 292  -    -    13 714 545 0,08%  10 972 

1 - 3 meses  2 859 853  2 205 033  -    -   654 820 0,32%  2 095 

3 - 6 meses  1 581 582  6 252 350  -    -   -4 670 768 0,72%  -33 630 

6 - 12 meses  2 988 928  3 715 549  -    -    -726 621 1,43%  -10 391 

1 - 2 anos  2 714 240  5 309 807  -    -   -2 595 567 2,77%  -71 897 

2 - 3 anos  1 251 353  5 292 406  -    -   -4 041 053 4,49%  -181 443 

3 - 4 anos  2 996 316  5 104 754  -    -   -2 108 438 6,14%  -129 458 

4 - 5 anos  979 436  2 787 202  -    -   -1 807 766 7,71%  -139 379 

10 - 15 anos  124 166  -    -    -    124 166 17,84%  22 151 

15 - 20 anos  -    -    -    -    -   22,43%  -   

> 20 anos  -    -    -    -    -   26,03%  -   

Total  -526 158 

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro  (526 158)  

Fundos Próprios  6 697 749  

Impacto da Situação Líquida/Fundos Próprios -7,86%

Moeda: US Dólares (USD)

Banda 
temporal Activos Passivos Extrapatrimoniais Posição

Factor de 
ponderação(%)

Posição 
Ponderada

(+) (-) (+) (-) (+/-) (1) (2)

À vista - 1 mês 12 065 135  3 560 491  -    -    8 504 644 0,08%  6 804 

1 - 3 meses  1 159  1 539 400  -    -   (1 538 241) 0,32%  (4 922)

3 - 6 meses  1 738  2 059 535  -    -   (2 057 797) 0,72%  (14 816)

6 - 12 meses  3 476  458 963  -    -    (455 486) 1,43%  (6 513)

1 - 2 anos  6 953  790 468  -    -    (783 515) 2,77%  (21 703)

2 - 3 anos  6 953  790 468  -    -    (783 515) 4,49%  (35 180)

3 - 4 anos  6 373  790 468  -    -    (784 095) 6,14%  (48 143)

4 - 5 anos  -    724 596  -    -    (724 596) 7,71%  (55 866)

5 - 7 anos  -    -    -    -    -   10,15%  -   

7 - 10 anos  -    -    -    -    -   13,26%  -   

10 - 15 anos  -    -    -    -    -   17,84%  -   

15 - 20 anos  -    -    -    -    -   22,43%  -   

> 20 anos  -    -    -    -    -   26,03%  -   

Total  (180 341)

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro  (180 341)  

Fundos Próprios  6 697 749  

Impacto da Situação Líquida/Fundos Próprios -2,69%

Impacto na margem de juros
O impacto acumulado sobre a margem de juros dos instrumentos sensíveis à 
taxa de juro a 30 de Junho de 2021, avaliados através de uma ponderação de 
várias bandas temporais situa-se em 3.50% e 3.17%, para Meticais e US Dolares, 
respectivamente, conforme apresentado no quadro a seguir: 

Moeda: Meticais (MZN)

Banda 
temporal Activos Passivos Extrapatrimoniais Posição

Factor de 
ponderação(%)

Posição 
Ponderada

(+) (-) (+) (-) (+/-) (1) (2)

À vista 26 502 286 14 821 436  -    -    13 714 545 2,00%  274 291 

À vista - 1 mês  2 261 552  227 856  -    -    654 820 1,92%  12 573 

1 - 2 meses  1 775 533  1 095 809  -    -   (4 670 768) 1,75%  (81 738)

2 - 3 meses  1 084 321  1 109 224  -    -    (726 621) 1,58%  (11 481)

3 - 4 meses  427 160  791 106  -    -   (2 595 567) 1,42%  (36 857)

4 - 5 meses  1 077 163  4 866 246  -    -   (4 041 053) 1,25%  (50 513)

5 - 6 meses  77 260  594 998  -    -   (2 108 438) 1,08%  (22 771)

6 - 7 meses  77 049  498 340  -    -   (1 807 766) 0,92%  (16 631)

7 - 8 meses  77 005  593 475  -    -    15 473 0,75%  116 

8 - 9 meses  427 399  706 848  -    -    24 515 0,58%  142 

9 - 10 meses  391 684  593 446  -    -    124 166 0,42%  521 

10 - 11 meses  1 677 206  591 930  -    -    -   0,25%  -   

11 - 12 meses  338 584  731 508  -    -    -   0,08%  -   

Total  67 651 

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro  67 651  

Fundos Próprios  1 931 858  

Impacto da Situação Líquida/Fundos Próprios 3,50%

Moeda: US Dólares (USD)

Banda 
temporal Activos Passivos Extrapatrimoniais Posição

Factor de 
ponderação(%)

Posição 
Ponderada

(+) (-) (+) (-) (+/-) (1) (2)

À vista  11 745 
586  2 146 412  -    -    8 504 644 2,00%  170 093 

À vista - 1 mês  319 549  1 414 079  -    -   (1 538 241) 1,92%  (29 534)

1 - 2 meses  579  299 009  -    -   (2 057 797) 1,75%  (36 011)

2 - 3 meses  579  1 240 390  -    -    (455 486) 1,58%  (7 197)

3 - 4 meses  579  68 521  -    -    (783 515) 1,42%  (11 126)

4 - 5 meses  579  69 067  -    -    (783 515) 1,25%  (9 794)

5 - 6 meses  579  1 921 947  -    -    (784 095) 1,08%  (8 468)

6 - 7 meses  579  65 872  -    -    (724 596) 0,92%  (6 666)

7 - 8 meses  579  66 349  -    -    -   0,75%  -   

8 - 9 meses  579  70 111  -    -    -   0,58%  -   

9 - 10 meses  579  66 285  -    -    -   0,42%  -   

10 - 11 meses  579  66 380  -    -    -   0,25%  -   

11 - 12 meses  579  123 966  -    -    -   0,08%  -   

Total  61 296 

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro  61 296  

Fundos Próprios  1 931 858  

Impacto da Situação Líquida/Fundos Próprios 3,17%

9.2.2 Teste de esforço
Os resultados dos testes de esforço de risco de taxa de juro elaborados com 
referência a 30 de Junho de 2021 e tendo como base diferentes produtos da 
carteira bancária, sugerem que em caso de uma variação significativa das taxas 
de juro assumindo a exposição na carteira bancaria no periodo referenciado, o 
potencial impacto negativo sobre os resultados para o Absa Bank Moçambique, S.A. 
seria de cerca de 199 milhões de Meticais correspondente a magnitude de redução 
das de taxas de juro em cerca de 200 pontos bases, estando dentro do apetite de 
risco definido pelo Banco para o ano de 2021.

Quadro VIII - Indicadores prudenciais e económico-financeiros
Aviso nº 16/GBM/2017 de 30 Junho

Descrição 30 Jun. 21 31 Dez. 20

Capital

Rácio de Alavancagem 13,65% 16,01%

Rácio de Solvabilidade 20,53% 18,28%

Tier 1 Capital 21,27% 19,95%

Qualidade de activos

Rácio de Crédito Vencido Até 90 dias 7,78% 4,24%

Rácio de Crédito em Incumprimento (NPL) 2,91% 1,53%

Rácio de Cobertura do NPL 84,62% 116,53%

Gestão

Custo de Estrutura 79,84% 86,69%

Custo de Funcionamento 71,46% 78,31%

Rácio de Eficiência  56 705  45 905 

Resultados

Rácio da Margem Financeira 11,90% 11,05%

Rendibilidade do Activo (ROA) 0,99% 0,57%

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 6,73% 3,37%

Liquidez

Rácio de Activos Liquidos 38,20% 42,27%

Rácio de Transformação 54,28% 63,67%

Rácio de Cobertura de Liquidez de Curto Prazo 47,15% 53,63%
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MESTRADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DESENVOLVIMENTO

Escola Superior de Relações Internacionais

EDITAL
3ª Edição

MESTRADO EM SEGURANÇA MARÍTIMA

Introdução
Estão abertas as candidaturas para a 3ª edição do curso de Mestrado em Segurança Marítima. 

1. Objectivo do curso de mestrado em Segurança Marítima

O curso de mestrado em Segurança Marítima visa, essencialmente, providenciar uma sólida formação académica 
alicerçada em abordagens teórico-metodológicas multidisciplinares no domínio da segurança, especificamente no mar e, 
no geral, nas águas interiores e lagos. 

2. Estrutura e organização do curso de mestrado em Segurança Marítima 
•	 Tipo de Mestrado: Académico

•	 Período de frequência: Pós-laboral

•	 Regime de frequência: Presencial,  com possibilidade de se recorrer, quando necessário, ao ensino híbrido. 

•	 Duração do Curso: 4 semestres (2 anos). Três semestres são dedicados à leccionação e o quarto semestre é 
reservado a elaboração e defesa da dissertação.

•	 Forma de Culminação do Curso: Elaboração e Defesa de Dissertação de Mestrado; e

•	 Língua de trabalho: Curso leccionado na língua portuguesa. 

3. Elegibilidade ou requisitos para admissão
•	 Média 14 valores de conclusão licenciatura
•	 Experiência profissional mínima de três (3) anos, caso a média de conclusão de Licenciatura seja inferior a 14 

valores;
•	 Licenciatura em Relações Internacionais, Ciência Política, Ciências Militares, Segurança Internacional, Ciências 

Policiais, entre outras áreas correlacionadas; e
•	 Avaliação positiva da análise da prova documental.

4. Procedimento de Submissão da Candidatura
´As candidaturas deverão ser submetidas na pós-graduação da ESRI, das 08: 00 às 15:30 horas, na Rua dos Desportistas, 
número 833, Prédio Jat 5-1, 2º andar, Cidade de Maputo.

Documentação a submeter no acto de candidatura
§	 Carta de motivação da candidatura, dirigida ao Director da ESRI;
§	 Formulário de inscrição (a ser obtido no local de inscrição);
§	 Duas Cópias do certificado de Licenciatura ou equivalente (apenas uma deverá ser autenticada);
§	 Duas cartas de recomendação (cujo formulário está disponível no local de inscrição). Uma emitida pelo 

superior hierárquico da entidade patronal e outra por antigo docente com nivel de Mestrado ou Doutoramento. 
Alternativamente, podem ser submetidas duas cartas de recomendação de antigos docentes com nível de 
Mestrado ou Doutoramento.

§	 Curriculum Vitae, devidamente assinado;
§	 Fotocópia autenticada do BI ou Passaporte;
§	 Fotocópia autenticada do DIRE (para estrangeiros);
§	 Declaração do NUIT;
§	 Anteprojecto de pesquisa para Dissertação cujo modelo está disponível no local de inscrição;
§	 Comprovativo de depósito ou pagamento via POS da Taxa de candidatura

As candidaturas devem ser submetidas de 25 de Agosto a 25 de Setembro de 2021.

5. Vagas disponíveis

§	 Disponíveis 35 vagas;
§	 Publicação da lista de candidatos admitidos e pré-seleccionados ao curso de reorientação no dia 17 de Outubro 

de 2021;
§	 Cartas de Admissão serão enviadas aos candidatos seleccionados.

6. Matrícula, propinas, inscrição e taxas 

•	 As matrículas vão decorrer no período de 10 a 28 de Janeiro de 2022. 
•	 No acto de matrícula, o estudante deve preencher um formulário; preencher seus dados pessoais no cadastro; e 

apresentar três (3) fotografias tipo passe.
•	 Taxa de candidatura ao curso de mestrado: 4,000.00 (quatro mil) meticais
•	 Taxa única de matrícula: 8,000,00 (oito mil) meticais para nacionais; 
•	 Taxa mensal da propina: 10.000,00 (dez mil) meticais; 
•	 Taxa semestral da renovação da inscrição: 4,000.00 (quatro mil) meticais.

•	 Taxa única para a submissão de DM: 30.000,00 (trinta mil) meticais.

No acto da matrícula, é obrigatório o pagamento antecipado da propina equivalente ao primeiro mês de frequência 
ao curso;

As propinas devem ser pagas no final de um mês até ao princípio do mês seguinte, precisamente de 25 a 5. A validação 
do pagamento das propinas fica condicionada à apresentação do respectivo comprovativo;

Os pagamentos das taxas de matrícula, propina, entre outras taxas devem ser feitos nas seguintes contas Bancárias: 

Banco Comercial de Investimento (BCI): Para inscrições e emolumentos
Número de Conta: 21241448110001
NIB: 0008.0000.1241.4481.1011.3
Millenium BIM para mensalidades/propinas
Número de Conta: 489688205
NIB: 0001.0000.0048.9688.2055.7

7. Início de aulas

As aulas iniciam no dia 07 de Fevereiro de 2022, na rua dos Desportistas, no prédio Jat 5-1, 2º andar

8. Informações e Contactos

Quaisquer informações adicionais sobre o curso de mestrado podem ser obtidas na pós-graduação da ESRI, 
na rua dos desportistas, Prédio Jat 5-1 2ºandar ou através do número de telemóvel: (+258) 824298343 e 
do email: dpgisri@gmail.com.

Introdução
Estão abertas as candidaturas para a 12ª edição do curso de Mestrado em Relações Internacionais e Desenvolvimento (RID), com 
especialização em Política Externa e/ ou em Comércio e Finanças Internacionais.

1. Objectivo do curso de mestrado em RID
O curso de mestrado em RID visa providenciar uma sólida formação académica em teorias e métodos na área de estudos em 
desenvolvimento. Este mestrado visa aprofundar nos estudantes as capacidades para analisar criticamente problemas na vertente 
política e sócio-económica, bem como, propor soluções para resolver-los a vários níveis, desde o nível local até ao global. 

2. Estrutura e organização do curso de mestrado em RID

•	 Tipo de Mestrado: Académico
•	 Período de frequência: Pós-laboral
•	 Regime de frequência: Presencial,  com possibilidade de se recorrer, quando necessário, ao ensino híbrido. 
•	 Duração do Curso: 4 semestres (2 anos). Três semestres são dedicados à leccionação e o quarto semestre é reservado a 

elaboração e defesa da dissertação;
•	 Forma de Culminação do Curso: Elaboração e Defesa de Dissertação de Mestrado; e
•	 Língua de trabalho: Curso leccionado na língua portuguesa. 

3. Elegibilidade ou requisitos para admissão

§	 Média 14 valores de conclusão licenciatura;
§	 Experiência profissional mínima de três (3) anos, caso a média de conclusão de Licenciatura seja inferior a 14 valores.;
§	 Licenciatura em Relações Internacionais, Ciência Política, Ciências Militares, Ciências Policiais, entre outras áreas 

correlacionadas;
§	 Licenciatura em outras áreas das ciências sociais ou exactas, sob a condição de frequentar o curso de reorientação 

académica, mediante o pagamento da respectiva taxa;
§	 Avaliação positiva da análise da prova documental;
§	 Avaliação positiva no curso de reorientação académica (para os candidatos com licenciatura em outras áreas das ciências 

sociais ou exactas).

4. Procedimento de Submissão da Candidatura

As candidaturas deverão ser submetidas na pós-graduação da ESRI, das 08: 00 às 15:30 horas, na Rua dos Desportistas, número 
833, Prédio Jat 5-1, 2º andar, Cidade de Maputo.

Documentação a submeter no acto de candidatura
§	 Carta de motivação da candidatura, dirigida ao Director da ESRI;
§	 Formulário de inscrição (a ser obtido no local de inscrição);
§	 Duas Cópias do certificado de Licenciatura ou equivalente (apenas uma deverá ser autenticada);
§	 Duas cartas de recomendação (cujo formulário está disponível no local de inscrição). Uma emitida pelo superior 

hierárquico da entidade patronal e outra por antigo docente com nivel de Mestrado ou Doutoramento. Alternativamente, 
podem ser submetidas duas cartas de recomendação de antigos docentes com nível de Mestrado ou Doutoramento.

§	 Curriculum Vitae, devidamente assinado;
§	 Fotocópia autenticada do BI ou Passaporte;
§	 Fotocópia autenticada do DIRE (para estrangeiros);
§	 Declaração do NUIT;
§	 Anteprojecto de pesquisa para Dissertação cujo modelo está disponível no local de inscrição;
§	 Comprovativo de depósito ou pagamento via POS da Taxa de candidatura

As candidaturas devem ser submetidas de 01 de Setembro a 30 de Setembro de 2021.

5. Vagas disponíveis
§	 Disponíveis 35 vagas;
§	 Publicação da lista de candidatos admitidos e pré-seleccionados ao curso de reorientação no dia 17 de Outubro de 2021;
§	 Cartas de Admissão serão enviadas aos candidatos seleccionados.

6. Frequência ao curso de reorientação académica 
§	 O curso de reorientação académica decorrerá de 01 de Novembro a 10 de Dezembro de 2021, na Rua dos Desportistas, 

número 833, Jat 5, 2° andar;
§	 A insrição à re-orientação ocorrerá de 20 a 30 de Setembro de 2021;
§	 Os candidatos seleccionados deverão preencher o formulário de inscrição;
§	 Pagar taxa de frequência à re-orientação: 10,000,00 (dez mil) meticais.

7. Matrícula, propinas, inscrição e taxas 

•	 As matrículas vão decorrer no período de 10 a 28 de Janeiro de 2022. 

•	 No acto de matrícula, o estudante deve preencher um formulário; preencher seus dados pessoais no cadastro; e apresentar 
três (3) fotografias tipo passe.

•	 Taxa de candidatura ao curso de mestrado: 4,000.00 (quatro mil) meticais
•	 Taxa de de curso de reorientação académica 10,000.00 (dez mil) meticais;
•	 Taxa única de matrícula: 8,000,00 (oito mil) meticais para nacionais; 
•	 Taxa mensal da propina: 8.000,00 (oito mil) meticais; 
•	 Taxa semestral da renovação da inscrição: 4,000.00 (quatro mil) meticais.
§	 Taxa única para a submissão de DM: 30.000,00 (trinta mil) meticais.

No acto da matrícula, é obrigatório o pagamento antecipado da propina equivalente ao primeiro mês de frequência ao curso;

As propinas devem ser pagas no final de um mês até ao princípio do mês seguinte, precisamente de 25 a 5. A validação do pagamento 
das propinas fica condicionada à apresentação do respectivo comprovativo;

Os pagamentos das taxas de matrícula, propina, entre outras taxas devem ser feitos nas seguintes contas Bancárias: 

Banco Comercial de Investimento (BCI): Para inscrições e emolumentos
Número de Conta: 21241448110001
NIB: 0008.0000.1241.4481.1011.3

Millenium BIM: Para mensalidades/propinas
Número de Conta: 489688205
NIB: 0001.0000.0048.9688.2055.7

8. Início de aulas

As aulas iniciam no dia 07 de Fevereiro de 2022, na rua dos Desportistas, no prédio Jat 5-1, 2º andar. 

9. Informações e Contactos

Quaisquer informações adicionais sobre o curso de mestrado podem ser obtidas na pós-graduação da ESRI, na rua dos 
desportistas, Prédio Jat 5-1 2ºandar ou através do número de telemóvel: (+258) 824298343 e do email: dpg@gmail.com.

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Programa de Desenvolvimento Espacial

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) do número 03 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do Artigo 
64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 08 de 
Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Nº do Concurso Objecto de Concurso Modalidade Empresa 
Adjudicada

Valor de 
Adjudicação 

(MT)

MTC-04/MEF-
Bens/2021

Aquisição de Produtos 
Alimentícios, Higiene 
e Conforto para 
Ministério de Economia 
e Finanças/DNGDP

Ajuste Directo Mahomed 
Companhia, Lda.

800.000,00 
Mts

Maputo, Agosto de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO

Projecto ID N.º P163989
D-6490-MZ

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Nº MZ-MAEFP- 243065-CS-INDV

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

FORMAÇÃO NA METODOLOGIA PEFA

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

2. A consultoria visa capacitar técnicos do MEF e outros intervenientes no processo da Avaliação do PEFA, 
num total de cerca de 40 participantes, de modo a fortalecer as aptidões ou capacidades existentes para 
o alcance de resultados eficientes e eficazes durante o processo de Avaliação PEFA.

3. O MAEFP - PDUL solicita a candidatura de consultores individuais interessados, qualificados e elegíveis 
para realizar a capacitação na metodologia do PEFA que inclui: (i) elaboração do material de formação; 
(ii) ministrar a capacitação e (iii) elaborar o relatório da formação.

4. Requisitos mínimos para a posição:

§	Mestrado, preferencialmente nas áreas de Finanças Públicas, Economia, Gestão, Direito Tributário, 
Fiscalidade e áreas afins (correlatas);

§	Diploma internacional sobre o Quadro PEFA reconhecido pelo Secretariado PEFA;

§	No mínimo 12 anos de experiência na avaliação de sistemas de gestão de finanças públicas a nível 
nacional e subnacional (municipal);

§	No mínimo 03 três experiências profissionais comprovadas no fornecimento de acções de 
capacitações e transferência de conhecimentos no trabalho ou em sala de aula, coaching e 
mentoring. 

§	 Comprovação de que concluiu pelo menos 3 atribuições similares em países em desenvolvimento;

§	 Comprovação que conduziu um seminário similar nos países da CPLO será uma vantagem.

§	O consultor deve ser totalmente proficiente em Português e inglês (escrito e falado).

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

6. Os consultores serão seleccionados com base no método Selecção de Consultores Individuais, de acordo 
com os procedimentos do quadro de Procurement, Política, Regulamentos e Directrizes constantes do 
site do Banco Mundial   http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/
brief/procurement-new-framework#framework, regime especial, conjugados o Decreto N° 05/2016, 08 
de Março que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

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

8. Os CVs em forma de Manifestação de Interesse, detalhando as qualificações e a experiência do consultor, 
deverão sem enviadas por email ou em formato físico, para o endereço abaixo, até 15 de Setembro de 
2021.

Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local
Unidade de Gestão do Projecto
Cowork Lab 2 – Rua 1301, Porta Nr. 61
Email: procurement@pdul.gov.mz 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO REGIONAL SUL
ARMAZÉM DE LEILÕES-B6

ANÚNCIO
Torna-se público que no dia 03 de Setembro de 2021, por Despacho do Director Regional Sul da 
Autoridade Tributária de Moçambique, vai se proceder à venda de mercadoria abaixo indicada 
em hasta pública no Armazém de Leilões-B6. Os arrematantes depositarão imediatamente 10% 
acrescidos ao valor da arrematação de cada lote de mercadorias postas em praça, nos termos do 
artigo 275 do Contencioso Aduaneiro.    

Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote não puder pagar os 10% referidos no 
parágrafo anterior, a adjudicação será diferida aos proponentes seguintes na ordem decrescente até 
ao valor mínimo proposto pelas Alfândegas. Os arrematantes deverão se fazer presentes no local 
do leilão 30 minutos antes da hora marcada para o início da arrematação, munidos do seu NUIT. 
Os consignatários das mercadorias ou seus representantes legais, querendo, podem retirar as suas 
mercadorias anunciadas para venda, mesmo depois do início do leilão, desde que os respectivos 
lotes ainda não tenham sido colocados em praça, segundo o artigo 258 do Contencioso Aduaneiro.

De salientar que a referida mercadoria poderá ser vista no recinto do Porto de Maputo, devendo-
se observar as medidas de prevenção contra a Covid-19, impostas pelo Decreto Presidencial no 
56/2021 de 13 de Agosto. 

TIMAR, 2ª PRAÇA 03/09/2021 – 10:00 HORAS  (Arrematação no Armazém de Leilões - B6)

LOTE CONSIGNATÁRIO DESIGNAÇÃO DA 
MERCADORIA QUANTIDADE SITUAÇÃO VALOR DE 

ARREMATAÇÃO

01
Único ZOL, LTD

MINÉRIO DE 
FERRO CRÓMIO 
(Devidamente 
inspeccionado 

pelo INAMI)

10 (Dez) Contentores 
de 20´ 
APMU2836220 
MSKU7576821
MAEU581733
MSKU7697295
MSKU5094538 
MSKU4350661
MSKU2926594 
MSKU5588401 
MSKU4201375 
TTNU1600395

Abandonada 390.775,79 Mt

Maputo, 26 de Agosto de 2021
O Director Regional Sul

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS

ANÚNCIO DE ADENDA E PRORROGAÇÃO DA DATA PARA 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 
Nos termos do artigo 50 do Regulamento de Contratação Pública, aprovado pelo Decreto 5/2016 
de 8 de Março, comunica-se que foi emitida uma Adenda aos Documentos dos concursos público 
abaixo referenciados (Especificações do Escopo de Fornecimento).

Em consequência da presente Adenda a data e hora final de recepção e abertura das propostas 
ficam alterados para o seguinte:

Nº do Concurso 
Público Objecto

Data e hora de 
Apresentação 
e abertura de 
Propostas

Data de entrega de 
amostras 

Anúncio de 
Posicionamento 

Nº 58A001241/
CP/13/OE-SAUDE-
ORAL/021

Contratação de 
Fornecimento 
de instrumentos 
e material de 
Saúde Oral para 
uso no SNS

Entrega:14/09/21
Data: 10h
Abertura:10H15
Data:14/09/21

Data: 29/09/2021
14H00

23/11/2021

Nº 58A001241/
CP/12/
OE-Cirurgia-
MaxiloFacial/021

Contratação de 
Fornecimento 
de instrumentos 
e material de 
Cirurgia Plástica, 
Cirurgia Geral, 
Neurologia e 
Maxilo Facial 
para uso no SNS

Entrega: 10H00
Data: 16/09/2021
Abertura: 10H15
Data: 16/09/2021

Data:05/10/21
14H00 30/11/2021

Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais e examinar os Documentos da 
referida ADENDA a partir do dia 29 de Agosto de 2021, das 7:30 às 14:00 (hora local), no seguinte 
endereço: Central de Medicamentos e Artigos Médicos, Av. Agostinho Neto/Salvador Allende 
- HCM, 1º Andar, Tel.: +258 21-304697 - Fax.: +258 21-304696, Maputo-Moçambique

Av. Salvador Allende / Agostinho Neto
Cidade de Maputo

 Telef: +258 21-720494
           +258 21-900671/72
        Fax: +258 21-900673

Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE 35Segunda-feira, 30 de Agosto de 2021

8314

Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE36 Segunda-feira, 30 de Agosto de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Em cumprimento com o instituído no n° 2 do artigo 64 do Decreto n° 05/16, de 08 de Março, comunica-se que, os objectos dos concursos abaixo 
indicados, foram adjudicados de acordo com o seguinte quadro.

Ord. N° de Concurso/Processo Objecto Valor /com IVA (MT) Adjudicatário 

01 58A000741/CC/75/2021

Fornecimento de 250 metros Plásticos Pretos para PCI 43.875,00 Electro Ferragem 
Muyake, EI

Fornecimento de 200 metros de Zipe Preto e 50 Metros de Tecido Preto 9.750,00 Retrosaria Fakir

02 58A000741/AD/86/2021 Aquisição de Carnes, Peixe e Miúdos para SAND do HCM
16.462.500,00 VIP Supermercado

7.560.000,00 Talho Su

03 58A000741/AD/97/2021 Aquisição de 400 ampolas de Atropina Injectável para o Serviço de 
Farmácia do HCM 55.920,00 MDS-Med. e 

Diagnósticos na Saúde

04 58A000741/AD/99/2021

Aquisição de Géneros Alimentícios para o SAND do HCM
(a) – Açúcar, Principais solúveis e bebidas não acólicas

(b) – Cereais, derivados de cereais, óleos e gorduras, bolachas

(c)  - Fornecimento de hortícolas

(d) - Fornecimento de pão 

6.254.600,00 (a) Armazéns Caracol

24.476.420,00 (b) VIP (b) 
Supermercado

4.070.965,00 (c) Esperança Nhampule

4.007.550,00 (d) VIP Supermercado

Maputo, aos 27 de Agosto de 2021

Endereço: Hospital Central de Maputo
Direcção Administrativa

----Ilegível----
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Agostinho Neto, 1164 - Bloco Central - 3º andar - Telefax: 21 357900
Maputo – Moçambique

8392

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

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO LIMITADO N.º 47A000141/CL/05/2021 PARA FORNECIMENTO DE 

GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMISSÃO DE LICENCIAMENTO DE EMPREITEIROS E 
CONSULTORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

De acordo com o artigo 33, nº 2, alínea d) do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se que o objecto do contrato acima foi adjudicado à empresa Supermercado Jully, Lda, pelo valor 
de 539.475,20 MT (Quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco meticais e vinte centavos), 
incluindo o IVA. 

Maputo, 30 de Agosto de 2021

O Departamento de Aquisições
8372

 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AUTÁRQUICA DA MATOLA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do nº 3 do art. 33 conjugado com o nº2 do art. 64 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 o objecto do concurso abaixo discriminado foi adjudicada a empresa abaixo:

Item  Modalidade de 
contratação Objecto de contratação Adjudicatário Valor de 

adjudicação

01  Concurso 
Público

Prestação de Serviços de Limpeza nas 10 
(dez) Casas de Banho com 18 (dezoito) 
Compartimentos 

Get Clean Moz Service 
Sociedade Unipessoal, Lda 612.144,00mt

02 Concurso 
Público

Aquisição e Montagem de Equipamento 
Informático CANCELADO CANCELADO

03 Pequena 
Dimensão

Prestação de Serviços de Desinfecção da 
Instituição, no âmbito da prevenção da COVID-19 
nas seguintes quantidades: 30 (trinta) Gabinetes 
e 10 (dez) Casas de Banho

Get Clean Moz Service 
Sociedade Unipessoal, Lda 399.901,32mt

04 Pequena 
Dimensão

Aquisição de Máquina Fotocopiadora Industrial 
e Multifuncional BRITHOL MICHCOMA 579.999,75mt

05  Pequena 
Dimensão

Manutenção e Reparação das Máquinas 
Fotocopiadoras DESERTO DESERTO

06   Ajuste Directo Fornecimento de 850 (oitocentos e cinquenta) 
Galões de Água

Sociedade de Águas de 
Moçambique, Lda 170.000,00mt

07 Ajuste Directo Fornecimento de Jornais Sociedade do Notícias, S. A. 149.260,00mt

08 Ajuste Directo

Manutenção e Reparação das Máquinas 
Fotocopiadoras nas seguintes especificações: 2 
(duas) Máquinas HP Officejet Pro X476dw MPF, 
1 (uma) Máquina HP-LaserJet 100 Calar MFP, 
1 (uma) Máquina KONICA MINOLTA, modelo 
BIZHUB C224E e 1 (uma) Máquina HP LASEJET 
CNCVD1D065

PH profissional holding, Lda 248.040,00mt

09  Por Cotações
Aquisição de 2 (duas) Máquinas Lhapinadeiras 
(Ref: 550) e 2 (duas) Máquinas de quatro rodas 
grande, ambas de Cortar Relva

A B C – Trading STIHL 205.762,00mt

10 Por Cotações
Prestação de Serviços de Limpeza de 4 (quatro) 
Fossas, 15 Caixas de retenção de Águas Negras, 
Brancas e Fumigação

Serviços Salvador Serviços, 
E.I 350.000,00mt

11 Por Cotações Aquisição do Serial HWIC Front Panel (HWIC 1T) 
para Reparação do Sistema e-SISTAFE

MULTILINK & SERVIÇOS, 
LDA 24.336,00mt

12  Por Cotações
Aquisição de 20 (vinte) Borrifadores de Álcool e 
4 (quarto) Termómetros Automáticos, Incluindo 
Acessórios (Adaptadores e Baterias)

Iliace Ibrahimo Aly - 
Papelaria 58.804,20mt

13  Por Cotações Aquisição de Fitas Autocolantes Nicaya Ferragens, Lda 38.610,00mt

14  Por Cotações Montagem de 4 (quatro) Lavatórios das Mãos, 
incluindo a Canalização e Esgoto JR TECHNOLOGY 345.395,70mt

15  Por Cotações Aquisição de 60 (sessenta)  Batas Brancas com 
timbre Bordado para os Formadores

Iliace Ibrahimo Aly - 
Papelaria 115.830,00mt

16  Por Cotações Impressão a Cores de 180 Discos DVD-R Iliace Ibrahimo Aly - 
Papelaria 33.169,50mt

17 Por Cotações Aquisição de Fardamento e Calçado para o 
Pessoal da Limpeza NOVA BASE, LDA 55.921,32mt

18 Por Cotações Impressão de 180 (cento e oitenta) Exemplares 
do Guião de Prevenção e Combate a Corrupção ACADÉMICA, LDA 231.905,70mt

19 Por Cotações Aquisição de Material de Limpeza do Jardim Nicaya Ferragens, Lda 135.486,00mt

Autoridade Competente
8390

República de Moçambique
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com da alínea d) do nº.3 Artigo 33 conjugado com o nº.2 do artigo 64 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto no. 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do seguinte concurso:

Modalidade de Contração Nome do Concorrente 
Vencedor Objecto de Concurso Valor da 

Adjudicação

Concurso Público N°08/
CGRN/UGEA/2021 David Francisco

Aquisição de 
Imóvel para o 

Funcionamento do 
Cartório Notarial da 
Cidade de Chimoio

12,000,000.00MT

Concurso por Cotações N°04/
CGRN/UGEA/2021 Construtores Chemane

Serviços de 
Manutenção do 

Edifício das Antigas 
Instalações dos 

Registos Centrais

418,971.25 MT

Agosto, 2021

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre
____________________________

Ilegível
8395

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO 
DO ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRA-

BALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS 

E NOTARIADO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º 

andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE ANTÓNIO 

MACUVELE E ADELINA 
MASSINGUE

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de vinte e 
três de Agosto de dois mil e vinte 
e um, exarada de folhas sessen-
ta e sete verso a folhas sessenta 
e nove, do livro de notas para 
escrituras diversas número oi-
tocentos e setenta e nove, traço 
“D”, do Terceiro Cartório Notarial, 
perante mim, ANDRÉ CARLOS 
NICOLAU, licenciado em Direito, 
Conservador e Notário Superior 
em exercício no referido Cartório, 
foi lavrada uma Escritura de Ha-
bilitação de Herdeiros por óbito 
de ANTÓNIO MACUVELE e ADE-
LINA MASSINGUE, residentes que 
foram no Bairro de Laulane, cidade 
de Maputo.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros de to-
dos os seus bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias, seus 
filhos: Laurinda António Macu-
vele, Jeremias António Macu-
vele, solteiros, maiores, e Alberto 
António Macuvele, casado com 
Ana Marta Tembe Macovele, sob 
o regime de comunhão geral de 
bens, todos naturais de Maputo, 
onde residem.
Não houve lugar a inventário 
obrigatório.
Que não há quem com eles concor-
ra à sucessão.

Maputo, aos 23 de Agosto de 2021

O Conservador Superior
(Ilegível)

9364

REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

CONSELHO PROVINCIAL DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇOS PROVINCIAIS DE 
JUSTIÇA

CONSERVATÓRIA DOS 
REGISTOS E NOTARIADO DA 

MANHIÇA

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE ZACARIAS 
JOSÉ DACHE JÚNIOR

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e um de Julho 
do ano de dois mil e vinte e um, exarada 
de folhas quarenta e oito verso a folhas 
cinquenta, do livro de notas “F traço 
treze” da Conservatória dos Registos e 
Notariado da Manhiça, a cargo de CELSA 
AMÂNCIO JOÃO CHAIBO, Conservadora 
e Notária Superior, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de ZACARIAS JOSÉ DACHE 
JÚNIOR, no estado de solteiro, maior, que 
era natural de Chicumbane - Xai-Xai, filho 
de Zacarias José Dache e de Teresinha 
Matavele, falecido às zero horas do dia 
três de Outubro de dois mil e dezanove, 
no Hospital Central de Maputo, cuja 
última residência habitual foi no distrito 
de Marracuene, província de Maputo, 
vítima de Choque Séptico, sem ter deixado 
testamento ou qualquer outra disposição 
da sua última vontade. 
Que ainda pela mesma escritura foram 
declarados como seus únicos e universais 
herdeiros de todos os seus bens e direitos 
sua mulher Zaida Xavier Manhique, 
solteira, maior, natural e residente em 
Maciana, distrito da Manhiça, província 
de Maputo, e seus filhos: Teresa Zacarias 
Dache, solteira, menor, natural de 
Limpopo, província de Gaza e residente 
em Maciana, distrito da Manhiça, Zacarias 
Dache Júnior, Joana Zacarias Dache e 
Filomena Zacarias Dache, menores de 
idade, naturais e residentes em Maciana, 
distrito da Manhiça, província de Maputo.
Mais certifico que não deixou bens 
sujeitos a inventário obrigatório.
Que na operada escritura e das relações 
que tiveram com o falecido até à data da 
sua morte, não existem outras pessoas 
que, segundo a lei prefiram ou com eles 
possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme

Conservatória dos Registos e Notariado 
da Manhiça, aos vinte e sete dias do mês 
de Julho do ano de dois mil e vinte e um 

A Conservadora
(Ilegível)
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Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE 37Segunda-feira, 30 de Agosto de 2021

A Universidade São Tomás de Moçambique (USTM) pretende contratar docentes para 
a Delegação de Gaza, em seus Campi de Xai-Xai e Macia. Para isso, convida a todos os 
interessados a concorrerem para as vagas existentes de acordo com a tabela abaixo:

CURSO DISCIPLINA (S) VAGAS
Licenciatura em 
Administração Pública

Administração e Desenvolvimento de Redes de 
Transportes Públicos 2

Licenciatura em Direito

Direito Criminal II 2
Direito da Concorrência e Propriedade Industrial 2
Direito das Coisas 2
Direito das Obrigações II 2
Direito Internacional dos Direitos Humanos 2
Finanças Públicas 2
Introdução ao Estudo do Direito II 2
Justiça Constitucional 2
Lógica 2
Práticas Jurídicas 2
Sistema Jurídico e Direito Comparado 2

Licenciatura em 
Contabilidade e Auditoria 

Estatística 1
Matemática 1

Licenciatura em Gestão 
Financeira e Bancária

Estatística 1
Matemática 1

Licenciatura em Gestão de 
Recursos Humanos

Auditoria e Consultoria em Recursos Humanos 1
Estatística para Ciências Sociais 1
Formação e Desenvolvimento de Pessoal 1
Gestão Internacional de Recursos Humanos 1
Participação em Conferências 1
Recrutamento e Selecção 1

Licenciatura em 
Psicopedagogia

Estágio em Instituições de Saúde 2
História da Psicopedagogia 1
Neurociências e Ciências do Comportamento Humano 2
Psicopatologia da Criança e do Adolescente 1
Psicopedagogia Clínica, Sociedade do Conhecimento e 
Eco-formação 1

Psicopedagogia, Educação e Saúde Mental Comunitária 1

Licenciatura em Ciências 
de Educação

Análises de Políticas Educativas 2
Antropologia Cultural 1
Avaliação Educacional 2
Filosofia da Educação 3

Licenciatura em 
Enfermagem Geral (1º  
ano)

Anatomia Humana II 3
Bioquímica 2
Fisiologia Humana II 2
Fundamentos de Enfermagem II 2
Genética Humana 1
Imunologia 2
Microbiologia e Parasitologia 2
Saúde da Comunidade 2

Licenciatura em 
Enfermagem Geral (2º  
ano)

Bioestatística 2
Dignidade da Pessoa Humana 1
Enfermagem Cirúrgica 3
Farmacologia II 3
Instrumentação 3
Patologia Cirúrgica 3

Licenciatura em 
Enfermagem Geral (3º  
ano)

Assistência Integrada a Doença de Infância  2
Enfermagem Ginecológica e Obstétrica 2
Enfermagem Pediátrica e Neonatologia 2
Metodologia de Investigação Científica 2
Pediatria e Neonatologia 2
Urgências Médico-Cirúrgicas 2

Licenciatura em Farmácia 
(1º ano)

Farmacologia I 2
Fundamentos de Enfermagem 2
Microbiologia Clínica 1
Química Analítica 2
Química Orgânica 2

Licenciatura em Farmácia 
(2º ano)

Botânica e Farmacognosia 2
Ética, Deontologia e Legislação Farmacêutica 2
Farmacoterapia 2
Fisiopatologia e Semiologia II 2
Tecnologia Farmacêutica I 2

Licenciatura em Psicologia 
(1 ano)

Metodologia de Investigação Científica 2
Etologia 2

Licenciatura em Psicologia 
(2º ano)

Antropologia Filosófica 1
Psicofarmacologia 1
Psicopatologia II 1

Licenciatura em Psicologia 
(3º ano)

Consulta Psicológica I 1
Participação em Conferência 1
Psicossomática e Saúde 1
Psicotraumatologia 1
Seminários de Métodos Quantitativos 1
Terapia do Grupo 1

Licenciatura em Psicologia 
(4º ano)

Estágio Profissional 1
Saúde Mental 1
Trabalho de Fim de Curso 1

Licenciatura em Saúde 
Pública (1º ano)

Bioestatística 2
Genética Humana 2
História de Saúde Pública 2
Psicologia de Saúde 2
Sistema de Informação de Saúde 2

Licenciatura em Saúde 
Pública (2º ano)

Gestão e Administração de Saúde 1
Saúde Pública Internacional, Doenças Emergentes e 
Negligenciais 1

Saúde Ambiental e Desenvolvimento 1

Licenciatura em Saúde 
Pública (3º ano)

Farmacoepidemiologia 1
Género e Saúde 1
Programa Alargado de Vacinações 1
Segurança Alimentar e Nutrição Social 1

Licenciatura em Saúde 
Pública (4º ano)

Estágio Profissional 1
Trabalho de Fim de Curso 1

1. Requisitos gerais para docência:

a)  Nível de Doutoramento (1 ano de experiência na área e/ou em áreas afins) 
ou Mestrado (5 anos de experiência na área de docência); 

b)  Conhecimentos de pacotes de Informática na óptica de utilizador; 

c)  Ter pelo menos duas (2) publicações na área de especialidade, nos últimos 3 
anos, constitui uma vantagem; 

d)  Ter formação psicopedagógica em ensino superior constitui uma vantagem;

e)  Experiência em e-Learning constitui uma vantagem;

f)  Disponibilidade imediata. 

NOTA: A preferência na selecção será dada a candidatos com níveis de Mestrado 
e Doutoramento. 

2. Documentos necessários para a candidatura: 

a)  Carta de manifestação de interesse dirigida à Vice-Reitora Académica da 
USTM, indicando as disciplinas, curso e período (laboral, pós-laboral ou 
ambos) para as quais se candidata; 

b)  Curriculum Vitae actualizado; 

c) Fotocópia autenticada do documento de identificação (B.I/Passaporte/DIRE); 

d)  Fotocópia autenticada do certificado de habilitações literárias e diploma; 

e)  Fotocópia autenticada do certificado de equivalência, no caso de qualificações 
obtidas no estrangeiro; 

f)  Cópia de NUIT.

g)  Outros documentos que o candidato considerar ser relevantes. 

3. Local e prazo de submissão das candidaturas: 
As candidaturas devem ser submetidas em envelope selado até ao dia 10 de 
Setembro de 2021, pelas 14:00 horas, na Secretaria Geral da Delegação em Xai-
Xai, no Bairro Patrice Lumumba, (Estrada da Praia) ou na Macia.

Para informação adicional ou algum esclarecimento sobre as candidaturas, contacte 
a USTM – Delegação de Xai-Xai pelo número (+258) 871452117.

NB: Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Maputo, aos 27 de Agosto de 2021

A Vice Reitora Académica

(Profª. Doutora Jorgete de Jesus)

8398

ANÚNCIO 

VAGAS PARA DOCÊNCIA – REF. 005/VRA/AN.21

Gabinete da Vice-Reitoria Académica

Acesse https://t.me/Novojornal
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VENDA DE VIATURA

Matilda Minerals, Limitada (“MML”) é uma empresa de direito
Moçambicano, subsidiária da Savannah Resources Plc
(“Savannah”),

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

Lote # 1 Viatura
Descrição Matrícula Localização Km Ano de Fabrico Estado

Toyota Landcruiser MMP 90-30 Jangamo 215.247 2005 Razoável

São legíveis todos os cidadãos Moçambicanos e estrageiros, o bem a ser licitado esta 
disponível para apreciação por um período de Sete (7) dias úteis, a partir do dia 31 
de Agosto a 09 de Setembro, no acampamento da empresa localizado a 3Km da Vila 
de Jangamo, no distrito de Jangamo, Província de Inhambane.

As propostas para o bem devem ser submetidas para o seguinte email 
geral@matildaminerals.net, até as 17.00h do dia 20 de Setembro de 
2021, indicando claramente a viatura para o qual concorre, especificando a 
matrícula.

A abertura das propostas será as 14h do dia 29 de Setembro de 2021

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

NB:       1. O uso da máscara é obrigatório
 2. A visita deve ser marcada antecipadamente
 3. Os interessados não devem exceder duas pessoas para cada visita

 4. A Matilda Minerals Limitada, reserva o direito de aceitar ou rejeitar 
qualquer proposta que for submetida.
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Província de Maputo 

Distrito da Manhiça 

Posto Administrativo da Manhiça-Sede 

Localidade de Maciana 

 

CONVOCATÓRIA 

Convoca-se os senhores cooperativistas, nos termos estatutários, para a Assembleia-Geral 
extraordinária da Cooperativa HluvuKane Varime Manhiça, a realizar-se no dia 2 de Setembro de 2021, 
às 8h00, no Centro Social da Maragra, em Maciana, EN1 Km 75, Manhiça com a seguinte agenda: 

1. Plano anual e Orçamento de 2021; 

2. Informação sobre a Posição Financeira da Cooperativa 

3. Financiamento da replantação de 662 hectares perdidos, pós-cheias de 2019 e 2021; 

4. Eleição dos Órgãos Sociais da Cooperativa; 

5. Nomeação de Auditor Independente; 

6. Diversos. 

 

 

 

Província de Maputo 

Distrito da Manhiça 

Posto Administrativo da Manhiça-Sede 

Localidade de Maciana 

 

CONVOCATÓRIA 

Convoca-se os senhores cooperativistas, nos termos estatutários, para a Assembleia-Geral 
extraordinária da Cooperativa HluvuKane Varime Manhiça, a realizar-se no dia 2 de Setembro de 2021, 
às 8h00, no Centro Social da Maragra, em Maciana, EN1 Km 75, Manhiça com a seguinte agenda: 

1. Plano anual e Orçamento de 2021; 

2. Informação sobre a Posição Financeira da Cooperativa 

3. Financiamento da replantação de 662 hectares perdidos, pós-cheias de 2019 e 2021; 

4. Eleição dos Órgãos Sociais da Cooperativa; 

5. Nomeação de Auditor Independente; 

6. Diversos. 

 

 

MUDANÇA DE INSTALAÇÕES

O CENTRO DE ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO E 
MEDIAÇÃO (CACM), vem por este meio informar a 
todos os clientes, parceiros e público em geral que a 
partir do dia 1 de Setembro de 2021, passa a funcionar 
na:

AV. HO CHI MIN Nº 57 1º ANDAR 
BAIRRO POLANA-CIMENTO 
MAPUTO 

Para mais informações contacte através do nº (+258)  
84 947 0064 ou ( +258) 84 786 4523 dias úteis das 
08h00 às 16h00 ou através e-mail 
info@cacm.org.mz

A Direcção,

9367

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Programa de Desenvolvimento Espacial

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da alínea d) do número 03 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do Artigo 
64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 08 
de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Nº do Concurso Objecto de Concurso Modalida-
de

Empresa Adju-
dicada

Valor de Adju-
dicação (MT)

MZ-UGPTC-
171027-GO-
RFB/2021

Fornecimento de Equi-
pamento Informático ao 

Ministério dos Trans-
portes e Comunicações/ 
Projecto de Comércio e 
Conectividade da Africa 

Austral (PCCAA)

Concurso 
Público Xava, Lda. 5.964.736,05

MTC-01/
PDE/PCCAA – 
Serviços/2021

Reabilitação dos Escri-
tórios para a Unidade 

de Coordenação do 
Projecto de Comércio e 
Conectividade da África 
Austral (PCCAA) no Mi-
nistério dos Transpor-

tes e Comunicações

Concurso 
por cotações

Bilene Contru-
ções, Lda. 483.707,54

MTC-01/PC-
CAA-Bens/2021

Fornecimento de Mo-
biliário de Escritórios 
á Unidade de Coorde-
nação do Projecto de 
Comércio e Conectivi-
dade da África Austral 
(PCCAA) no Ministério 
dos Transportes e Co-

municações 

Concurso 
por Cota-

ções

Tecnostral-
-Sistemas Indús-

triais, Lda.
871.286,82

Maputo, Agosto de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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Província de Maputo 

Distrito da Manhiça 

Posto Administrativo da Manhiça-Sede 

Localidade de Maciana 

 

CONVOCATÓRIA 

Convoca-se os senhores cooperativistas, nos termos estatutários, para a Assembleia-Geral 
extraordinária da Cooperativa HluvuKane Varime Manhiça, a realizar-se no dia 2 de Setembro de 2021, 
às 8h00, no Centro Social da Maragra, em Maciana, EN1 Km 75, Manhiça com a seguinte agenda: 

1. Plano anual e Orçamento de 2021; 

2. Informação sobre a Posição Financeira da Cooperativa 

3. Financiamento da replantação de 662 hectares perdidos, pós-cheias de 2019 e 2021; 

4. Eleição dos Órgãos Sociais da Cooperativa; 

5. Nomeação de Auditor Independente; 

6. Diversos. 
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Requisitos Básicos

(Qualificações e experiência 
profissional):

•  Licenciatura, em Finanças, Contabilidade, Gestão de Empresas, Ciências Atuariais, Economia e outros campos 
relacionados;

•  Mestrado ou Qualificação profissional constitui vantagem;

•  Conhecimento profundo de gestão de portfólio e de risco de crédito;

•  Experiência numa posição similar;

•  Domínio de sistemas informáticos; 

•  Conhecimentos profundos de análise financeira;

•  Exposição e familiaridade com ferramentas e plataformas financeiras e de investimento como Bloomberg, etc.

Propósito da Função O Gestor de Investimento é responsável pela gestão dos investimentos de todos os fundos atribuídos de acordo 
com os objectivos dos fundos, políticas do Banco e outras orientações relevantes com vista a proporcionar retornos 
competitivos em alinhamento com o nível de exposição da carteira, avaliando as condições económicas. 

Principais 
responsabilidades e 
atribuições:

Análise e implementação de oportunidades de investimento dentro de diretrizes e princípios aceitáveis

•  Analisar oportunidades de investimento dentro das diretrizes regulamentares e estrutura de investimento interno;

•  Conduzir estudos de mercado, analisar, monitorar e fornecer recomendações de investimentos nas carteiras de 
clientes;

•  Garantir que todos os investimentos estejam em conformidade com a política e diretrizes de investimento;

•  Preparar relatórios sobre desenvolvimentos macroeconómicos e regulamentares que impactam as oportunidades 
de investimento nas carteiras administradas;

Alocação de activos, construção de portfólio e gestão de parceiros

•  Implementação de estratégias de alocação de activos para atingir os objetcivos do portfólio dos clientes;

•  Influenciar a gestão do fundo de pensões a investir e gerir os activos atribuídos do Fundo para produzir retornos 
de investimento ideais, minimizando e evitando riscos indevidos, adoptando estratégias de longo e de curto prazo 
eficazes ao longo de um ciclo de investimento, para alcançar resultados sustentáveis;

•  Elaborar análises e relatórios periódicos (trimestrais/ mensais) sobre as estratégias de investimento e apresentação 
ao Cliente; e

•  Garantir que as contribuições relevantes das partes interessadas internas do Departamento de Gestão de 
Investimentos sejam consideradas na preparação dos relatórios dos clientes.

Habilidades e competências 
especiais:

•  Visão sistémica, estratégica e analítica

•  Capacidade de manter a integridade e qualidade de dados;

•  Capacidade de gestão e engajamento de stakeholders

•  Auto motivado, criativo e energético 

• Capacidade de trabalhar sob pressão e com altos níveis de exigência de concentração;

• Boa capacidade comunicativa e interpessoal;

• Capacidade de organização e disciplina;

• Criatividade e disciplina; 

• Gosto pelo trabalho em equipa; 

• Capacidade de entrega de serviços pontualmente

Entrega de candidaturas: Os candidatos que reúnam os requisitos acima exigidos podem remeter o seu CVs para  
carreira.mais@standardbank.co.mz

Gestor de Investimentos da Sociedade Gestora  
do Fundo de Pensões do Standard Bank

ANÚNCIO DE VAGA
Data limite de candidatura: 03 de Setembro de 2021

Nº de vagas: 01

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

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

BEIRA AGRICULTURAL GROWTH CORRIDOR

ANÚNCIO DE VAGAS
A Beira Agricultural Growth Corridor (BAGC) pretende 
implementar um programa que visa constuir as capaci-
dades de agro-negócio da juventude rural. Para alcançar 
os objectivos do projecto, o BAGC pretende recrutar 2 
candidatos: 1 Especialista em Desenvolvimento Empre-
sarial e 1 Financeiro/a. (local do trabalho Chimoio)

Requisitos:
A. Especialista em Desenvolvimento Empresarial 
•	 Formação superior em Economia, Economia 

Agrária, Agro-negócio; 
•	 Pelo menos 5 anos de experiência de trabalho em 

programas de formação de negócios e melhoria 
da gestão de micro e pequenas empresas (MPME);

•	 Dominio da língua inglesa;

B. Financeiro/a
•	 Formação superior em Contabilidade;
•	 Pelo menos 5 anos de experiência no trabalho 

em ONG´s;
•	 Experiência de trabalho com sistemas informáti-

cos de contabilidade;
•	  Domínio da língua inglesa;
•	 Disponibilidade imediata.

Os interessados poderão enviar as suas cartas de can-
didatura indicando o posto a que se candidatam, acom-
panhada do seu CV até ao dia 3 de Setembro de 2021, 
através dos endereços eletrónicos abaixo:
corredordabeira@gmail.com; 
partnerships.corridor@gmail.com

8396

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO
Faz saber que, nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns 
Autos de Carta Precatória, registados sob o número 24/21/H, extraídos 
dos Autos de Execução Ordinária nº 129/2014-N, em que é exequente 
African Banking Corporation, Moçambique, SA, representada pelo seu 
bastante procurador, o Exmo. Sr. Dr. Lucas Muguambe e Outros, advogado 
com domicílio profissional na cidade de Maputo, devendo se fazer presente 
com o fiel depositário e executado Makhofu Comercial e Paula Valdemira 
Khan Pinto e Costa, sem mais dados para a sua localização, a correr termos 
processuais na Primeira Secção (Comercial) do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo, para o pagamento da quantia de 9 725 320,00MT (nove milhões, 
setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e vinte meticais), foi designado o 
dia 13 (treze) de Setembro de dois mil e vinte e um, pelas treze 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 do bem abaixo indicado:

Verba Única

Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Boane sob o nº 508 
a fls. 75, do livro B/2, inscrito provisoriamente por falta de título, sob o nº 2 540 
a fls. 86 verso, do livro G/4, a favor de Paula Valdemira Khan, que constitui 
uma hipoteca a favor do FNB - Moçambique, SA, inscrita provisoriamente por 
falta de título, sob o número 291, fls. 78, do livro C/3, localizada na área do 
distrito de Boane, no valor oferecido pelo exequente para a venda no valor de 
8 787 357,12MT (oito milhões, setecentos e oitenta e sete mil, trezentos e 
cinquenta e sete meticais e doze centavos).

Matola, aos dezanove dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte e um

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça
8359
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GAZA EM FOCO
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Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
Gabinete de Reconstrução pós-Ciclone Idai (GREPOC)

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

ANÚNCIOS DE ADJUDICAÇÃO
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.

Adjudicatário: DALO Segurança.

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)
8342

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 115/2015-I, que a exequente: UBA - 
UNITED BANK ÁFRICA MOÇAMBIQUE, SA, move contra o executado: 
CONSULTÓRIO MÉDICO VITAL, LIMITADA, foi ordenada a venda por 
meio de proposta em carta fechada, em primeira praça, do seguinte 
imóvel:

Verba Única
Um imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo sob 
o nº 42 866 a fls. 62 verso, do livro B/113 e inscrito sob o número 73 046 
a fls. 14, do livro G/93, a favor de Manuel Carlos dos Santos Júnior, que 
constituiu uma hipoteca a favor da exequente: UBA - UNITED BANK FOR 
ÁFRICA MOÇAMBIQUE, SA, inscrita sob o nº 75 349 a fls. 54 do livro 
C/78, pelo valor de 3 411 477,30MT (três milhões, quatrocentos e 
onze mil e quatrocentos e setenta e sete meticais e trinta centavos), 
conforme a avaliação.

As propostas devem mencionar preço superior ao da avaliação já indicado 
na verba para o princípio do pagamento da dívida e custas judiciais.

São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do imóvel a 
entregarem as suas propostas no Cartório desta Secção, sito na Av. 25 
de Setembro, Palácio da Justiça, 4º andar, nesta cidade, durante as horas 
normais de expediente, bem como ficam notificados aqueles que nos 
termos do disposto no art. 876º/2 do Código de Processo Civil poderiam 
requerer a adjudicação e bem assim aos titulares de qualquer direito de 
preferência na alienação do imóvel penhorado para, querendo, exercerem 
o seu direito no acto da venda.

No dia 20 de Setembro de 2021, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências 
desta Secção, proceder-se-á à abertura das propostas até esse momento 
apresentadas, cujo acto podem os proponentes assistir.
O imóvel poderá ser visitado no Bairro da Coop, Rua Pojectada, PH4, nº 
156, na Rua Base N´Tchinga, nº 1535, 1º andar, nesta cidade, ao cuidado 
da exequente, durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 16 de Agosto de 2021

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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Mabalane e Guijá fomentam 
novas espécies de aves

M
AIS de 250 famílias 
vulneráveis, nos dis-
tritos de Mabalane e 
Guijá, na província 
de Gaza, receberam, 

há dias, galinhas de espécie 
sul-africana “landim”, para o 
fomento avícola, no quadro do 
programa Proatic Moçambique, 
promovido pela Organização 
das Nações Unidas para a Ali-
mentação e a Agricultura (FAO), 
visando o aumento da produção 
de carne e ovos.

Ao todo, os dois distritos re-
ceberam, nesta fase-piloto, 770 
galinhas de espécie sul-africana, 
para o cruzamento com as espé-
cies locais, sendo que o segundo 
lote de duas mil e quinhentas 
chega no próximo ano, para se-
rem distribuídos às famílias or-
ganizadas em associações.

Nesta fase, o programa está 
a beneficiar as comunidades de 
Pfúkwe, Bairro 4 e 8, Combo-
mune Estação e Combomune 
Rio, em Mabalane, com um total 
de 385 aves, das quais 350 ga-
linhas e 35 galos, sendo que os 
restantes 385 foram entregues 
a igual número de comunida-
des de Guijá. O acto simbólico 
da entrega das aves às primeiras 
famílias decorreu na Associação 

Alguns beneficiários do programa de fomento da avicultura em Mabalane

sumo de ovos e carne, ou co-
mercialização para a renda das 
famílias”, referiu o representan-
te da FAO.

Já o administrador de Maba-
lane, Silva Ngovene, disse que o 
programa visa combater a po-
breza e empoderar as mulheres, 
com oportunidade de negócios 
e trabalho, referindo, por ou-
tro lado, que com o programa 
vai se reduzir a importação do 
frango, uma vez que o distrito 
passa a ter galinhas de qualidade 
disponível. No entanto, apelou 
o acompanhamento das autori-
dades do sector para o aumento 
da produção. Na ocasião, Regina 
Tivane, uma das beneficiárias do 
programa, considerou a iniciati-
va do Governo e seus parceiros 
como favorável para o combate 
à fome e pobreza, assim como 
seu desenvolvimento, prome-
tendo cuidar das aves para con-
tribuírem na sustentação da sua 
família. Entretanto, as galinhas 
estão a ser distribuídas somente 
às famílias com experiência na 
criação de aves. Para entrarem 
no programa, os interessados 
devem construir galinheiros 
para permitir que as novas aves 
não sejam consumidas por pre-
dadores.

da Escola no Curial do Criador 
do Bairro 8, em Mabalane. Na 
ocasião, o representante da FAO, 
em Gaza, Octávio Muhate, disse 
tratar-se de um projecto que se 
enquadra na resiliência às mu-
danças climáticas, avaliado em 
1.5 milhão de meticais, que se 
espera abranger, nos próximo 
dois anos, mais de sete mil famí-

lias. Muhate explicou que as ga-
linhas sul-africanas têm a capa-
cidade de produzir, em média, 
200 ovos por ano, ao passo que 
as locais produzem entre 30 e 40 
ovos/ano. Com esse cruzamento 
de espécie, conforme o respon-
sável, pode-se obter um aumen-
to de produção e melhoramento 
da qualidade do animal.

“Cada família recebeu duas 
galinhas landim para criar. Pre-
tendemos, com esta iniciativa, 
criar um cruzamento de espé-
cies para o melhoramento da ga-
linha local, em termos de massa 
corporal e níveis de produção. 
No final desta cadeia, teremos a 
diversificação da dieta alimentar 
das populações, através do con-

DISTRITO DE LIMPOPO

Portagem de Chicumbane 
começa a funcionar em Novembro
AS obras de  construção da por-
tagem de Chicumbane, na Estra-
da Nacional Número Um, estão 
a um ritmo bastante acelerado, 
devendo ser concluídas até dia 22 
de Novembro do presente ano, 
segundo garantias dadas, sema-
na passada, por Nelson Horácio, 
chefe do departamento de plani-
ficação da Delegação provincial 
da Administração Nacional de 
Estrada (ANE), em Gaza. 

De acordo com a nossa fonte, 
estes trabalhos surgem no âmbi-
to da implementação da Resolu-
ção 63/2020 de 11 de Dezembro, 
que incorpora um programa de 
auto-sustentabilidade de estra-
das, e que prevê, para a provín-
cia de Gaza, a construção de duas 
portagens, sendo uma em Chi-
cumbane, no distrito de Limpo-
po, e outra em Chidenguele, no 
distrito de Mandlakazi.

As obras da portagem de 
Chicumbane, orçadas em 
42.794.270,00 meticais, inicia-
ram a 22 de Março do ano em 
curso e o fim está projectado para 
22 de Novembro de 2021, estan-
do a um nível de execução de 32 
por cento. Em termos de obras, 
neste momento estão a ser er-
guidos edifícios administrativos, 
assim como da Polícia, ou seja, 
toda a componente onde estará 
acomodada a parte humana, es-
tando, neste momento, na fase 
de pinturas e do chão.

No que concerne à secção de 
estrada, segundo Horácio, já foi 
feito o desvio, que funciona des-
de o dia 30 de Junho e, neste mo-
mento, está a acomodar o tráfe-
go, para garantir as actividades 
que estão em execução neste 
local. O começo destes trabalhos 
levou o seu tempo, porque havia 
outras entidades que ocupavam 
a mesma secção abrangida pelo 
alargamento da estrada, nomea-
damente a EDM, FIPAG, TMCEL 
e Movitel, concretamente, na 
secção das cabines. É que, nesta 
secção, a largura deverá passar 
para 24 metros, o que fez com 
que se entrasse mais para onde 
estas entidades tinham suas in-
fra-estruturas.

“Tivemos que arcar com al-
gumas despesas, ainda que, nes-
te momento, não possa avançar 
com os valores envolvidos. Para 
o FIPAG e a EDM, houve neces-

sidade de se mobilizar recursos 
para garantir a continuidade dos 
seus serviços, como a tubagem 
e a linha de energia”, explicou 
Nelson Horácio, adiantando que, 
neste momento, o empreiteiro 
está a trabalhar na sub- base, na 
secção da estrada, enquanto se 
mobiliza o material para a colo-
cação do pavimento, pois só de-
pois disso é que se vai entrar na 
montagem das próprias cabines 
de portagens. “Estamos a dizer 
que dentro de 15 dias o cenário 
vai estar diferente, olhando para 

o volume de actividades por rea-
lizar”, explicou.

Para Nelson Hilário, o foco 
não é a parte dos edifícios, mas a 
garantia de que até à data de 22 
de Novembro, as cabines este-
jam instaladas e em condições de 
funcionamento.

Relativamente a Chidengue-
le, o chefe da planificação diz que 
já se concluiu o desvio para aco-
modar o tráfego, mas que ainda 
não foi aberto, porque se está à 
espera da sinalização que o em-
preiteiro deverá colocar ao longo 

desta semana. Depois deste pro-
cesso, diz o nosso interlocutor, 
vai se começar a trabalhar no 
alargamento da própria estrada. 

“As actividades de Chiden-
guele não são tão avultadas como 
as de Chicumbane, olhando para 
as condições da base que existe 
neste local, que dispensa o co-
meço pela sub-base. Ou seja, 
a base é reaproveitável e o que 
vai acontecer é o alargamento 
da secção necessária, a partir de 
onde termina a estrada, o que 
poderá reduz o tempo da reali-

zação dos trabalhos, que deverão 
ser concluídos até 18 de Feverei-
ro, mas sendo nossa perspectiva 
que terminem um pouco antes 
desta data. Na parte civil, as obras 
já estão em execução, concreta-
mente o edifício administrativo 
e da segurança, estando em fase 
de levantamento das paredes”, 
disse a nossa fonte.

As obras, para esta portagem, 
estão orçadas em 36.288.718,78 
meticais e até agora estão a um 
nível de execução de cerca de 10 
por cento.

BAÚ atribui 252 novas 
licenças de negócios
O BALCÃO de Atendimento Único (BAÚ) 
de Gaza licenciou, no primeiro semestre do 
presente ano, 252 novas empresas, de um 
total de 297 planificadas, que resultaram na 
criação de cerca de 830 novos postos de tra-
balho para a juventude. 

Segundo dados da instituição, o número 
de novas empresas legalizadas na província 
representa um crescimento na ordem 88 por 
cento, em relação ao período homólogo do 
ano passado, em que 134 aderiram ao licen-
ciamento. 

No cômputo geral, o BAÚ de Gaza exe-
cutou, no período em análise, 90.24 por 
cento do seu plano semestral, com 17,829 de 
19,757 acções projectadas, feitos que possi-
bilitaram àquela instituição arrecadar cerca 
de três milhões meticais de receitas, em ta-
xas de legalização de negócios e impostos.  

Relativamente aos investimentos, dos 
900 milhões de meticais planificados, só 
foi possível angariar 300 milhões, valor 
que representa 28,56 por cento de realiza-
ção. Mesmo assim, este resultado satisfaz 
a instituição, tendo em consideração os 
condicionalismos impostos pela pandemia 
da Covid-19 e outros factores de natureza 
socioeconómico que têm estado a arrasar o 
país. 

O director executivo do BAÚ de Gaza, 
Arão Cumbe, disse que os resultados al-
cançados são fruto de um trabalho de sen-

sibilização das unidades económicas para 
cumprirem com as suas obrigações fiscais, 
formalização dos pequenos contribuintes 
informais, assim como da aposta do sistema 
electrónico de prestação de serviços desig-
nado e-BAÚ, nos distritos. 

Cumbe destacou, igualmente, os incen-
tivos aprovados pelo governo, desde a redu-
ção dos custos, requisitos e tempo de espera 
para o processo de legalização até à formali-
zação das actividades económicas. 

“Há uma mudança de mentalidade da 
nossa sociedade em se formalizar, isso por-
que nós temos estado a conversar com os 
informais, a vários níveis, sobre as vanta-
gens de fazer negócios formais. Temos es-
tado a consciencializar os cidadãos sobre 
o dever de pagar impostos. Essa estratégia 
está a alucinar os informais a passarem para 
o sector formal. Há três anos as petições 
situavam-se em torno de 12 a 14 mil proces-
sos, actualmente andam nos mais de 20 mil 
processos”, frisou Cumbe. 

O director do BAÚ de Gaza referiu que, 
até ao fim deste ano, a instituição vai ex-
pandir os serviços para os distritos de Mas-
singir e Massangena, de forma a aumentar a 
base de colecta de receitas da taxa de licen-
ciamento e contribuintes em impostos. Ao 
nível da província, e-BAÚ está implantado 
nos distritos de Mandlakazi, Chibuto, Bile-
ne, Chókwè e Mapai.

Acesse https://t.me/Novojornal
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QUANDO Florêncio Cabral ou simplesmente 
Mandrake interpretou a sua música “Catem-
be”, lavrada pelo compositor e também intér-
prete, Samuel Munguambe, ou simplesmente 
Yana, explicava o itinerário de quem quisesse 
chegar a este ponto de Maputo, que mais tarde 
veio a tornar-se um distrito Municipal e desig-
nado KaTembe.

Dizia o músico que a única forma de lá 
chegar era atravessando de ferryboat ou sim-
plesmente de um barco e o resto via se mais a 
frente.  Hoje, Ka Tembe ou Catembe é aquilo 
que todos vemos. Já não se depende exclusiva-
mente do barco. Muitos vamos sim por via de 
uma majestosa ponte, erguida por cima de um 
grande estuário.

Estas linha vêm a propósito da persistên-
cia ou visão de muitos residentes Catembe que 
mesmo contra todas as tempestades que vezes 
sem conta sacudiam a baía, impediram que o 
ferryboat e outros barcos fizessem o transpor-
te de pessoas e bens, de um e do outro lado, 
mantiveram-se firmes e fidelíssimos à terra 
que os viu nascer. Mesmo tomados pelo des-
gaste causado pelas idas e ou regressos aborta-
dos pela força da natureza, muitos moradores, 
sobretudo os mais jovens que dependem da 
cidade para estudar ou trabalhar não se desen-
raizaram e muito menos procuraram outros 
lugares que mais comodidade poderiam lhes 
proporcionar.

 Enfrentaram todas as contrariedades até 
as últimas consequências. “Vocês foram ver-
dadeiros visionários”. Quando a vossa persis-
tência era questionada, quis o destino que a 
ponte chegasse.

Vocês destacaram o vosso estatuto de 
vizinhos mais próximos do centro da cidade, 
do que muitos, antes assim achados, dada à 
aparente proximidade com o centro da cidade,  
agora beliscada pelo congestionamento das 
vias. Falo dos moradores de Maxaquene, Po-

lana Caniço, Costa do Sol e por ai em diante. 
Afinal de contas vocês sempre foram os vizi-
nhos mais próximos.

Já não precisam de seguir o conselho de 
Mandrake. Com meios próprios ou mesmo 
transporte público, chegam primeiro à casa. 
Por onde a visibilidade permite, até assistem 
de cima e apontam com o dedo o sufoco dos 
“vizinhos” que tentam regressar a uma casa 
que está tão perto e tão distante do centro da 
cidade. Lembro-me de ter atravessado de Fer-
ryboat, meses antes da conclusão das obras da 
ponte. Na altura os pilares já estavam todos 
em pé, e alguns tabuleiros montados. A ideia 
era ouvir a expectativa em torno do empreen-
dimento. Muitos não viam a hora a chegar e 
outros, mais sépticos, dada a envergadura e 
tecnologia da obra que é rara entre nós. Assu-
miam que facilitariam muita coisa para todos, 
incluindo para os larápios. Um dos entrevis-
tados chegou a dar o exemplo de um cabrito 
que esquecido por várias horas no pasto, podia 
permanecer lá até o dono se recordar de o bus-
car. É que ninguém ousaria roubá-lo para a ci-
dade pois correria o risco de ser surpreendido 
ainda a espera do meio para a travessia. Com a 
ponte, contava o meu entrevistado, facilmen-
te os amigos do alheio entrariam e sairiam 
da KaTembe co os bens roubados, na maior 
facilidade. Gostaria de saber de um dos meus 
ilustres entrevistados como vão as coisas hoje, 
pois, nessa altura, me tinha confidenciado que 
não ousaria pôr os seus pés na ponte, tudo pela 
sua segurança e integridade.

Hoje muitos caminhos vão dar a Katem-
be, sobretudo quando o assunto é a busca de 
espaço para construção, numa corrida que faz 
lembrar a maratona dos americanos e não só, 
para Califórnia entre 1848 e 1855, em busca 
do Ouro. É caso para dizer, KaTembe é terra 
de gente perseverante, resiliente e, acima de 
tudo, visionária.

RODRIGUES LAPUCHEQUE*

Conclusão
A VINDA a Moçambique da missão militar em estado de 
alerta da SADC e do Ruanda para nos apoiar no combate aos 
terroristas em Cabo Delgado, tem de servir de ocasião para 
corrigirmos, de uma vez por todas, o cíclico erro táctico-mili-
tar, de atacar, assaltar e ocupar uma determinada zona, então 
tomada por uma força armada adversária e, no fim, não con-
solidarmos essa zona, para, mais tarde, a mesma força adver-
sária que outrora derrotamos, voltar a ocupá-la, dando-nos, 
então, grandes esforços militares com toda a logística multila-
teral necessária para a sua reocupação. 

Para isso, tornar-se-á necessário e incontornável, que 
o Estado moçambicano crie as necessárias condições para 
o Ministério da Defesa Nacional, através do Estado-Maior 
General organizar, treinar, reequipar com meios técnicos de 
combate reforçados e a necessária logística, uma força, de 
preferência de tropas especiais, com um misto de tropas de 
infantaria, em conformidade com a composição e meios de 

combate com que a força adversária se tem apresentado no 
momento dos ataques.

No que respeita aos nomes dos cabecilhas dos terroristas 
que têm sido revelados antes e nestes últimos momentos, com 
vista a prevenir que negociemos com perigosos criminosos de 
guerra, cujo cadastro político-militar pouco ou nada se sabe, 
com todas as consequências político-militares negativas im-
previsíveis que dai possam resultar, imperioso se torna que 
a proposta de negociação com os mesmos terroristas que a 
mesma tenha lugar após obtivemos resultados concretos no 
teatro operacional, onde as forças conjuntas levam a termo 
combates contra esses terroristas

A procedermos dessa forma, em nosso ver, evitaremos 
que num futuro, relativamente breve ou longínquo, o nosso 
país venha a ser governado por criminosos de guerra extre-
mamente perigosos, ligados ao terrorismo global ou ao mun-
do do crime internacionalmente organizado, podendo, nessa 
altura, arquitectar planos que visem a continuação de guerras 
cíclicas no nosso país, cujas consequências altamente catas-
tróficas na vida política, económica, social e cultural, todos 

nós conhecemos. 
Finalmente, para consolidar Mocímboa da Praia constitui 

para o Estado moçambicano, um imperativo incontornável e 
inadiável, criar condições de treinamento eficaz e eficiente, 
reequipamento em meios de combate reforçados, bem como 
garantir assistência logística multilateral adequada, de uma 
força, preferivelmente de tropas especiais previamente trei-
nadas na táctica de guerrilha, actuando conjuntamente com 
outra força, constituída por tropas de infantaria – motorizada 
ou simples –, perfazendo batalhões reforçados, e, na melhor 
hipótese tacticamente confortável, um regimento, com a mis-
são expressa de defender esta zona, parte integrante da sobe-
rania e integridade territorial de Moçambique.

*Coronel de Infantaria Motorizada pela Academia 
Militar General José Maceo y Grajales, Santiago de 
Cuba, Doutorado e Mestrado em Direito e Segurança pela 
Universidade Nova de Lisboa, Mestrado em Administra-
ção Pública pela Universidade Politécnica – A POLITÉC-
NICA, Licenciado em Direito pela UEM; é docente uni-
versitário

LUCAS AGOSTINHO

VALE a pena lembrar que constituir uma família é uma ne-
cessidade que não se afigura fácil de sustentar, de modo par-
ticular em termos materiais. Casas implica ter casa. Manter a 
casa tem os seus custos.

É por isso que o elevado custo de água e energia está a 
sufocar os cidadãos. Água e luz são bens essenciais que nos 
centros urbanos e periferia, e não só, são indispensáveis para 
a vida dos seus habitantes.

Em muitas ocasiões da vida recordamo-nos daqueles mo-
mentos em que os cidadãos potenciavam a solidariedade, a 
ajuda mútua. O socialismo estava a ganhar forma ao ponto 
de o vizinho ser, verdadeiramente, parte integrante da nossa 
vida.

Os filhos eram educados por todos e, quem os via com 
um comportamento ou atitude desviante, prontamente o re-
preendia, até mesmo na ausência dos progenitores.

Os alimentos eram partilhados e o vizinho não se sentia 
bem ao comer sabendo que o seu compatriota nada tinha para 

se alimentar. Na falta de água, era normal solicitar ao vizinho 
e ele oferecer o líquido sem resmungar, sem ter que se sujei-
tar a partilhar as contas no fim de cada mês.

Hoje, o cenário mudou. Algumas práticas persistem mas, 
tudo que tem a ver com dinheiro ou custos elevados torna-se 
impossível fazer este gesto solidário. Os cidadãos tornaram-
-se egoístas, tudo porque a manutenção da casa tem sido um 
grande desafio.

E o grande desafio, depois de ter a casa, é a manter ilumi-
nada e com água, entre outros componentes. O custo destes 
serviços está cada vez mais a sufocar os cidadãos que têm 
que, igualmente, suportar as despesas inerentes a compra de 
alimentos, educação dos filhos, transporte, entre outras coi-
sas.

Os cidadãos têm feito cada ajustes nos seus rendimentos 
mas, a situação prevalece. Aliás, existem coisas que não po-
dem ser dispensáveis. Por exemplo, água, luz e alimentos são 
necessários. E os conselhos sobre como reduzir os custos de 
energia que vem sendo dados pelas autoridades competentes 
não estão a ter resultados satisfatórios.

Sendo assim, há que rever esta situação. O custo de água 
é maior. As plantas já não são regadas com frequência. Aliás, 
as plantas são nutridas com água que provém da lavagem de 
roupa, etc. Mas, a situação prevalece.

O que fazer? Alguns dizem que é o custo do capitalismo. 
E mais: viver na cidade tem os seus custos. As cidades não 
tem terra para cultivar para poder se alimentar e fornecer aos 
outros mediante o pagamento de algum valor que, por sua 
vez, vai servir para a aquisição de água, energia, etc.

O discurso sobre o empreendedorismo foi acatado pelos 
interessados em vencer a pobreza. Hoje temos muitos em-
preendedores que conseguem o mínimo para a sobrevivên-
cia. Mas, os preços de bens e serviços não são fixos e isso 
já sufoca.

A alternativa do uso de outras fontes de energia, como 
painéis solares, não tem sido fácil pois, também envolve 
custos. Por isso, pede-se a quem de direito para que estude 
outras alternativas de redução dos custos de energia e água 
ou tornar cada vez mais acessível outros bens indispensáveis 
à vida do homem.

Os que tem dinheiro vivem a vida como se 
fossem crónicas, aos trambolhões, nas curvas, 
esquinas, aos dribles. Isso mesmo, driblam...
gozam. Dizem que é por causa da crise que as 
pessoas fazem o que podem para lucrar. Since-
ramente, não acredito que isso seja a verdade.

 Quando pequeno ouvia dizer que sempre 
haveria um jeito de ganhar dinheiro. Cresce-
mos com essa coisa no nosso DNA. Afinal, 
para suprir as nossas necessidades, seja qual 
for o tamanho delas, precisamos, invariavel-
mente, de ter dinheiro.

Por isso mesmo, não raras vezes, tende-
mos a construir o nosso ideal de felicidade 
com base na posse de dinheiro...muito dinhei-
ro. Pura ilusão!

Tenho me relacionado com muitas pes-
soas simples, sorridentes, alegres e, principal-
mente, felizes, apesar de todas as dificuldades. 

Também já vi muita gente rica, com a con-
ta bancária gorda, mas com o coração vazio 
e solitário, que vivem numa jaula imaginária 
para se proteger de todos que se aproximam. 
De que adianta ter tudo, enquanto não temos 
sossego?

Felicidade é algo muito mais simples e 
singelo do que se deve imaginar. Está implí-
cita nas pequenas coisas e não nos grandes e 
estupendos projectos e gastos.

O dinheiro compra o carro do ano, mas 
não compra a felicidade para se desfrutar do 
bem adquirido. Até compra “amigos interes-
seiros”, mas não uma verdadeira amizade.

Perto de casa, costumava reparar num jo-
vem que se apercebeu da falta de uma padaria 
e transformou uma pequena carinha de mão 
para distribuir pão pelo bairro que é novo e 
cheio de oportunidades.

Todos os dias, o jovem cumpria o mesmo 
roteiro,  para complementar a renda, para vi-
ver. O rapaz do pão certamente foi bem mais 
inteligente. Ao  invés de querer ficar rico, ape-
nas aproveita a oportunidade para conquistar o 
seu dia, com esforço.

O dinheiro é uma bênção quando conquis-
tado com suor , mas uma maldição se conse-
guido de forma suja, desleal, corrupta.

A nossa sociedade está cheia de histórias 
de insucesso de gente que sonhou em ganhar 
dinheiro de verdade, mas o fim muitas vezes é 
trágico. Olhando o país, vejo que a gente quase 
nada faz para evitar situações destas. Na ver-
dade, ainda que não queiramos, deixamos que 
os oportunistas se aproveitem do bem comum 
e os chamamos de sortudos e inteligentes. 

E quem garante que os que chamam os 
outros de “coitados” vão mudar os seus con-
ceitos sobre ética e moral? Talvez seja por isso 
que não conseguimos matar a nossa fome co-
lectiva e nem suprir a todos os serviços básicos 
de educação e saúde. 

Parece que nos animamos em lógicas que 
só a história, que até agora a escrevemos pelo 
retrovisor, se encarregará de clarificar.

Gostava de ajudar o jovem vendedor de 
pão a ter uma vida melhor. O jovem não se 
lamenta, nem sequer fala nisso. Fala sobre os 
seus dias, sobre as novas conquistas e as noites 
sem dormir. É um jovem com foco e esperan-
ça em dias melhores.  Ontem pensei que não 
posso ser o joão, o desempregado. Não é justo. 
Podia ter a leveza com que o imaginei mas, 
nestes dias demasiado feios, sempre haveria 
outro jeito de ganhar dinheiro que não fosse 
aos trambolhões, nas curvas, esquinas, aos dri-
bles. Isso mesmo, ao jeito dos que gozam. 

Como consolidar 
Mocímboa da Praia? (Concl.)

Está difícil garantir a sobrevivência

Os visionários 
de KaTembe

Nas curvas, aos 
dribles...gozando!

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA

D I R E C Ç Ã O  P R O V I N C I A L   DE   S A Ú D E   

Repartição Provincial Gestão Executoras das Aquisições e Contratos (RPGEAC).

ANÚNCIO DE CONCURSO
I. A Direcção Provincial de  Saúde de Gaza convida pessoas singulares, micro,  pequenas e medias empresas escritas no Cadastro Único de 

Empreiteiros de  Obras Públicas, Fornecimento de Bens  e Prestação de Serviços, a apresentarem propostas fechadas para os concursos 
discriminados na tabela abaixo.

N˚ de concurso Objecto Modalidade
Data/ hora 

da entrega de 
propostas

Hora/data de 
abertura de 
propostas

Data e hora 
de anúncio de 

posicionamento

Custo/cadermo  
de encargo

10/DPS-GZ/
RPGEAC/2021

Reprodução de Fichas e 
Impressos Clínicos

Concurso 
Limitado

09/09/2021
09:00 h

09/09/2021
09:30 h 10.09.2021 as 10:00 h 500,00

12/DPS-GZ/
RPGEAC/2021

Aquisição de equipamento de 
frio e montagem

Concurso 
Limitado

10/09/2021
09:00 h

10/09/2021
09:30 h 13.09.2021 as 09:00 h 500,00

13/DPS-GZ/
RPGEAC/2021 Aquisição de cadeiras giratórias Concurso 

Limitado
10/09/2021

09:00 h
10/09/2021

11:00 h 13.09.2021 as 10:00 h 500,00

II. os Concorrentes interessados poderão obter  mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no Sector da RPGEAC 
desta Direcção,  pela importância não reembolsável indicado na tabela para cada concurso  e/ou exibição do talão do depósito do 
Millennium bim para conta nº  2682536 da  DPS  de Gaza. 

III.  O período de validade das propostas é de 90 dias
IV.  As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão  pública no endereço abaixo e nas horas e datas indicadas na tabela acima.
 Direcção Provincial de Saúde de Gaza -  Repartição– RPGEAC  Xai-Xai, telefax  28225467, bairro 13  Rua do Hospital Provincial 

de Xai-Xai.
V.   Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens  e Prestação de 

Serviços aos Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março.

Xai-Xai, 27  de Agosto   de 2021.
A Directora Provincial

Drª Mulássua José Simango
(Médica de clínica Geral Principal)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DIRECÇÃO DA JUSTIÇA DA CIDADE
2º CARTÓRIO NOTARIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE JOÃO TOTOTO MUJOVO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e seis de Agosto de 
dois mil e vinte e um, exarada 
de folhas sessenta e quatro 
verso do livro de notas para 
escrituras diversas número 
trezentos e cinquenta e sete, 
traço B, do Segundo Cartório 
Notarial de Maputo, perante 
Alcinda Raimundo Banguine 
Mazive, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de João 
Tototo Mujovo, de setenta anos 
de idade, no estado de viúvo, 
natural da Macia, residente 
nesta cidade, filho de Tototo 
Mujovo e de Guinasse Mate.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens, seus 
filhos: Rosália João Mujovo, 
Sérgio João Mujovo, Célcio 
João Mujovo, Márcia João 
Mujovo, Marta João Mujovo, 
Juliana João Mundlovo, todos 
solteiros, maiores, naturais de 
Maputo, onde residem.
Que não há quem com eles 
concorra à sua sucessão, e que 
da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias.

Maputo, aos 27 de Agosto de 
2021

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO

Rua João Carlos Raposo 
Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE LILI SOUSA 

ZUCULE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura pública de vinte 
e seis de Agosto de dois mil e vinte 
um, lavrada de folhas cinquenta 
verso a folhas cinquenta e um 
verso e quatro, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
duzentos e oitenta e seis “C”, deste 
Quarto Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, SÉRGIO JOÃO SOARES 
PINTO, Conservador e Notário 
Superior em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de LILI SOUSA ZUCULE, no estado de 
solteira, de sessenta anos de idade, 
natural de Maputo, de nacionalidade 
moçambicana, com última residência 
no Bairro Ferroviário, nesta cidade, 
sem ter deixado testamento ou 
quaisquer outras disposições de sua 
última vontade.
Mais certifico pela operada escritura 
que deixou como únicos e universais 
herdeiros de todos seus bens seus 
filhos: Artemisa David Ubisse, 
solteira, Margarida David Ubisse, 
solteira, Amélia Pedro Cabral, 
solteira, natural da Beira, Sousa 
David Ubisse, solteiro, Alice Julião 
Gimo Namburete, casada sem 
convenção antenupcial com Adamo 
Abdala, e Luísa Pedro Cabral, 
solteira, todos maiores e residente 
em Maputo. 
Que não deixou outras pessoas que 
por lei com eles possam concorrer à 
sucessão da herança e que dela fazem 
parte bens móveis e imóveis.

Está conforme

Maputo, aos vinte e seis de Agosto de dois 
mil e vinte e um

A Conservadora e Notária Técnica

(Ilegível)
9375

NEYD AMOSSE 

O CONSELHO Municipal de 
Quelimane está a implementar 
dois projectos-piloto, que vi-
sam transformar o lixo em bio-
-gás e adubos orgânicos, este 
último que envolve produtores 
agrícolas da cintura verde da 
urbe. 

O presidente do Municí-
pio de Quelimane, Manuel de 
Araújo, que revelou o facto há 
dias em entrevista ao Notícias, 
disse que estas iniciativas são 
implementadas no contexto de 
uma gemelgam com a cidade 
italiana de Milano e em parceria 
com a Universidade de Esto-
colmo, na Suécia, sob o finan-
ciamento da União Europeia, à 
luz de um projecto denomina-
do Quelimane Limpa.

Segundo Araújo, os dois 
projectos visam a preservação 
do meio ambiente, promoção 
da saúde pública e tornar a ci-
dade mais aprazível e um des-
tino turístico. Assegurou que é 
outro objectivo, desconstruir a 
ideia de que lixo é tudo aquilo 

que não serve devendo ser des-
cartado e, muitas vezes, mal 
gerido como tem vindo a acon-
tecer. 

Com o projecto Quelima-
ne Limpa, foi possível criar um 
centro de compostagem no vi-
veiro municipal, cuja finalida-
de é recolher resíduos sólidos, 
especialmente o lixo vegetal 
e transformá-lo em adubo ou 
composto orgânico.

 Trata-se de uma experiên-
cia ímpar, porque o adubo pro-
duzido a partir do lixo vegetal é 
distribuído pelos produtores da 
cintura verde que, actualmen-
te, estão a incrementar os ní-
veis de produção e produtivi-
dade agrária, principalmente, 
de hortícolas.

Outro trabalho mencio-
nado pelo edil de Quelimane, 
é o da transformação do lixo 
em energia, implementado 
em parceria com a Universi-
dade de Estocolmo. Para esta 
actividade, Manuel de Araújo, 
afirmou que todos os anos esta 
instituição envia à Quelimane, 
dois estudantes para fazer pes-

I
NCREMENTAR a produção 
aquícola das actuais pouco 
mais de três mil toneladas 
para 24 mil, assim como a 
geração de 17 mil empre-

gos, é a perspectiva do Minis-
tério do Mar, Águas Interiores 
e Pescas, para os próximos 
cinco anos.

Segundo a ministra do 
pelouro, Augusta Maíta, é 
convicção do sector de pes-
cas que a sua contribuição no 

Produto Interno Bruto(PIB) 
possa superar a cifra actual de 
2%, que é ainda baixa para um 
país como Moçambique, com 
o potencial de que dispõe de 
condições naturais que ofere-
çam uma larga vantagem para 
a produção pesqueira em cati-
veiro.

Falando na abertura do VII 
Conselho Coordenador do MI-
MAIP, a governante disse ser 
entendimento do sector que, 

embora se espere um grande 
salto na aquacultura com o 
Programa de Desenvolvimen-
to da Aquacultura de Pequena 
Escala ProDAPE, esta iniciati-
va não é iminentemente um 
fim, diante dos objectivos a 
que as Pescas se propõem a 
alcançar, na Estratégia de De-
senvolvimento da pesca em 
cativeiro.

“Por isso, devemos conti-
nuar a buscar acções de modo 

a alcançarmos, pelo menos, 
10% de aproveitamento do 
potencial aquícola no país. 
Aqui, a nossa acção deverá es-
tar voltada, igualmente, para 
a atracção do sector privado, 
tanto nacional como estran-
geiro, em linha com o modelo 
de intervenção de parcerias 
público-privada-comunida-
de”, disse Augusta Maíta.

Um dos aspectos que me-
receu destaque na intervenção 

SEGUNDO A MINISTRA AUGUSTA MAÍTA

Aquacultura poderá gerar 
mais de 17 mil empregos

Pormenor do VII Conselho Coordenador do MIMAIP 

de Augusta Maíta, prende-se 
com a forma como a população 
das zonas costeiras lida com 
o ecossistema dos mangais, o 
principal espaço para a repro-
dução das espécies marinhas.

Segundo disse, é que a dis-
tribuição da população mo-
çambicana coloca um desafio 
enorme para a zona costei-
ra, sendo que mais de 60 por 
cento vive na zona costeira e a 
maior parte, depende dos re-
cursos marinhos e costeiros, 
incluindo os mangais.

Reconheceu o interesse 
generalizado em ecossistemas 
de mangal, em função, sobre-
tudo, do conhecimento do seu 
papel económico, eficiência 
na protecção e ligação com a 
pesca, contudo, manifestou 
preocupação em relação à sua 
crescente degradação, trans-
formação e conversão para 
outros usos devido ao desco-
nhecimento, má gestão e defi-
ciente aplicação da lei.

“Precisamos dos bens e dos 
serviços que o mangal ofere-
ce para a humanidade e para 
Moçambique, em particular, 
o controlo do clima através do 
sequestro do carbono e purifi-
cação da água”, referiu.

Realçou que não constitui 
novidade que Moçambique 
tem vindo a sentir os efeitos 
nefastos da erosão costeira e 
dos eventos climáticos, como 
os ciclones e as inundações, de 
forma mais frequente e seve-
ra, devido ao comportamento 
pouco responsável na relação 
com a natureza. 

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Quelimane transforma lixo  
em bio-gás e adubo orgânico

Quelimane já faz melhor aproveitamento de resíduo

quisas sobre bio-gás, das quais, 
saem recomendações sobre a 
necessidade de se olhar o lixo 
como fonte de negócio e fac-
tor de desenvolvimento sócio-
-económico e ambiental. 

O objectivo é transformar o 
lixo em bio-gás, que será para 
a confecção de alimentos. Para 
o entrevistado, o foco do pro-
jecto é reduzir ou combater a 
pressão que se exerce sobre o 
ecossistema do mangal, para a 
produção do carvão vegetal, e 
proporcionar melhoria do meio 
ambiente.

As acções, segundo expli-
cou Manuel de Araújo, serão 
complementadas pela elevação 
de consciência dos munícipes 
sobre como aproveitar e gerir 
melhor o lixo. Neste momento, 
um grupo de jovens está a fazer 
mobilização junto dos mer-
cados, por forma a construir a 
ideia de que o lixo é um recurso.

 “ Queremos passar de lixo 
em termos mentais para re-
síduos sólidos e de resíduos 
sólidos para recursos sólidos” 
disse.

Em Quelimane, está em 
curso o plantio de dez mil mu-
das de eucalipto. Para o efeito, 
o Governo municipal lançou a 
campanha “Um munícipe, um 
eucalipto”, com duas finalida-
des: combater a malária e me-
lhorar o meio ambiente. 

Uma outra campanha lan-
çada na cidade de Quelimane 
consiste na recolha de pneus 
usados que serão posterior-
mente reaproveitados para 
travar a erosão de solos. O tra-
balho consistirá na colocação 
de pneus velhos nas margens 
dos rios, por forma a reduzir o 
impacto das águas, ao mesmo 
tempo, que irá travar as semen-
tes e permitir o surgimento da 
vegetação.

Acesse https://t.me/Novojornal
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“O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o 
vento que não se vê”.

- Platão (427-347 a.C.)

LUA NOVA - É hoje, às 20.08 horas

00:00- NGOMA MOÇAMBIQUE (REPETIÇÃO)

02:00- GENTE DA NOSSA TERRA 

03:10- CLÁSSICOS AO DOMINGO

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08:15- O NOSSO PORTUGUÊS

08:30- MINUTO DO CONSUMIDOR 

08:45- TRANSMISSÃO DO JULGAMENTO DAS DÍVIDAS NÃO DECLARADAS 

16:05- CONFERÊNCIA DE IMPRENSA – MISAU/ CORONAVÍRUS 

17:30- RÁDIO ESCOLA/ ENSINO SECUNDÁRIO 

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

18:30- RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI 

19:00- SINAL HORÁRIO/TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE 

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

20:00- COMPACTO JULGAMENTO DAS DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

20:30- INFORMATIVO CORONAVÍRUS 9:30- JORNAL DA NOITE

21:10- ÚLTIMO TEMPO

22:10- É DESPORTO  

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08,  09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30,  
21,22:00E 23:00 HORAS.

PREIA-MAR – Às 02.49 e às 15.18 
horas, com 2.68 e 2.96 metros, respec-
tivamente 

BAIXA-MAR – Às 08.54 e às 21.34 
horas, com 1.15 e 1.02 metros, respec-
tivamente   

INHAMBANE

25/19

VILANKULO

26/18

TETE

28/20

QUELIMANE

27/20

NAMPULA

28/19

PEMBA

29/20
LICHINGA

25/12

BEIRA

25/20

XAI-XAI

25/16

CHIMOIO

23/15

MAPUTO

26/15

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL    

05:45  GINÁSTICA:  TABATA    

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE DIRECTO  

08:00  TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - GEOGRAFIA DA 10ª CLASSE  
DIRECTO  

08:30  TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - PORTUGUÊS DA 12ª CLASSE  DE-
SENHOS ANIMADOS: CHAVES - “A CASA DA BRUXA” DIRECTO 

09:00  JULGAMENTO CASO DÍVIDAS NÃO DECLARADAS DIRECTO  

15:30  FLASH DE NOTÍCIAS     

16:00  JULGAMENTO CASO DÍVIDAS NÃO DECLARADAS DIRECTO  

18:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO  DIRECTO  

19:00  SAÚDE E BEM-ESTAR PROGRAMA Nº 46  

19:25  CASA DO POVO    

19:55  PUB    

20:00  TELEJORNAL DIRECTO  

21:00  ANÁLISE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS DÍVIDAS 

NÃO DECLARADAS DIRECTO  

22:00  FUN ZONE DIRECTO  

23:00  TELENOVELA: “IMPÉRIO DE MENTIRAS”   CAPÍTULO 44/98  
 

00:00  JOGOS PARALÍMPICOS - TÓQUIO 2020 : RESUMO GRAVADO 

01:00  JUNTOS A TARDE GRAVADO  

02:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO REPETIÇÃO  

03:00  TUDO ÀS 10  GRAVADO  

04:50  FUN ZONE  REPETIÇÃO  

05:40  HINO NACIONAL    

05:45  GINÁSTICA:  YOGA    

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE DIRECTO 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO (COMERCIAL)

ANÚNCIO
Faz-se saber que por esta Secção correm termos processuais 
uns Autos de Providência, registados sob o nº 13/21/A, 
em que são requerentes Adriano E Serviços Unipessoal, 
Limitada, com sede no Bairro Trevo “C”, Q. 05, casa nº 
(ilegível), Matola, e Legend Transporte e Comércio, Lda, 
com sede no Bairro do Aeroporto “I”, cidade de Mocuba, e 
requerido Cimento Nacional, Lda, com último domicílio 
conhecido no Parque Industrial de Beluluane, lotes nºs 106 
e 107, em Beluluane.
É desta forma citado o requerido Cimento Nacional, 
Lda, para nos termos dos artigos 302 e 303, ambos do CP 
Civil e no prazo legal de 8 (oito) dias, finda a dilação de 
15 (quinze) dias, contados da citação, deduzir oposição, 
devendo oferecer desde logo o rol de testemunhas e 
requerer outros meios de prova nos Autos de Providência 
Cautelar de Arresto Preventivo, que lhe move o 
requerente acima indicado, cujo duplicado da petição 
inicial da aludida Providência encontra-se à sua disposição 
no Cartório desta Secção, podendo lhe ser entregue com a 
nota legal que este acompanha para esse efeito.

Mais notifica-se o requerido Cimento Nacional, Lda, para 
comparecer neste Cartório no dia 6 de Setembro pelas 
9.30 horas, a fim de ter lugar o Contraditório Diferido.
Para constar se passou o anúncio nos termos do artigo 248 
do Código de Processo Civil.

Matola, aos 25 de Agosto de 2021

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel
8345

ANÚNCIO DE CONCURSO
Referência /SOS/EMERGÊNCIA-PEMBA/2021

A Aldeias das Crianças SOS Moçambique é membro da SOS Kinderdorf Internation-
al,  uma das maiores organizações não-governamentais dedicada a apoio de crianças 
sem cuidados parentais adequados ou em risco de perdê-los. Em Moçambique, a or-
ganização está estabelecida em seis províncias, designadamente Maputo, Inhambane, 
Sofala, Manica, Tete e Cabo Delgado. 

Em Dezembro de 2020, a Aldeias de Crianças SOS iniciou um projecto de assistência 
humanitária em Cabo Delgado, cujo objectivo é apoiar as pessoas vítimas de insurgên-
cia militar, especialmente às crianças, mulheres e pessoas com deficiência. 

No quadro das actividades do projecto retro-mencionado, a Aldeias de Crianças SOS 
Moçambique, convida  a todos empreiteiros credíveis com escritórios físicos em Pem-
ba, a submeterem propostas técnicas e financeiras para construção de 4 espaços 
amigáveis nos distritos de Metuge (Taratara & Unidade) e Mecúfi (Sambene & 3 
de Fevereiro).
Para mais informações os candidatos podem solicitar os termos de referência nos es-
critórios da SOS, cita na  Avenida Alberto Chipande nº 81, cidade de Pemba.
As propostas deverão ser submetidas em formato físico, no envelope celado, até ao 
dia 02 de Setembro de 2021, no endereço acima mencionado. 

Maputo 27 de Agosto de 2021
9361

ALDEIAS DE 
CRIANÇAS SOS
MOÇAMBIQUE

A FILMAR a mais recente aven-
tura da saga “Missão Impossível 
7”, em Inglaterra, Tom Cruise, 
sempre no papel de Ethan Hunt, 
é um agente constantemente 
atento e invencível. Porém, um 
larápio vulgar levou-lhe o BMW 
X7.

Não foi preciso um exército 
de malfeitores ou uma concen-
tração brutal de elementos das 
forças do mal para deixar Ethan 
Hunt, a estrela da saga Missão 
Impossível, em maus lençóis. 

Tom Cruise, que como é 
habitual interpreta o papel de 
agente secreto Hunt, passou 
de herói à frente das câmaras, 
para vítima fora do plano, uma 
vez que um larápio vulgar lhe 
roubou o BMW X7 com todas as 
suas bagagens lá dentro.

O Missão Impossível 7 foi 
gravado em Birmingham, o que 
levou Tom Cruise a estacionar 
o seu X7 (o construtor bávaro 
patrocina o filme) em frente ao 
Grand Hotel. Foi exactamen-
te desse local que o amigo do 

alheio levou o SUV da BMW 
para uma voltinha, debaixo do 
nariz de toda a gente. 

Só que o carro tinha no seu 
interior toda a bagagem do ac-
tor, além de inúmeros objectos 
pessoais, não especificados pela 
imprensa britânica, mas aos 
quais é atribuído um valor de 
“vários milhares de dólares”.

Chamada a intervir, a Polícia 
rapidamente encontrou o X7, 
na cidade vizinha de Smethwi-
ck, mas da bagagem nem sinal. 
Resta esperar que as autoridades 
encontrem forma de identificar 
o ladrão através das imagens das 
câmaras de videovigilância da 
zona.

Uma coisa é a realidade, 
outra é a ficção: se este roubo 
fizesse parte do enredo de Mis-
são Impossível 7, aí Hunt, com 
a ajuda de Luther Stickell (Ving 
Rhames) e Benji Dunn (Simon 
Pegg), apanhariam o ladrão ain-
da antes de ele ter posto o motor 
do X7 a funcionar… (As infor-
mações são do Observador)

O JOVEM cineasta Ivo Mabjaia é o vence-
dor do Prémio Novos Autores 2021, com o 
filme “O Preto”.

O anúncio foi feito sábado pelo Fórum 
Cinema Moçambique (KUGOMA), res-
ponsável pela distinção, tendo sido um dos 
momentos mais altos da presente edição 
do “Kugoma”.

“O Preto”, uma curta-metragem de 
cinco minutos, é uma narrativa sobre um 
fenómeno estranho em que as pessoas 
desaparecidas têm os seus pertences rou-
bados por um homem e uma mulher que 
manipulam o seu líder. 

O enredo, protagonizado por uma vas-
ta equipa de 24 actores, segundo Ivo Mab-

jaia, é baseado em acontecimentos da vida 
real aparentemente simples, mas acaba 
por abordar com mais profundidade um 
dos maiores problemas sociais que o país e 
o mundo enfrentam: a corrupção.

O realizador de “O Preto”, deu, den-
tre outros, o exemplo de uma viagem de 
“chapa” onde muitas vezes o transpor-
tador aplica o preço que lhe convém, de-
pendendo do horário e das circunstâncias. 
“São pequenos actos de corrupção, dos 
quais somos parte quando também subor-
namos”, comentou.  Neste sentido, refere 
que a corrupção não deve ser simplesmen-
te encarada no ponto de vista político e 
que o título se justifica por ser o preto uma 

O 
ESCRITOR Mia Cou-
to é semi-finalista da 
edição 2021 do Prémio 
Oceanos, concurso 
em que entre os mem-

bros do júri está o conceituado 
académico Nataniel Ngomane.

Ao longo de quatro meses, 
o júri leu e analisou as 1.835 
obras inscritas para eleger os 
54 classificados para a segun-
da etapa. E neste certame, Mia 
Couto concorre com o livro 
“O Mapeador de Ausências”, 
lançado em Novembro do ano 
passado no país, um romance 
que celebra a cidade da Beira.

Mia Couto, Prémio Camões 
2013, é o único autor moçam-

bicano que representa Moçam-
bique, tal como acontece com 
Angola que tem José Eduardo 
Agualusa, e Cabo Verde com 
Germano de Almeida, bem 
como Timor Leste, que tem 
Luís Cardoso.

Segundo escreve a publi-
cação brasileira, Publishnews, 
os títulos foram publicados por 
34 diferentes editoras e foram 
escritos por autores de quatro 
continentes. O Brasil está re-
presentado por 16 romances, 
sete livros de poesia e sete de 
contos, totalizando 30 obras. 
Portugal classificou 20 livros: 
oito romances, sete livros de 
poesia, três de crónicas, um de 

contos e uma dramaturgia.
“Essa edição reforça a ma-

turidade e crescente impor-
tância do Prémio Oceanos no 
mundo da língua portuguesa. 
Em tempos tão duros de pan-
demia, este prémio também 
reforça a capacidade transfor-
madora da cultura”, observou 
Eduardo Saron, director do Itaú 
Cultural. 

Dos 54 livros semi-fina-
listas, três foram editados em 
mais de um país: são eles “O 
Mapeador de Ausências”, de 
Mia Couto, publicado em Mo-
çambique, Brasil e Portugal, “O 
avesso da pele”, do brasileiro 
Jeferson Tenório; e “O kit de 

Mia Couto e Nataniel 
Ngomane participam 
no Prémio Oceanos

sobrevivência do descobridor 
português no mundo antico-
lonial”, da portuguesa Patrícia 
Lino, que saíram no Brasil e em 
Portugal.

Entre Agosto e Novembro, 
o Júri Intermediário, composto 
por sete desses profissionais, 
analisa as obras semi-finalistas 
para eleger as 10 finalistas. Para 
além do moçambicano Nata-
niel Ngomane, estão entre os 
membros do júri os brasileiros 
Beatriz Resende, Eliane Robert 
Moraes, Fábio Weintraub e Ri-
cardo Aleixo, os portugueses 
Maria João Cantinho e Pedro 
Mexia. Entre Novembro e o 
início de Dezembro, o Júri Fi-
nal, formado por outros sete 
profissionais, analisa os 10 li-
vros finalistas para eleger os 
três vencedores. Este júri, por 
sua vez, será composto pela 
angolana Ana Paula Tavares, 
pelos brasileiros Itamar Vieira 
Júnior, Julián Fuks, Maria Es-
ther Maciel e Verónica Stigger, 
e pelos portugueses António 
Guerreiro e Golgona Anghel.

Os três vencedores do Pré-
mio Oceanos dividirão um to-
tal de três milhões e sessenta 
mil meticais, distribuídos da 
seguinte maneira: 1.468.800 
meticais, para o primeiro clas-
sificado; 979.200 meticais, 
para o segundo lugar; e 612 mil 
meticais para o terceiro.

TOM CRUISE

COM O FILME “O PRETO”

Roubaram o BMW
do agente secreto

Ivo Mabjaia conquista prémio Novos Autores
cor que representa África, um continente caracteriza-
do por muitas lutas. “É a minha realidade”, resumiu o 
artista.  Ivo Mabjaia, que disse ao “Notícias” estar sur-
preso por ter sido o vencedor devido à performance e 
criatividade dos outros concorrentes, explicou que a 
obra cinematográfica foi gravada na cidade de Maputo.  
Acrescentou ainda que embora a derradeira captação 
de imagens tenha ocorrido em apenas um dia, a sua 
preparação levou cerca de um mês.

Ivo Mabjaia concorria ao “Novos Autores” com m 
is seis candidatos, nomeadamente: Bernardo Guiam-
ba, com o filme de dança “Deus Nos Acudi”, Cecília 
Mahumane, o documentário “Perspectivas do Meu 
Gueto”, Gigliola Zacara e Osvaldo Maúze, com “silên-
cio”, Rúben Morgado, com “As Minhas Rosas”, e Isidro 
Mangue, com “O Taxista”.Ivo Mabjaia

Acesse https://t.me/Novojornal
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ESMERALDO GERÔNIMO 
NHAMBE
FALECEU

Eduardo Nhambe e sua esposa Nádia Bias Nhambe, filhas Keyla, 
Kicha e Melanie comunicam com profunda mágoa o falecimento 
do seu ente querido ESMERALDO GERÔNIMO NHAMBE, ocorrido no dia 28/8/2021, 
cujo funeral se realiza amanhã, dia 31/8/2021, às 13.00 horas, no Cemitério da 
Texlom - Matola, antecedido de velório na sua residência, na Matola - Fomento, 
Rua da Lagoa Manhale, n.º 428, Q. 30, às 9.00 horas. Paz à sua alma.

8424

ESMERALDO GERÔNIMO 
NHAMBE
FALECEU

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos comunicam com profunda 
mágoa o falecimento do seu ente querido ESMERALDO GE-
RÔNIMO NHAMBE, ocorrido no dia 28/8/2021, cujo funeral se realiza amanhã, dia 
31/8/2021, às 13.00 horas, no Cemitério da Texlom - Matola, antecedido de velório 
na sua residência, na Matola-Fomento, Rua da Lagoa Manhale, n.º 428, Q. 30, às 
9.00 horas. Paz à sua alma.

8424

ESMERALDO GERÔNIMO 
NHAMBE
FALECEU

Sua esposa Maria Chuma, filhos Thyrené, Hilton, Érica, Iraê, 
Djamila e Júnior comunicam com profunda mágoa o falecimento 
do seu ente querido ESMERALDO GERÔNIMO NHAMBE, ocorrido no dia 28/8/2021, 
cujo funeral se realiza amanhã, dia 31/8/2021, às 13.00 horas, no Cemitério da 
Texlom - Matola, antecedido de velório na sua residência, na Matola-Fomento, 
Rua da Lagoa Manhale, n.º 428, Q. 30, às 9.00 horas. Paz à sua alma.

8424

MIGUEL ASSIS
(30 DIAS E AGRADECIMENTO)

Querido pai, avô, bisavô e sogro. Faz hoje, dia 30/8/2021, um 
mês desde que partiste para a tua eterna morada junto do Pai. Ainda conster-
nados e em tua memória, no dia 4/9/2021 estaremos reunidos em oração na tua 
residência. A todos os que nos têm apoiado e confortado neste momento de muita 
dor vão os nossos sinceros agradecimentos. Descanse em paz!

8423

CARLOS SOTOMANE 

FALECEU

É com profundo pesar e conster-
nação que os professores, o Corpo 
Técnico-Administrativo e estudantes do Departamento 
de Ciência Política e Administração Pública da UEM 
comunicam o desaparecimento físico do Prof. Doutor 
CARLOS SOTOMANE, ocorrido a 29/8/2021. Em vida 
o Prof. Sotomane inspirou colegas e estudantes com 
o seu profissionalismo e dimensão humana. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma..

8364

MARIETA TAI UETELA
FALECEU

No dia 27 de Agosto o Céu ganhou mais 
um anjo e certamente sabia o quanto era 
amada por nós. Sentiremos muitas sau-
dades, mamã. Continue olhando por nós 
onde quer que estejas. Teus filhos Luís, 
Helena, Ana, Dinho, Zoze, Rosita, Sara, Manuel e Luizinha, 
comunicam com muito pesar o desaparecimento físico de 
sua mãe MARIETA TAI UETELA, ocorrido no dia 27/8/2021, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 30/8/2021, 
pelas 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido 
de velório na Capela 2 do HCM, pelas 9.00 horas. Descan-
ça em paz, mamã. A cerimónia será realizada tomando em 
consideração as restrições impostas pela Covid-19.

8413

ALBERTINA TENE 
NHANGUMBE

(Tia Bety)

FALECEU

Nehemia Tene Nhangumbe e seus fi-
lhos Henrique, Marta, Catarina, Vesta e Eusébio, noras 
Custódia, Sandra e Anita, genro Domingos Mapasse e 
demais familiares, com profundo pesar, comunicam o 
falecimento da sua irmã, tia e avó, ALBERTINA TENE 
NHANGUMBE, ocorrido no dia 27/8/2021, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 30/8/2021, em Inharrime. Que Deus 
conforte os corações de toda família Cumbi. Paz à sua 
alma.

8417

ALBERTINA TENE 
NHANGUMBE

(Tia Bety)

FALECEU

É com profunda tristeza que seus sobrinhos Vesta 
e Domingos Mapasse e seus filhos comunicam o fa-
lecimento da sua tia e avó ALBERTINA TENE NHAN-
GUMBE, ocorrido no dia 27/8/2021, no HPM, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 30/8/2021, no 
cemitério familiar em Inharrime. Que Deus conforte os 
corações do tio Sancho e primos Rosário, Sanchito, 
Sandra e Elsa. Paz à sua alma.

8417

Prof. Doutor
CARLOS SOTOMANE

FALECEU

Sua esposa Rute Sotomane, filhas Ivete, Carla e Khe-
ronissa, mãe Angélica, irmãos, netos, genros e demais 
familiares cumprem o doloroso dever de comunicar o 
desaparecimento físico do seu ente querido CARLOS 
SOTOMANE, ocorrido no dia 29/8/2021, no HCM, vítima 
de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 30/8/2021, 
pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene. Paz 
à sua alma.

8416

ROSA MATA

FALECEU

Seus filhos Suzete, Zeca, Mimito, Minoca, Fausto, Sabi-
na, Sabino e Vinha, netos, bisnetos e demais familiares 
comunicam o falecimento do seu ente querido ROSA 
MATA, ocorrido no dia 28/8/2021, cujo funeral se reali-
za hoje, dia 30/8/2021, no Cemitério de Lhanguene, às 
11.00 horas, antecedido de velório na capela do HCM, 
às 10.00 horas. Paz à sua alma.

8411

AURÉLIA 
PANGUENE

FALECEU

Fernando, Filomena, Leonardo, Josefina, Octávio, 
Joana, Simão, Aida, Virgílio e Glória comunicam 
com profunda dor e pesar a triste notícia da morte 
da mamã AURÉLIA PANGUENE, mãe do seu amigo 
Apolinário Panguene, vítima de doença, ocorrida 
no dia 28/8/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 
30/8/2021. Paz à sua alma..

8412

ÁGUEDA LEONOR 
FILIPE TEMBE

FALECEU

Querida Avó Guida! No dia 22/8/2021 
o Céu ganhou a melhor avó que já existiu nesse mundo. 
O que nos restou foram as palavras gentis que nos dis-
se, as memórias felizes, o amor infinito que levaremos 
em nossos corações para o resto das nossas vidas, 
lembrando de cada lição deixada por ti. Netos Águeda, 
Kevin, Nicole Eliane, Tamara, Anderson, Menelik, Aliana, 
Leandra, Decio, Alan, Melannie, Luna, Nathan, Shaira, 
Davi, Danyella e Wema. Bisnetas: Alika e Ayana. Paz à 
tua alma.

8419

MARTA INÊS MATA 
DOS SANTOS

FALECEU

A Associação Desportiva, Filantró-
pica e Recreativa DSDS comunica 
com profunda dor e consternação o falecimento da Sra. 
MARTA INÊS MATA DOS SANTOS, mãe do membro da 
associação – Salomão Celso Mata dos Santos (Celso), 
ocorrido no dia 23/8/2021 e que no próximo dia 31/8/2021 
completa 8 dias de eterna saudade. Neste momento de 
tristeza e consternação a ADFR DSDS estende a sua 
incondicional solidariedade a toda família e endereça de 
forma reiterada os sentidos pêsames. Que a sua alma 
descanse em paz.

8404

DIALINA DIAS DE SOUSA
FALECEU

O Venerando Presidente, Vice-Presidente, Secretária-
-Geral, Magistrados Judiciais, membros e todos funcio-
nários do Conselho Superior da Magistratura Judicial 
comunicam com profunda mágoa e consternação o 
falecimento da Sr.ª DIALINA DIAS DE SOUSA, irmã de 
José Maria de Sousa, Venerando Juiz Desembargador 
e Inspector Judicial da Inspecção Judicial, ocorrido no 
dia 25/8/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou 
no dia 26/8/2021, no Cemitério de Michafutene, em Ma-
puto. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências.

8402

AURÉLIA 
PANGUENE

FALECEU

Filomena e Fernando (Sumbana) comunicam com 
profunda dor e pesar a triste notícia da morte da sua 
afilhada AURÉLIA PANGUENE, vítima de doença, 
ocorrida no dia 28/8/2021, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 30/8/2021. Paz à sua alma.

8412

Acesse https://t.me/Novojornal
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE
PROPRIEDADE industrial com área de 
20.840m², situada na Machava, Rua das 
Mulheres, nº 1027, vende-se. Contacto: 
84-2943520.

7719

FLAT gradeada, na Malhangalene “B”, 
Rua da Resistência, nº 1482, R/C, tipo 
1, com uma área extensa, privativa 
posterior, climatizada, cozinha ameri-
cana estacionamento, pronta a habitar, 
vende-se, sem intermediários. Contacto: 
84-5013371 ou 84-1966997.

9321

FLAT tipo 3, com 2wc, e dependência no 
terraço, num 3.º andar - último, vende-se 
por 7 000 000,00, negociáveis, na Av. 
24 de Julho, na zona de Interfranca. 
Contacto: 87-3917599.

9377

CASA na Matola “C”, bem localizada, 
no Q. 18, avaliada em 3 800 00,00MT, 
discutíveis de preferência sem interme-
diários, com 3 quartos, sala comum, wc, 
dentro e fora, garagem, jardim à frente, 
dependência, cozinha duas varandas 
e tecto falso, num terreno de 12/24, 
vende-se. Contacto: 84-5632412.

9347

VIVENDA tipo 5, num R/C, 1º e 2º 
andares, com 2 suites, 3wc, cozinha 
americana, 2 salas, dependência e 
quintal para 10 carros, no B. Coop, 
próximo à Clínica 222; flat tipo 3, com 
2wc e dependência, num 1º andar, no 
B. Central, prédio seguro e organizado, 
espaçosa, vendem-se. Contacto: 87-
6018959 ou 84-6018957.

9387

FLAT tipo 3, com 2wc, cozinha america-
na, dependência e garagem, num prédio 
pequeno, no B. Polana, próximo à Av. 
Julius Nyerere; flat tipo 3, 2wc, cozinha 
moderna, num 1º andar, com garagem 
e dependência, no B. Central, próximo 
ao Jardim Dona Berta, vendem-se por 
7 000 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
84-6018957 ou 87-6018959.

9387

N NECROLOGIA NNECROLOGIA  NNECROLOGIA  NNECROLOGIA  NNECROLOGIA  NNECROLOGIA  NNECROLOGIA  N

ARRENDA-SE

TRESPASSA-SE

PRECISA-SE

FLAT tipo 2, num 1º andar, com cozi-
nha americana, estacionamento para 2 
carros, segurança 24 horas, no Condo-
mínio Oásis, Coop, arrenda-se por 50 
000,00Mt. Contacto: 84-3135938 ou 
84-2803961.

9272

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

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desa�o.co.mz

CONFIRA OS MELHORES
LANCES DE FUTEBOL
NACIONAL E INTERNACIONAL
EM PRIMEIRA MÃO

VENDE-SE
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

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309
+258 84 7625486 
 Email: comercial.gra�ca@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309
+258 84 7625486 
 Email: comercial.gra�ca@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

9356

VENDE-SE UMA CASA
Situado numa zona nobre no Bairro Triunfo 
com 5 quartos e 4 casas de banho. A casa é de 
um qualidade de construção excelente. Foi ava-
liado profissionalmente em USD 634,000.00 e 
está sendo oferecido com base de licitação USD 
350,000.00 sem intermediário. A casa está ser 
vendido porque o dono está saír de Moçambi-
que.
 
Contacto: Mandatário do proprietário
                   820239900, 848757496   

8287

AURÉLIA CORREIA

FALECEU

Foste uma mulher batalhadora, uma mãe carinhosa, 
sogra amiga e maravilhosa, avó carinhosa, bisavó 
protectora! Mãe! Deixas um legado e serás sempre 
um exemplo a seguir. Dos teus filhos Apolinário Pan-
guene e Quitéria, netos Celso, Ceejay, Denise, Emmer-
son e Sandra, bisnetos Kyeme, Jean, Quiara, Luan, 
Luna e Cássia. Descansa em paz, querida mãe!

8421

AURÉLIA CORREIA

FALECEU

Seus filhos Apolinário, Amélia, Rosa, Silvério, Maria 
Felicidade, Elísio, Luísa, Paula e Salvador, genros, 
noras, netos, bisnetos e demais familiares comunicam 
com profunda mágoa e consternação o desapareci-
mento físico de AURÉLIA CORREIA, ocorrido no dia 
28/8/2021, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral 
tem lugar hoje, segunda-feira, dia 30/8/2021. Que a sua 
alma descanse em paz.

8420

AURÉLIA CORREIA

FALECEU

Hoje nos despedimos com lágrimas 
nos olhos. É triste perceber que as 
pessoas que mais amamos não du-
ram para sempre. A despedida é do-
lorosa, mas escolhemos guardar as boas lembranças 
e dizer um adeus caloroso. Descansa em paz, querida 
avó! Dos teus netos Santinho, Cheché, Ceejay, Denise, 
Emmerson, Dalva, Valter, Sandú, Nilton, Hugo, Jéssica, 
Edmilson, Jéssica, Éric, Áureo, Allan, Clésio, Denzel, 
Luana, Yannick e Enzo, bisnetos Richan, Wanda, Sean, 
Kyeme, Jean, Quiara, Carmello, Luna, Luan, Mel, Kayla 
e Cássia.

8421

MARIETA TAI UETELA
FALECEU

Querida avó! Neste momento da 
inevitável  e definitiva despedida,  é 
doloroso ver-te partir para sempre. 
Não deixaremos o amor e a união 
terminar com a tua partida. Honraremos a tua memória 
que está e estará sempre presente em nós. Teus netos 
e bisnetos comunicam com profunda consternação o 
falecimento da avó MARIETA TAI UETELA, ocorrido na 
sexta-feira, dia 27/8/2021, vítima de doença, cujo fune-
ral se realiza às 10.00 horas no Cemitério de Lhangue-
ne, antecedido de velório na Capela 2 do HCM, às 9.00 
horas. Até sempre, avó Marieta! Que Deus te guarde 
na Sua Santa paz!

8414

AURÉLIA CORREIA
FALECEU

Foi com tristeza e pesar que Ernes-
to Armando Chirindza, sua esposa 
Marta Silva,  filhos,  genros e noras 
Julieta, Eugénio, Hermengarda, Célia, Aurélio, Manue-
la, Salvador, Dadinha, Carlos, Lígia, Olívia, Calisto, Yo-
thasse, José Pedro e Ludovik, tomaram conhecimento 
do falecimento da sua irmã, cunhada e tia, AURÉLIA 
CORREIA, ocorrido no dia 28/8/2021, no HCM. Pres-
tando homenagem e solidarizando-se, oram para que 
a alma do seu ente querido descanse em paz e para 
que Deus conforte e fortaleça os corações da família 
enlutada.

8427

ALBERTINA TENE 
NHANGUMBE

(Vovó Betty)

FALECEU

Seu esposo Sancho, filhos Rosário, Sancho, Sandra e 
Elsa, noras Aida e Mavis, netos e bisnetos comunicam 
com muita dor e consternação o falecimento do seu 
ente querido ALBERTINA TENE NHANGUMBE, ocor-
rido no dia 27/8/2021, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 30/8/2021, em Inharrime. Paz à sua 
alma.

8422

MAURO DUARTE JOÃO DENGO 

(30 dias de eterna saudade)

Tua mãe, pai, avós, esposa, filho, tios, irmãos, primos, sobrinhos e amigos recordam 
com muita dor e saudade a passagem dos trinta dias do teu desaparecimento físico que 
hoje, dia 30/8/202, completas. Que a tua alma descanse em paz.

8428

PROPRIEDADE de 6 hectares, sem 
infra-estruturas,  localizada na praia (ba-
nhada pelo Oceano Índico), com docu-
mentos, na província de Cabo Delgado, 
distrito sede de Mecúfi, trespassa-se. 
Contacto: +258 87/84 8821350.

8368

FLATS, vivendas, geminadas, tipos 2, 3, 
4, 5 e 6 nos bairros da Sommerschield, 
Polana, Coop, Central, Malhangalene 
e Alto Maé, precisam-se com muita 
urgência para comprar, paga-se cash de 
3 000 000,00 a 50 000 000,00MT. NB. 
Se for mais pode-se negociar. Contacto: 
84-6018957 ou 87-6018959.

9387

Acesse https://t.me/Novojornal
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO
 

1. A Autoridade Reguladora de Aviação Civil de Moçambique (IACM), convida as Pessoas Singulares, Micro, Pequenas e Médias 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 Data e hora de entrega das 

propostas
Data e hora de Anúncio 

de posicionamento
Valor da 
garantia

34/IACM/UGEA-2021 Publico Contratação de Serviços de Emissão 
de Passagens Aereas Internacionais. 22.09.2021 Pelas   10:00H 12.10.2021 Pelas 

10:00H 60.000.00MT

35/IACM/UGEA-2021 Limitado Serviço de Tradução de documentos. 17.09.2021 Pelas   09:30H 01.10.2021 Pelas 
10:00H Não aplicável

36/IACM/UGEA-2021 Limitado Serviço de Manutenção Preventiva e 
Correctiva de Viaturas. 17.09.2021 Pelas   11:00H 05.10.2021 Pelas 

10:00H Não aplicável

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 de-
positar 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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12.ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO
Faz saber que, por esta Secção correm termos processuais uns 
Autos de Providência, registados sob o n.º 13/21/A, em que 
são requerentes Adriano E Serviços Unipessoal, Limitada, 
com sede no Bairro Trevo C, Q. 5, casa n.º 9, Matola, e Legend 
Transporte e Comércio, Lda., com sede no Bairro do Aero-
porto I, cidade de Mocuba, e requerido Cimento Nacional, 
Lda., com último domicílio conhecido no Parque Industrial de 
Beluluane, Lotes n.º106 e 107, em Beluluane.
É desta forma citado o requerido Cimento Nacional, Lda., 
para nos termos dos artigos 302 e 303, ambos do C.P. Civil, e 
no prazo legal de 8 (oito) dias, finda a dilação de 15 (quinze) 
dias, contados da citação, deduzir oposição, devendo ofere-
cer desde logo o rol de testemunhas e requerer outros mei-
os de prova nos Autos de Providência Cautelar de Arresto 
Preventivo que lhe move o requerente acima indicado, cujo 
duplicado da petição inicial da aludida providência encon-
tra-se à sua disposição no Cartório desta Secção, podendo lhe 
ser entregue com a nota legal que este acompanha para esse 
efeito. 
Mais, notifica-se o requerido Cimento Nacional, Lda., para 
comparecer neste Cartório no dia 6 de Setembro, pelas 9.30 
horas, a fim de ter lugar o Contraditório Diferido.
Para constar se passou o anúncio nos termos do artigo 248 do 
Código do Processo Civil.

Matola, aos 25 de Agosto de 2021

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel

8345

O 
LIVERPOOL e Chelsea 
empataram (1-1) sába-
do, em jogo da tercei-
ra jornada da Premier 
League, em que os 

‘blues’ jogaram em inferiori-
dade numérica durante toda a 
segunda parte.

O internacional germânico 
Kai Havertz colocou o campeão 
europeu na frente do marca-
dor, quando decorria o minuto 
22, ao corresponder de cabeça 
a um canto cobrado por Reece 
James, precisamente o jogador 
que deixou a equipa londrina 
reduzida a 10 elementos no pe-
ríodo de descontos do primeiro 
tempo.

Numa jogada de insistência 
dos “reds”, o lateral direito in-
glês utilizou o braço para “cor-
tar” a bola em cima da linha de 
golo, uma acção que resultou 
em expulsão, após o árbitro 
Anthony Taylor consultar o 
video-árbitro (VAR). O egípcio 
Salah foi chamado a cobrar a 
grande penalidade e não des-
perdiçou no frente-a-frente 
com Edouard Mendy.

Liverpool, terceiro clas-
sificado, e Chelsea, segundo, 
somam sete pontos, os mes-
mos de Everton (quarto) e West 
Ham, que segue na liderança.

No jogo de abertura da ter-
ceira ronda, O Manchester City 
goleou em casa o Arsenal, por 
5-0, muito por culpa da ex-
pulsão do médio Xhaka, aos 35 
minutos.

A equipa treinada por Mikel 
Arteta saiu derrotada das pri-
meiras três rondas da Premier 
League pela primeira vez des-
de a temporada 1954/55. Além 
disso, os londrinos ainda não 
conseguiram marcar golos e 
sofreram nove.

No Etihad Stadium, em 

CAMPEONATOS DA EUROPA

Liverpool e Chelsea empatam e City goleia

Manchester, o resultado co-
meçou a ser construído ainda 
dentro dos primeiros 10 minu-
tos, quando Gundogan (sete) 
correspondeu de cabeça a um 
cruzamento de Gabriel Jesus, 
que viria a fazer o terceiro dos 
“citizens”, aos 43, já depois de 
Ferran Torres (12), pelo meio, 
ter batido Bernd Leno.

Se recuperar de uma des-
vantagem de dois golos na casa 
do campeão britânico já seria 
difícil, mais ficou, quando Gra-
nit Xhaka recebeu ordem de 
expulsão, por entrar a pés jun-
tos sobre João Cancelo.

No segundo tempo, os 
“gunners” limitaram-se a de-
fender e tentar não consentir 
mais golos, num jogo que pa-
recia interminável. O médio 
Rodri (53), num belo remate de 
fora de área, aumentou a van-
tagem para 4-0, e Torres bisou 
para fechar a contagem, aos 84.

Em Londres, o West Ham 
não foi além de uma igualda-
de a dois golos com o também 

londrino Crystal Palace, que 
conseguiu sempre responder 
às desvantagens no encontro, 
face a um “bis” de Callagher 
(58 e 70). Pablo Fornals e Mi-
chail Antonio marcaram para 
os “hammers”.

No terreno do Brighton, os 
avançados Demarai Gray, aos 
41, e Calvert-Lewin, aos 58, 
anotaram os golos do Everton, 
no Amex Stadium, onde o mé-
dio luso André Gomes foi opção 
para o treinador Rafa Benitez 
no decorrer da segunda parte.

O duelo entre Aston Villa e 
o recém-promovido Brentford 
terminou com um empate a 
um golo, depois de Ivan Toney 
(sete) ter colocado os visitantes 
em vantagem, que foi desfeita 
por Emiliano Buendia (13).

Em St. James Park, o New-
castle parecia encaminhado 
para somar o primeiro triunfo 
na prova, quando Saint-Ma-
ximin fez o segundo tento dos 
“magpies”, aos 90 minutos, 
mas que de pouco valeu, já 

que Ward-Prowse, de penal-
te, garantiu um ponto para os 
“saints”.

Antes, Callum Wilson (55) 
adiantou os anfitriões e Elyou-
noussi (74) respondeu para vi-
sitantes.

O Leicester foi vencer por 
2-1 ao terreno do Norwich. 
Ricardo Pereira assistiu Jamie 
Vardy (oito) para o primeiro 
golo. O finlandês Teemu Pukki 
(44), de grande penalidade, 
restabeleceu a igualdade ainda 
antes do intervalo, mas Albri-
ghton (76) foi o responsável 
pelo golo da vitória dos “fo-
xes”, que ocupam o oitavo lu-
gar, com seis pontos.

REAL REGRESSA 
AOS TRIUNFOS 
  
O Real Madrid foi ao ter-

reno do Bétis vencer por 1-0, 
em jogo da terceira jornada 
da Liga espanhola de futebol.

Antes da pausa para jo-
gos de selecções, os “meren-

gues” não fizeram o melhor 
dos jogos mas conseguiram 
vencer graças a um bom golo 
do defesa Carvajal, aos 61 mi-
nutos, após um cruzamento 
do francês Benzema.

O resultado deixa a equi-
pa de Carlo Ancelotti com 
sete pontos, junto a Sevilha, 
Maiorca e Valência. 

O Sevilha saiu da visita ao 
Elche sem ganhar, com um 
empate 1-1 a impedir a equi-
pa de Julen Lopetegui de fa-
zer o pleno.

O chileno Roco abriu o 
marcador para os homens da 
casa, que somaram o segun-
do ponto em três partidas, 
aos 11, mas o marroquino 
En-Nesyri igualou aos 40, a 
passe do argentino ex-Spor-
ting Acuña.

No segundo tempo, as 
várias substituições ofen-
sivas, de Rafa Mir e ‘Papu’ 
Gómez ao reforço Erik La-
mela, mas também Delaney 
e Idrissi, não surtiram efeito 
para os sevilhanos, que fa-
lharam isolar-se na frente à 
condição.

A Real Sociedad somou a 
segunda vitória seguida gra-
ças a um golo de Barrenetxea, 
suficiente para levar a melhor 
na receção ao Levante, com 
Ruben Vezo titular, ainda 
sem conseguir ganhar.

Na vitória forasteira do 
Athletic Bilbau em casa do 
Celta, por 1-0, o destaque 
ficou dividido entre o golo 
de Iñaki Williams (34), a pri-
meira vitória dos bascos e o 
feito de Raúl García.

O avançado veterano, de 
35 anos, somou o 521.º jogo 
na Liga espanhola, ultra-
passando o argentino Lionel 
Messi, agora no Paris Saint-

-Germain, no sétimo lugar 
da tabela de futebolistas com 
mais jogos na ‘La Liga’, em 
que apenas Joaquín, do Bétis, 
tem mais entre os jogadores 
no ativo, com 581 partidas 
disputadas.

Depois de jogos ao ser-
viço de Osasuna, Atlético de 
Madrid e agora o 204.º pelo 
Athletic, García tem na mira 
vários registos ao ‘alcance’, a 
começar por Manolo Sanchís, 
que tem 523, mas também 
Paco Buyo (542) e Eusebio 
Sacristán (543). No topo está 
o antigo guarda-redes Ando-
ni Zubizarreta, com 622.

DEPAY DECISIVO

Depois do empate em Bil-
bau, o Barcelona regressou on-
tem às vitórias no campeonato 
espanhol, ao triunfar na recep-
ção ao Getafe, por 2-1.

Em Camp Nou, não foi 
preciso esperar muito para se 
festejar um golo: logo aos dois 
minutos, Jordi Alba surgiu com 
espaço no lado esquerdo e cru-
zou para Sergi Roberto fazer o 
1-0.

O emblema de Madrid, no 
entanto, não demorou muito 
a reagir. Após uma rápida troca 
de passes – qual “tiki-taka” –, 
Sandro Ramírez enquadrou-se 
com a baliza e disparou rasteiro 
sem hipóteses para Ter Stegen.

Só que o Barça ainda tinha 
uma carta “laranja” no bolso. 
Frenkie de Jong, médio holan-
dês, descobriu o compatriota 
Depay com um grande passe e 
o avançado, depois de um belo 
trabalho perante a defensiva 
adversária, fez o 2-1 final, esta-
va jogada meia-hora.

Com este resultado, o Bar-
celona, adversário do Benfica 

na Liga dos Campeões, soma 
sete pontos e sobe ao quarto 
lugar. O Getafe ainda não pon-
tuou neste campeonato.

EMPOLI SURPREENDE 
JUVENTUS 

O Empoli surpreendeu a 
Juventus e venceu por 1-0 
em Turim em partida a con-
tar para a segunda jornada da 
Liga italiana de futebol.

Leonardo Mancuso assi-
nou, aos 21 minutos, o golo 
do triunfo dos visitantes, 
que nunca tinham vencido 
no terreno da Juventus, onde 
tinham averbado 12 derrotas 
e um empate, este em 1998.

Se o promovido Empoli 
venceu pela primeira vez na 
presente edição da Serie A, 
depois de se estrear com um 
desaire, a formação de Turim 
ainda não alcançou qualquer 
triunfo e segue em 13.º lugar, 
com um ponto, a cinco de 
distância dos líderes provi-
sórios Lazio e Inter Milão.

Os “laziali” igualaram 
os campeões em título, ao 
golearem em casa o Spezia 
por expressivos 6-1, embo-
ra tenham sido os visitantes 
a adiantarem-se no Estádio 
Olímpico, logo aos quatro 
minutos, por Daniele Verde.

Contudo, Ciro Immobile 
assinou um “hat-trick”, aos 
cinco, 15 e 45+2 minutos, su-
bindo ao topo dos melhores 
marcadores da prova, com 
quatro golos, antes de o ex-
-portista Felipe Anderson, 
aos 47, o albanês Elseid Hy-
saj, aos 70, e o espanhol Luis 
Alberto, aos 85, dilatarem a 
vantagem da Lazio.

Já a Atalanta cedeu os 

primeiros pontos na Serie A, 
ao não conseguir desfazer o 
“nulo” (0-0) na recepção ao 
Bolonha, apesar do claro do-
mínio exercido sobre os visi-
tantes.

A Fiorentina, que se ti-
nha estreado com um de-
saire diante da Roma, de 
José Mourinho, conseguiu a 
primeira vitória no campeo-
nato, na recepção ao Torino, 
por 2-1. Nicolás González e 
o cobiçado goleador sérvio 
Dusan Vlahovic marcaram os 
tentos dos “viola”, enquanto 
Simone Verdi reduziu para o 
“toro”.

BAYERN GOLEIA

O Bayern Munique goleou 
no sábado, por 5-0, o Hertha 
Berlim, em jogo da terceira jor-
nada da Bundesliga, num en-
contro em que Lewandowksi 
voltou a ser a figura máxima ao 
bisar. 

O triunfo bávaro começou 
a ser desenhado desde muito 
cedo, quando Thomas Müller, 
aos seis minutos, abriu o activo 
após uma boa jogada ofensiva 
da equipa agora orientada por 
Julian Nagelsmann. O avança-
do polaco, homem-golo dos 
campeões alemães, aumentou 
a vantagem ainda antes do in-
tervalo (35’). 

Logo a abrir a segunda par-
te, novo golo para o Bayern 
Munique, desta feita da au-
toria do jovem Musiala (49’), 
com “Lewa” a voltar a fazer 
o gosto ao pé, mas não ficaria 
por aqui pois ainda antes do 
final assinou o “hat-trick” que 
o coloca no topo dos melho-
res marcadores da prova, com 
cinco golos.  (Adaptado in Sapo 
e Record)

Acesse https://t.me/Novojornal
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a mesma paixão 
também no digital

24 páginas disponíveis 
todas as semanas!

acesse sem sair de casa: www.jornaldesafio.co.mz

a capa desta 
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como comprar o notícias e o domingo compromisso com os factos
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Para mais informações contacte:  21 427061/2 e 84 9104321

O TEMPO 
DAS SAMURAIS
Na peugada de Yasuke, o samurai moçambicano que conquistou 
a honraria no ano de 1581, Alcinda e Rady quedam-se nos quar-
tos-de-final do torneio olímpico de boxe. Mais motivos de inter-
esse nas prestações de Alícia Mateus e Creve Machava na natação 
e atletismo, para além daquelas meninas sediadas em Enochima 
a desbravar o Mar do Japão com inusitada bravura para a idade.

A bola volta 
a rolar em Nacala

Canário voa altoCanário voa alto
Costa do Sol vence Ferroviário 

e conquista Nutrição

Ele voltou
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NO PAÍS DO 
SOL NASCENTE

TOUROS IMPARÁVEISTOUROS IMPARÁVEIS

Comboio 
descarrila

Black Bulls 
termina 1ª 

volta invicto

Artur Semedo 
estreia-se com 

empate no 
Textáfrica

Incomáti 0

ABB 1

Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as mãos com água e sabão 
com frequência ou use um desinfectante à base de álcool a 70% e mantenha uma dis-

tância de pelo menos 2 metros das outras pessoas

PUBLICIDADE

COMPANHIA MOÇAMBICANA DE HIDROCARBONETOS, SA
Número de registo: 13.259

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Nos termos do número 1 do artigo 16º dos Estatutos da CMH e do número 3 do artigo 132º 
do Código Comercial, convoco a Assembleia Geral da Companhia Moçambicana de Hidrocar-
bonetos SA, com sede nesta Cidade, para se reunir em sessão ordinária, no Hotel Radisson 
Blu, no dia 29 de Setembro de 2021, pelas 9:00 horas, com os seguintes pontos de Agenda de 
Trabalhos:

1. Apreciação e deliberação sobre o relatório e contas do exercício económico findo 
a 30 de Junho de 2021, bem como o Parecer do Conselho Fiscal;

2. Apreciação e deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados; 
3. Eleição dos membros dos órgãos sociais; e
4. Outros assuntos de interesse para a sociedade.

Tendo em consideração que a presente convocação é realizada numa data em que vigora a 
Situação de Calamidade Pública em virtude da Pandemia da Covid-19, a Assembleia Geral as-
sumirá o formato híbrido, presencial e virtual.

O número de participantes na Assembleia em formato presencial está condicionado às regras 
que, na data da realização da Assembleia Geral Ordinária, estiverem em vigor para a contenção 
da Pandemia da propagação da COVID-19, pelo que, os accionistas deverão confirmar a sua 
participação até o dia 17 de Setembro de 2021.

A participação na Assembleia Geral em formato virtual será feita através da plataforma Micro-
soft Teams. Para o efeito, os accionistas que pretendam participar na Assembleia Geral através 
do formato virtual deverão declará-lo, através de comunicação escrita dirigida ao Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral, devendo, na mesma comunicação, indicar o endereço electróni-
co (email) que pretendem utilizar e para o qual ser-lhes-á enviado o convite e respectivo link 
de acesso.

Os documentos encontrar-se-ão disponíveis na Avenida Julius Nyerere nº 4003 para consulta 
pelos accionistas, 10 dias antes da data da Assembleia.

Maputo, 25 de Agosto de 2021
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Ilegível

8409

A 
BLACK Bulls, actual 
líder do Moçambola, 
voltou a ceder pon-
tos pela segunda se-
mana consecutiva, o 

que aproxima cada vez mais o 
Ferroviário da Beira do topo da 
tabela classificativa. Os “tou-
ros” receberam e empataram, 
ontem, a ferros com a UD Son-
go a uma bola, vendo desta 
forma encurtada a vantagem 
em relação aos “locomotivas” 
da capital provincial de Sofala 
para dois pontos (41/39). Nou-
tras partidas desta que é a 18ª 

jornada o Ferroviário de Nacala 
goleou o Desportivo de Mapu-
to (3-0), o mesmo resultado 
conseguido pelo Ferroviário 
da Beira na recepção ao Fer-
roviário de Nampula. Para não 
variar, o Textáfrica recebeu e 
sucumbiu perante o gigante 
Ferroviário de Maputo (1-2).

No sábado o Costa do Sol 
bateu o Matchedje de Mocuba 
por 1-0, regressando assim às 
vitórias, depois de um ciclo 
de três empates consecutivos. 
Foi também a segunda vitória 
da era Artur Semedo, que pe-

gou a equipa há cerca de um 
mês. Na abertura da jornada, 
na sexta-feira, o Ferroviário de 
Lichinga bateu a AD Vilankulo 
por 2-1, mesmo resultado con-
seguido pela Liga Desportiva 
de Maputo no terreno do In-
comáti. Os representantes de 
Inhambane e o da província de 
Maputo seguem num ciclo de 
maus resultados, enquanto os 
“locomotivas” da capital pro-
vincial do Niassa continuam a 
fazer um campeonato muito 
acima das expectativas, ago-
ra em terceiro lugar, com 34 

pontos. Na próxima jornada, 
que só terá lugar daqui a duas 
semanas devido aos compro-
missos dos “Mambas”, tere-
mos os seguintes jogos: Liga 
Desportiva-Ferroviário de 
Nacala, Ferroviário de Nam-
pula-Incomáti de Xinavane 

AD de Vilankulo-Ferro-
viário da Beira, Matchedje 
de Mocuba-Ferroviário de 
Lichinga, Ferroviário de Ma-
puto-Costa do Sol UD Son-
go-Textáfrica de Chimoio e 
Desportivo de Maputo-Black 
Bulls.

CUSTÓDIO MUGABE

UMA vitória da União Despor-
tiva do Songo no campo da líder 
Black Bulls não seria de todo es-
candalosa pelo que os dois em-
blemas produziram na tarde de 
ontem. Todavia, fica mais lindo 
e até justo o empate a um golo 
conseguido pelos anfitriões nos 
derradeiros instantes do desafio.

De resto, em toda segunda 
parte o esférico rondou junto 
à grande área dos “hidroeléc-
tricos”, que se viram forçados 
a resguardar-se cada vez mais, 
porque os jovens treinados por 
Hélder Duarte queriam o golo e 
não o escondiam.

Aliás, o tento da igualdade 
só chegou ao apagar das luzes, 
muito por culpa de Melque e 
Hammed, que cabecearam tor-
to quando estavam em posições 
muito privilegiadas para con-
seguir o golo, desperdiçando o 
talento espalhado por Cadre no 
miolo do terreno em toda segun-

QUADRO DE RESULTADOS
E CLASSIFICAÇÃO ACTUAL

Fer. Lichinga, 2-ENH, 1
Incomáti, 1-Liga Desportiva, 2
Costa do Sol, 1-Matchedje, 0
Fer. Nacala, 3-Desportivo, 0
Black Bulls, 1-UD Songo, 1
Textáfrica, 1-Fer. Maputo, 2
Fer. Beira, 3-Fer. Nampula, 0

CLASSIFICAÇÃO ACTUAL

         EQUIPAS        J           V          E          D          B          P 

1º Black Bulls  18          12        5 1       34-10    41
2º Fer. Beira  18          12        3 3      26-12     39

3º Fer. Lichinga 18          11        1 6      24-16     34
4º UD Songo  18          8        7 3      20-17     31
5º Fer. Maputo  18          8         7 3      18-7       31
6º Costa do Sol  18          6       8 4     20-14     26
7º ENH  18          6       6 6     22-19      24
8º Liga Desportiva 18         6       6 6     18-15     24
9º Fer. Nacala  18         6       6 6     19-23      24
10º Incomáti  18         4        5 9     17-21      18
11º Fer. Nampula 18          5        3 10   11-21      18
12º Desportivo                     18          3         6 9     12-27      15
13º Matchedje  18          2        4 12    11-28     10
14º Textáfrica  18          1        5 12    8-33     08

PRÓXIMA JORNADA (19ª): Fer. Maputo-Costa do Sol, ENH-
-Fer. Beira, Fer. Nampula-Incomáti, Desportivo-Black Bulls, 
UD Songo-Textáfrica, Liga Desportiva-Fer. Nacala e Matched-
je-Fer. Lichinga.

Líder volta a ceder BLACK BULLS, 1 - UD SONGO, 1
Justiceiro Ejaita no último suspiro

A equipa de arbitragem, che-
fiada por Celso Alvação, foi com-
petente e merece da nossa parte 
uma valoração positiva. Também 
não vimos as grandes penalida-
des reclamadas em voz alta pelo 
líder do campeonato.
FICHA TÉCNICA

Campo da Black Bulls
ÁRBITRO: Celso Alvação, as-

sistido por Arsénio Marrengula e 
Olívio Saimone. QUARTO ÁRBI-
TRO: Wilson Muianga.

BLACK BULLS: Ivan, Cham-
boco, Armando, Martinho, Je-
sus, Fidel, Kadre, Rume, Melque 
(Victor, 82 min), Hammed (Hel-
dinho, 82 min) e Pepo (Ejaita, 69 
min).

UD SONGO: Valério, Amo-
rim, Agenor, Sidique, Bheu, 
Amadou, Cremildo (Nyirenda, 
66 min), John Banda (Laque, 93 
min), Dário, Candinho (Henri-
ques, 87 min) e Max Well.

DISCIPLINA: Cartões ama-
relos para Armando, Agenor, 
Bheu, Amadou e Candinho.

ABB volta a perder pontos

da metade do encontro.
A equipa forasteira pratica-

mente não atacou na segunda 
parte, excepção a um livre co-
brado por Bheu, que levou o es-
férico ao lado do poste de Ivan.

O conjunto de Carlos Ma-
nuel “Caló” defendia a vanta-
gem conseguida aos 34 minutos, 
quando John Banda, de recarga, 
rematou certeiro após Ivan de-
fender um remate do esforçado 
Maxwell, um monstro fisica-

mente e nem tanto tecnicamen-
te. Mesmo esse golo dos foras-
teiros surgira num momento 
em que ABB estava mais perto 
de inaugurar o golo, depois de 
Melque e Jesus rematarem torto. 
A diferença é que nos primeiros 
45 minutos a formação do Songo 
discutiu mais o resultado e até 
teria marcado pelo menos mais 
um golo, mas o remate de Dário 
foi superiormente travado pelo 
guarda-redes contrário.

A ORGANIZAÇÃO dos Jogos Pa-
ralímpicos de Tóquio-2020 re-
programou as eliminatórias dos 
100 metros T13. Por conta disso, 
a estreia de Edmilsa Governo só 
acontecerá amanhã, segundo 
Zaca Chaúque, presidente do 
Comité Paralímpico de Moçam-
bique.

De acordo com este dirigen-
te, Governo, que foi medalha de 
bronze no Rio de Janeiro-2016, 
só vai entrar em competição 
amanhã (31) quando disputar no 
Olympic Stadium as primeiras 
eliminatórias dos 100 metros, 
prova que terá a final no mesmo 
dia. Edmilsa está inscrita com o 
tempo de 12,35 segundos.

Ainda segundo a mesma 
fonte, as outras três provas dos 
moçambicanos não sofreram al-
teração, pelo que Hilário Chavela  
vai entrar em cena na quarta-fei-
ra (1), quando disputar as elimi-
natórias dos 400 metros T13. Se 
conseguir o apuramento, o atle-
ta, que tem 53,61 segundos como 
melhor marca, no dia seguinte 
vai disputar a final desta especia-
lidade.

Edmilsa volta a competir na 
quinta-feira (2), desta feita nas 
eliminatórias dos 400 metros, 
especialidade na qual está inscri-
ta com a marca de 57,08 segun-
dos.

Chavela voltará a entrar 
em cena no dia 4 de Setembro, 
quando disputar a final do salto 
em comprimento. O atleta saltou 
5,50 metros nas eliminatórias 
realizadas em Dubai.

Antes da estreia a dupla de 
atletas moçambicanos esteve por 
seis dias num mini-estágio na ci-
dade japonesa de Ehime.

Lembre-se que a missão in-
tegra, para além dos dois atletas, 
os treinadores Fernando Lucas 
e Francisco Faquir, tendo como 
chefe Luís Rodriguez de Vera.

Fazem ainda parte Zeca 
Chaúque, presidente do Comi-

PROVA DOS 100 REPROGRAMADA

Estreia de Edmilsa 
só será amanhã

té Paralímpico de Moçambique, 
Akina Yamada, adido paralímpi-
co, e uma responsável pela saúde.

Edmilsa só se estreia amanhã 

A POLITÉCNICA venceu o Ma-
xaquene, no último sábado, por 
uma diferença de três pontos 
(53-50) e ocupou o terceiro 
lugar do Torneio Nutrição em 
seniores femininos. A jogar no 
seu pavilhão, as “politécnicas” 
nunca tiveram vida fácil dian-
te das “tricolores”. Perderam 
o primeiro quarto por 12-15 e o 
segundo por 8-9, deixando as 
“tricolores” irem ao intervalo 
com quatro pontos de vanta-
gem (20-24).

A Politécnica teve o seu 
melhor momento no terceiro 
quarto, altura em que venceu 
por uma diferença de oito pon-
tos (15-7), conseguindo a maior 
vantagem. No derradeiro quar-
to as “politécnicas” perderam 
por 18-19, mas os números al-

cançados no penúltimo quarto 
tranquilizaram as meninas de 
Hélio Sousa, estabelecendo o 
resultado final em 53-50.

Entretanto, a decisão do 
vencedor do torneio só será 
depois do Afrobasket femini-
no. É que a Associação de Bas-
quetebol da Cidade de Maputo 
(ABCM) foi forçada a adiar a 
final – estava agendada para o 
último sábado – devido ao pe-
dido da Federação Moçambica-
na de Basquetebol (FMB), que 
justificou a medida pelo facto 
de as equipas finalistas (Fer-
roviário de Maputo e Costa do 
Sol) fornecerem maior parte de 
atletas nos trabalhos de prepa-
ração ao Afrobasket de Yaoundé 
(Camarões) de 16 a 27 de Se-
tembro próximo.

A Politécnica bate 
Maxaquene e preenche 
pódio do “Nutrição”

Acesse https://t.me/Novojornal
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Registando a história de MoçambiqueRegistando a história de Moçambique

A pandemia não acabou. Todos podemos apanhar a Covid-19, não importa a idade, a raça
e principalmente onde vivemos.   

A “PONTE aérea” para fazer sair 
os afegãos que desejam fugir do 
novo regime talibã entrou na 
fase final no sábado, faltando 
três dias da data prevista para a 
retirada dos soldados norte-a-
mericanos do Afeganistão. 

A maioria dos países da 
Aliança Atlântica Norte (NATO) 
já terminou as operações no 
aeroporto Hamid Karzai, em 
Cabul, onde se aglomeraram 
milhares de afegãos na tenta-
tiva de deixar o país, depois de 
os talibãs terem reconquista-
do a capital, ao fim de 20 anos 
de luta. A gigantesca “ponte 
aérea” permitiu a retirada de 
cerca de 112 mil estrangeiros 
e afegãos desde 14 de Agosto, 
véspera da tomada de Cabul 
pelos talibãs, e perto de 117.500 
desde o fim de Julho, de acor-
do com o mais recente balanço 

divulgado pela administração 
norte-americana. 

Segundo a agência noti-
ciosa AFP, que cita fontes nor-
te-americanas, cerca de 5.400 
pessoas estavam na manhã de 
ontem concentradas no com-
plexo do aeroporto internacio-
nal de Cabul, na expectativa de 
embarcarem num avião.

Temendo um novo aten-
tado suicida, como o que su-
cedeu na passada quinta-feira, 
reivindicado por um braço do 
grupo ‘jihadista’ Estado Islâmi-
co(EI) e que matou pelo menos 
170 pessoas e feriu 150 no aero-
porto, os militares norte-ame-
ricanos começaram a sua re-
tirada final do Afeganistão, de 
acordo com a agência noticiosa 
americana AP.

Os corpos dos 13 soldados 
norte-americanos que sucum-

biram no atentado já seguiram 
para os Estados Unidos, indicou 
o Pentágono.

Os talibãs retomaram Cabul 
em 15 de Agosto, concluindo 
uma ofensiva iniciada em Maio, 
quando começou a retirada das 
forças militares norte-ameri-
canas e da NATO.

As forças internacionais es-
tavam no país desde 2001, no 
âmbito da ofensiva liderada pe-
los Estados Unidos contra o re-
gime extremista (1996-2001), 
que acolhia no território o líder 
da Al-Qaida, Osama bin Laden, 
principal responsável pelos 
atentados terroristas de 11 de 
Setembro de 2001.

A tomada da capital pôs fim 
a uma presença militar estran-
geira de 20 anos no Afeganis-
tão, dos Estados Unidos e alia-
dos na NATO. - (LUSA)

CINCO pessoas, três de-
las crianças, morreram on-
tem após uma nova  explosão 
numa casa perto do aeroporto 
de Cabul, onde vários países 
estão a concluir as suas opera-
ções de retirada do Afeganis-
tão, segundo fontes oficiais. 

A explosão foi causada por 
‘rocket’ que atingiu uma casa 
no 15º distrito da capital, se-
gundo Qari Rashed, um agen-
te da Polícia da capital afegã 
citado pela agência Efe. “Até 
agora, cinco civis, incluin-
do três crianças, morreram 
no incidente”, disse também 
à agência de notícias espa-
nhola um médico do hospital 
Khairkhana em Cabul, para 
onde as vítimas foram transfe-
ridas, e que pediu anonimato. 

De acordo com o canal de 
notícias afegão Tolo, a explo-
são ocorreu aproximadamente 
às 17:30 (12:00 em Maputo) em 
Khajeh Baghra, uma área resi-
dencial na periferia do aero-

porto internacional de Cabul.
 O ataque, cuja respon-

sabilidade é desconhecida, 
ocorreu 24 horas após o alerta 
emitido sábado pelo Pentágo-
no sobre “ameaças credíveis” 
contra a sua missão no Afe-
ganistão, que se concentra no 
aeroporto de Cabul.

De acordo com o aviso, as 
ameaças no Afeganistão po-
dem ser as “mais perigosas até 
à data”, depois do ataque de 
quinta-feira ao aeroporto de 
Cabul, reivindicado pelo gru-
po terrorista Estado Islâmico 
(EI).

O atentado no aeropor-
to de Cabul, um dos piores 
massacres na capital afegã, 
foi cometido por pelo menos 
um homem-bomba que de-
tonou uma carga explosiva na 
multidão que aguardava para 
embarcar num dos voos de 
evacuação para fugir do Afe-
ganistão.

Este, que também é o pri-

meiro ataque desde que os 
talibãs assumiram o poder no 
país, causou pelo menos 170 
mortes, além de dezenas de 
feridos.

As forças norte-ameri-
canas ainda se encontram na 
área militar do aeroporto de 
Cabul, estando a realizar a 
retirada dos cidadão norte-a-
mericanos que são pelo me-
nos 300, segundo adiantou 
ontem o secretário de Estado 
dos Estados Unidos, Anthony 
Blinken.

O prazo exigido pelos tali-
bãs para que os Estado Unidos 
e seus aliados deixem comple-
tamente o país extingue-se no 
dia 31 de Agosto.

Cerca de 114.400 pessoas, 
incluindo quase 5.500 cida-
dãos norte-americanos, fo-
ram retirados do Afeganistão 
numa ponte aérea desde 14 
de Agosto, data da véspera da 
captura de Cabul pelos talibãs. 
(LUSA)

O PRESIDENTE da Convergên-
cia Ampla de Salvação de An-
gola – Coligação Eleitoral (CA-
SA-CE, oposição), defende 
o “fim da musculatura e da 
anormalidade” na designação 
de dirigentes na Comissão Na-
cional Eleitoral (CNE) angolana 
para se ultrapassar as constan-
tes suspeições eleitorais.

“Não temos nada contra o 
presidente da CNE, como pes-
soa, mas a forma como foi eleito 
retira a credibilidade das insti-
tuições”, afirmou Manuel Fer-
nandes, em entrevista à Lusa.

Manuel Pereira da Silva, 
presidente da CNE angolana, 
foi empossado em 2020, na As-
sembleia Nacional (Parlamen-
to), sob protestos da oposição 
que apontava “falta de idonei-
dade” e apontava “irregulari-
dades” no processo que o ele-
geu.

Para o presidente da coli-
gação CASA-CE, segunda 
maior força política na oposição 
angolana, o actual presiden-

te da CNE não devia sequer ter 
sido indicado ou ter tomado 
posse “devido às anormali-
dades da sua indicação”.

“Por que é que isso se 
forçou? Ao manter-se esta 
musculatura, nunca se vai sair 
do ímpeto da fraude, daí que 
precisamos criar mecanismos 
para termos eleições transfor-
madas em ambiente de festa, 
mas quando decorrem com ar-
tifícios não é positivo e estamos 
a adiar o país”, disse.

“Não conheço nenhu-
ma eleição no país em que 
não houvesse reclamações 
de fraudes e até nas últimas 
eleições com dados palpáveis”, 
acrescentou.

As próximas eleições gerais 
em Angola estão previstas 
para 2022. As últimas eleições 
decorreram há quatro anos, 
consagrando João Loureço, 
cabeça de lista do Movimento 
Popular de Libertação de An-
gola (MPLA, no poder), como 
Presidente de Angola.

As reclamações sobre 
fraudes eleitorais têm sido 
recorrentes, sobretudo a nível 
dos partidos na oposição e na 
sociedade civil, numa altura 
em que se discute no Parla-
mento a alteração de diplomas 
sobre o pacote eleitoral. 

Os caminhos para se ultra-
passar essas suspeições, segun-
do Manuel Fernandes, passam 
pela vontade política e patrióti-
ca de construir uma Angola de 
todos.

“Angola é de todos e todos 
temos oportunidades e deve-
mos beneficiar dela”, realçou.

Quanto à alteração da di-
visão político-administrativa, 
no entender do líder da CA-
SA-CE, “não é prioritária”.

“A prioridade aqui é meter 
o cérebro a pensar, fazer con-
sulta, haver honestidade da 
parte de quem governa e ver de 
que forma é que poderemos sair 
da crise, de que forma podemos 
consolidar a produção nacion-
al”, considerou.

Pelo menos 19 mortos         
em ataque na RDCongo
PELO menos 19 pessoas foram mortas por rebeldes ugan-
deses das Forças Democráticas Aliadas (ADF) num novo 
ataque na província de Kivu do Norte, no nordeste da 
República Democrática do Congo (RDcongo), informaram 
ontem as autoridades locais. “Esta manhã (ontem) desco-
brimos vários corpos de civis mortos pelos rebeldes”, disse 
ao portal de notícias local 7sur7.dc Muhindo Kalunga Meso, 
chefe do grupo de aldeias rurais de Buliki, no território de 
Beni e onde está localizada Kasanzi, a aldeia atacada.“Além 
dos cinco mortos na sexta-feira, outros 14 (corpos) foram 
agora encontrados em Kasanzi, elevando para 19 o número 
de mortos”.

Opositor do presidente        
da RCA foge do país
ABDOUL Karim Meckassoua, opositor do Presidente da 
República Centro Africana (RCA), conseguiu fugir do país, 
depois de ser acusado de pertencer a um grupo rebelde que 
quer destituir o Presidente Faustin Archange Touadera. 
Fontes policiais, segundo a ANGOP, acreditam que Meck-
assoua tenha fugido da capital Bangui, através do rio Ou-
bangi para a República Democrática do Congo (RDCongo) e 
mais tarde para Brazzaville, a capital da República do Con-
go. Ele é acusado de ser membro da Coligação de Patriotas 
para a Mudança (PCC), um grupo rebelde que as autoridades 
centro-africanas afirmam ser apoiado pelo ex-Presidente 
François Bozize. A RCA, o segundo país mais pobre do mun-
do, segundo a Organização das Nações Unidas, vive uma 
acentuada crise político-militar desde 2013. Depois de uma 
guerra civil, vastas extensões do país ficaram sob controlo 
de milícias, que se apoderam dos recursos.

Autoridade guineense      
quer debate sobre destino  
de apoios
A ALTA-COMISSÁRIA contra a Covid-19 na Guiné-Bissau, 
Magda Robalo, desafiou as organizações da sociedade civil 
a organizarem um fórum público que explique as origens e 
o destino dos fundos que tem recebido de parceiros do país. 
As organizações da sociedade civil têm criticado a gestão 
dos fundos e instaram o Tribunal de Contas a fazer uma au-
ditoria ao exercício do Alto Comissariado contra a Covid-19. 
Em resposta à Lusa, a médica Magda Robalo lamentou as 
críticas e afirmou estar disponível para um esclarecimento 
público.  

Juiz suspende acusação 
contra filho de Bolsonaro
UM juiz brasileiro suspendeu a tramitação da acusação de 
desvio de dinheiro público contra o senador Flávio Bolso-
naro, filho do Presidente Jair Bolsonaro, e o seu ex-assessor 
Fabrício Queiroz, noticiou, semana finda a Imprensa local. 
A decisão foi tomada individualmente pelo juiz João Otávio 
de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) brasilei-
ro, e refere-se a um caso em que Flávio Bolsonaro e Fabrí-
cio Queiroz são suspeitos de operar um esquema de desvio 
de dinheiro público. O alegado esquema envolveria apro-
priação de parte do salário de ex-funcionários do filho do 
Chefe de Estado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
(ALERJ), prática ilícita conhecida pelo termo ‘rachadinha’. 
A suspensão decidida pelo juiz estendeu-se ainda a outros 
15 investigados no caso.

A COSTA do Marfim, que detectou um caso de Ébola em Abidjan, 
em meados do mês em curso, está actualmente “a salvo de pos-
síveis novos casos”, mas continua a monitorar a situação, disse o 
ministro da Saúde costa-marfinense.

As autoridades sanitárias da Costa do Marfim detectaram um 
caso de febre hemorrágica de Ébola em 14 de Agosto em Abidjan, 
numa jovem guineense de 18 anos, que chegara três dias antes pro-
veniente da cidade de Labe (norte da Guiné-Conacry), uma via-
gem de mais de 1.500 quilómetros que fez por estrada.

“Hoje, estamos a salvo de possíveis novos casos, mas temos de 
monitorizar isto”, disse o ministro Pierre Dimba, citado pela agên-
cia France-Presse, salientando que, para evitar a propagação do 
vírus, o Governo tinha rapidamente adoptado uma estratégia de 
resposta.

“Reforçámos os mecanismos de vigilância nas nossas frontei-
ras para evitar novos casos e as autoridades concentraram-se na 
identificação de contactos”, disse Pierre Dimba. 

“Hoje, dos 70 contactos de pessoas que ficaram ou viajaram 
com a doente, foram encontrados 24, disse.

“Sabemos que os outros estão dispersos nas comunidades”, 
acrescentou. 

“Foi por isso que tomamos muito cedo a decisão de vacinar nos 
centros comunitários. Conseguimos vacinar mais de mil pessoas, 
e muito em breve consumiremos as 1.200 doses de vacina recebi-
das”, referiu.

“As pessoas vacinadas são o pessoal médico que recebeu a 
rapariga, os contactos na fronteira e todos aqueles que poderiam 
ter interagido com a paciente”, disse o ministro, observando que 
havia muitos alertas, que, após os exames, se revelaram falsos. - 
(LUSA)

UMA série de ataques e represálias por motivos 
étnicos provocou mais de 200 mortos, na última 
semana, na região de Oromia, na Etiópia, anun-
ciou quinta-feira a Comissão Etíope dos Direitos 
Humanos (EHRC). 

A EHRC, organismo independente, mas liga-
do ao Governo etíope, disse ter recolhido teste-
munhos de residentes da zona de Gida-Kirimu, 
que culparam o primeiro destes ataques a um 
grupo rebelde oromo, segundo noticiou a agên-
cia France-Presse.

De acordo com os testemunhos, homens ar-
mados alegadamente afiliados à OLF-Shane, o 
nome utilizado pelas autoridades para se referir 
ao Exército de Libertação Oromo (OLA), realiza-
ram ataques motivados por razões étnicas a 18 de 
Agosto.

“Os residentes locais disseram à comissão que 
mais de 150 pessoas foram mortas pelos homens 

armados”, referiu a EHRC, num comunicado. 
Os ataques, que decorreram depois da retira-

da das forças de segurança deste sector ocidental 
da região de Oromia, desencadearam represálias 
que mataram mais de 60 pessoas, acrescentou o 
organismo independente.

“A EHRC continuará a acompanhar a situa-
ção em consonância com as autoridades com-
petentes e salienta a necessidade de uma acção 
imediata para evitar que o perigoso nível de se-
gurança na área se propague às áreas vizinhas e 
crie uma nova crise humanitária”, refere o docu-
mento.

Na quinta-feira, o OLA negou a responsa-
bilidade pelos recentes ataques contra civis na 
área e pediu uma investigação independente por 
parte das Nações Unidas ou de qualquer outra 
parte relevante, falando em “actos distorcidos”. 
- (LUSA)

U
MA semana depois de 
o Presidente são-to-
mense ter promulga-
do a lei excepcional 
da Assembleia Nacio-

nal (AN), que marca a segunda 
volta das eleições presidenciais 
para 5 de Setembro, o líder da 
ADI, o maior partido da opo-
sição, Patrice Trovoada, veio 
pedir a Evaristo Carvalho para 
não promulgar o diploma. 

Trovoada considera que o 
acto do Parlamento que fixou 
a nova data não foi ao encontro 
da Constituição da República e 
que pode haver uma nova crise 
pós-eleitoral. 

Os observadores questio-
nam por que só agora o líder 
da oposição toma essa posição, 
quando o seu partido partici-
pou no debate e até propôs a 
data de 29 de Agosto.

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE  

Antigo PM alerta para 
crise política pós-eleitoral 

Patrice Trovoada, antigo PM são-tomense

Mas Patrice Trovoada afir-
ma que a sua preocupação tem 
a ver com a segurança jurídica 
do processo eleitoral. 

“Já assistimos muitos epi-
sódios que atrasaram este pro-
cesso, por isso é que, para nós, 
se fosse o Presidente da Repú-
blica a marcar a data da segun-
da volta das eleições, através de 
um decreto presidencial, daria 
toda segurança jurídica ao pro-
cesso eleitoral”, disse Trovoa-
da, sublinhando que a decisão 
tomada na AN pode abrir espa-
ço para mais uma crise após os 
resultados eleitorais na segun-
da volta. 

“Imaginem que o candida-
to derrotado decida impugnar 
as eleições, alegando que quem 
deveria marcar a data através 
de decreto presidencial é o 
Presidente da República? Esta-

ríamos diante de mais uma cri-
se constitucional e daí a nossa 
preocupação”, concluiu o an-
tigo primeiro-ministro.

Entretanto, o analista po-
lítico Liberato Moniz disse não 
compreender porque só agora 
esta preocupação de Patrice 
Trovoada, uma semana depois 
do Presidente da República ter 
promulgado a lei.

“Acho que há alguma falta 
de sintonia entre as partes, vir 
depois disto tudo levantar esta 
preocupação só revela falta de 
comunicação”, sublinha Mo-
niz.

Carlos Vila Nova, apoiado 
pela ADI e o candidato mais 
votado na primeira volta e Gui-
lherme Pósser da Costa, apoia-
do pelo MLSTP-PSD, no poder, 
vão a votos no dia 5 de Setem-
bro. - (VOA)

INDICAÇÃO DE DIRIGENTES DA CNE RETIRADA DO AFEGANISTÃO
Líder da oposição angolana 
defende “fim da musculatura”

“Ponte aérea” entra na fase final

Nova explosão perto 
do aeroporto de Cabul

Ataques inter-étnicos matam 
mais de 200 pessoas na Etiópia

Costa do Marfim 
declara-se livre
de Ébola
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Boavida Muhambe, PCA da HCB

“Queremos continuar a ser 
o orgulho de Moçambique"

Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE2 Segunda-feira, 30 de Agosto de 2021

A  H I D RO E L É C T R I C A  d e 
Cahora Bassa (HCB), está a inves-
tir na modernização e reabilitação 
dos equipamentos da sua cadeia de 
produção.  A gestão da empresa 
justifica esta intervenção com o 
facto dos mesmos terem já mais de 
45 anos de operação e que, por isso, 
aproximava-se o fim da sua vida 
útil. Assim sendo, era importante 
garantir que o empreendimento 
tivesse uma performance aceitável 
para honrar os seus compromissos 
com os bancos, clientes, fornecedo-
res e trabalhadores.
   Numa breve retrospectiva obser-
va-se que as obras de construção 
do empreendimento de Cahora 
Bassa arrancaram em 1969 e em 
1975 foi criada a Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa (HCB), empresa 
concessionada para gerir a Barra-
gem de Cahora Bassa, a central 
hidroeléctrica, as subestações do 
Songo e de Matambo e todo o 
sistema de transporte e comercia-
lização de energia para os seus três 
principais clientes EDM – Mo-
çambique, Eskom – África do Sul e 
a ZESA – Zimbabwe. Para além 
destes três clientes, a HCB fornece 
energia para alguns países da 
região austral de África através da 
SAPP.
  A cadeia de produção do em-
preendimento hidroeléctrico com-
preende uma barragem do tipo 
abobada de dupla curvatura de 171 
m de altura e 303 m de envergadu-
ra. Esta barragem, que criou uma 
albufeira de 270 km de extensão 
com capacidade de armazena-
mento de 65 milhões de m  de 
água, possui oito comportas de 
meio fundo e um de superfície 
considerados órgãos de segurança 
estrutural e de controlo dos níveis 
hidrológicos capazes de descarre-
gar até 14.000 m3/s. 
   A Central de produção, situada 
na margem sul, numa caverna de 
50 m de altura e 500 m de 
extensão, está equipado com cinco 
grupos geradores do tipo Francis 
com uma potência nominal de 415 
MW perfazendo uma capacidade 
de 2075 MW. Em condições de 

funcionamento pleno, sem avarias 
e programas de manutenção, a 
Central pode produzir até 18.000.
000 MW/ano. A cada um dos 
grupos geradores estão aco-
plados três transformadores de 
160 MVA.
  A Subestação Conversora do 
Songo é o ponto de recepção de 
toda a energia produzida na Cen-
tral. Esta subestação é equipada 
com dois polos de 960 MW cada e 
oito pontes conversoras de 240 
MW cada e com uma potência 
instalada de 1920 MW, incluindo 
um sistema HVDC e HVAC. A 
Subestação de Matambo, faz parte 
do sistema de transporte e é o 
ponto de entrega de energia para 
as regiões centro e norte de Mo-
çambique, para além de nela esta-
rem instalados sistemas de entrega 
de energia a Vale.
  O empreendimento de Cahora 
Bassa possui linhas de transporte 
de energia em HVDC e HVAC, 
sendo que do Songo a Apollo, na 
África do Sul, a conexão é feita em 
HVDC, em tensão nominal +-
535kV numa extensão de 1600 km 
dos quais 900km em território 
nacional.
   É sobre o trabalho de reabilita-
ção e modernização dos equipa-
mentos desta cadeia de produção 
que se pretende falar e dar a co-
nhecer. Para o efeito, primeiro ou-
vimos o Eng.º Moisés Machava, 
Administrador do pelouro dos 
”Sistemas de produção” que outro-
ra ocupou a posição de Director de 
Engenharia e Manutenção, unida-
de orgânica central nos primeiros 
passos do processo de reabilitação 
do empreendimento.

Novos desafios com a 
reversão

Numa breve conversa com o Eng.º 
Moisés Machava, informou-nos 
que logo a seguir a Reversão, 
apesar do objectivo primário da 
Administração ter sido o ressarci-
mento do empréstimo que viabili-
zou a reversão, a gestão da empre-

sa estava ciente de que teria de 
investir na modernização e reabi-
litação dos equipamentos, por 
entender que, na altura, a mesma já 
tinha mais de 30 anos de operação 
e se aproximava o fim da sua vida 
útil.
  Assim sendo, era importante ga-

rantir que o empreendimento 
tivesse uma performance acei-
tável para honrar  os seus compro-
missos com os bancos, clientes, for-
necedores e trabalhadores. 
  “Foi assim que, logo a seguir a Re-
versão, em 2009, iniciou o processo 

de reabilitação dos descarrega-
dores da barragem devido as 
dificuldades de operação que se 
colocavam, mas também porque 
aqueles componentes apresen-
tavam fugas de água enquanto 
estivessem encerradas o que, de 
certa forma, perigava tanto as 

manobras, como a 
segurança da própria barragem” – 
disse o Eng.º Moisés Machava.
  Tal como na intervenção pontual 
feita nos descarregadores da 
barragem, que se estendeu por 
cerca de cinco anos, uma avaria nas 

antigas bobinas de alisamento 
instaladas na subestação do Songo 
levou a sua substituição por novas 
e com tecnologias mais eficientes e 
amigas do ambiente. 
  Nesta altura, iniciou um processo 
de reflexão  sobre a implementa-
ção de um programa integrado e 
coordenado da reabilitação e 
modernização dos equipamentos 
da cadeia de produção com vista a 
incrementar os indicadores de dis-
ponibilidade, fiabilidade e qualida-
de de energia fornecida aos cli-
entes, bem como indicadores fi-
nanceiros da performance da em-
presa. 
   Assim, a necessidade de imple-
mentação de projectos de reabili-
tação e modernização nasce do 
crescente risco operacional identi-
ficado em alguns equipamentos do 
sistema electroprodutor associado 
ao facto de alguns deles estarem no 
fim da vida útil, o que tem resul-
tado na degradação gradual da 
eficiência operacional com o con-
comitante impacto negativo na 
rentabilidade do empreendimen-
to.
  Os objectivos centrais deste palno 
são (i) mitigar os riscos opera-
cionais de médio e longo prazos; 
(ii) restabelecer níveis de desem-
penho de padrão internacional 
(disponibilidade, fiabilidade e ma-
neabilidade); (iii) reduzir custos de 
operação e manutenção; e (iv) pro-
longar a vida útil dos equipamen-
tos do sistema electroprodutor, 
por cerca de 25 a 30 anos. O pro-
grama de investimento na reabili-
tação e modernização demanda um 
orçamento avultado o que levanta 
necessidades de capital intensivo 
para a sua materialização. 
   “A HCB é uma empresa financei-
ramente robusta e segundo 
análises dos indicadores finan-
ceiros, de investimento e, ainda por 
decisão do Conselho de Admi-
nistração, o empreendimento irá 
recorrer a estratégia de financia-
mento misto em que 60% advirá 
das reservas da própria empresa e 
os restantes 40% de financia-
mento externo [seja da banca ou 

de outras linhas de crédito]. Esta 
acção irá garantir  uma maior 
sustentabilidade das contas da 
HCB, ao mesmo tempo que 
continuará a garantir a consecução 
dos seus compromissos com os 
accionistas, clientes, fornecedores 
e trabalhadores” referiu o Dr. Rui 
Rocha, Administrador do pelouro 
financeiro e serviços corpora-
tivos. “
  Segundo o Dr. Rocha, para 
garantir a transparência e os pa-
drões internacionais de gover-
nação, quer os owner´s engineer, 
quer os empreiteiros, são seleccio-
nados por concursos públicos, 
seguindo a legislação nacional e as 
boas práticas do FIDIC e Banco 
Mundial. 

Estabilização das Ro-
chas

Decorrente das análises e estudos 
do comportamento do maciço 
rochoso da encosta na margem sul, 
imediatamente à jusante da Barra-
gem, equipas de observação de 
estruturas chegaram a conclusão 
de que se devia implementar um 
projecto de estabilização e conso-
lidação das rochas para evitar a sua 
queda, visto que, eventualmente, 
podem afectar negativamente a 
performance do sistema electro-
produtor, comprometer os equipa-
mentos do canal de restituição, 
para além do próprio canal das 
águas turbinadas, e ainda perigar a 
vida dos trabalhadores que circu-
lam naquela área para trabalhos de 
manutenção. 
  O Eng.º Ângelo Miquithaio, 
Director  de Segurança de Barra-
gem, cuja uma das responsabili-
dades é velar pela segurança 
estrutural da barragem, disse que, 
“depois de uma ligeira paragem, o 
projecto já deu passos significa-
tivos com a contratação do Consó-
rcio Razel & Hydrokarst, emprei-
teiro que irá executar as obras e 
que presentemente encontra-se a 
contratar pessoal local que bene-
ficiou de uma formação que é 

EQUIPAMENTOS DO PARQUE ELECTROPRODUTOR:
Investimentos revitalizam cadeia de produção

GRANDE REPORTAGEM SOBRE A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE ELECTROPRODUTOR
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importante para a execução dos traba-
lhos”. Referiu ainda que “a fiscalização do 
projecto será feita pelo Consórcio 
Coba/Norconsult/Técnica para ga-
rantir que o trabalho segue os termos de 
referências”.
   Em conversa com o Eng.º Bassil Bassil, 
técnico responsável pela equipa do 
empreiteiro, aquele disse que “os 
trabalhos irão incidir, essencialmente, na 
colocação de malhas para retenção de 
blocos de rochas soltas; colocação de 
ancoragem em blocos soltos; colocação 
de barreiras dinâmicas para impedir a 
queda de rochas; e remoção de rochas 
soltas. O projecto também incluí a 
instalação de um sistema de monitora-
mento dinâmico do encontro direito”. 
  Para a realização destas actividades 
contam com uma equipa especializada e 
com experiência relevante em trabalhos 
similares. Paralelamente, o consórcio 
Razel & Hydrokarst está a proceder a 
subcontratação de equipamentos pesados 
como gruas, helicópteros preparados 
para executar tarefas deste género, entre 
outros.
   O projecto de consolidação do maciço 
rochoso está avaliado em cerca de 20 
milhões de euros e conta com a partici-
pação de trabalhadores da HCB para 
adquirem o know-how necessário para a 
realização de trabalhos subsequentes, 
caso seja necessário. 
  O Eng.º Ilídio Tembe, Coordenador 
deste projecto, referiu que cerca de 40 
jovens da comunidade de Songo, foram 
treinados em técnicas de acesso/esta-
lagem por cordas, o que constitui uma 
mais-valia, pois os seus conhecimentos 
poderão ser aplicados no presente 
projecto, bem como futuros, não só na 
HCB, mas, também, noutros empreen-
dimentos que precisem desta especia-
lidade. 
Em conversa com a nossa equipa de 
reportagem, o Sr. Roberto Gabriel João, 
um dos jovens da comunidade do Songo, 
contratado para o projecto, disse que este 
trabalho está a trazer ganhos para si pois, 
passou a ter uma profissão e os rendimen-
tos provenientes do seu trabalho estão a 
fazer diferença na sua família.

Reabilitação dos grupos ge-
radores

Ao nível da Central Sul de produção 
hidroeléctrica, que entre 2003 e 2007, be-
neficiou da primeira grande reabilitação 
[mas que não abrangeu uma reabilitação 
profunda do estator e rotor]; e subse-
quentes trabalhos de manutenção pre-
ventiva, entretanto devido a redução dos 
níveis de fiabilidade e disponibilidade, o 
que traz efeitos negativos na receita da 
empresa, a equipa de engenharia chegou 
a conclusão de que seria necessário im-
plementar projectos de reabilitação dos 
grupos geradores e sistemas auxiliares 
da Central.
 “Os trabalhos de reabil itação e 
modernização da central iniciaram com a 
intervenção nos 16 transformadores 
principais, trabalho realizado pela EFA-
CEC”, disse o Eng.º Acácio Mavenda, um 
dos engenheiros responsáveis pelo 
trabalho. Os mesmos consistiram, 
principalmente, na substituição dos 
enrolamentos dos Transformadores. 
   Todavia, 16 anos após a implementação 
da anterior reabilitação e cerca de 45 anos 
após a entrada em serviço dos grupos ge-
radores, os seus componentes já deman-
dam uma reabilitação mais profunda para 
reduzir os custos de operação e manu-
tenção e incrementar a fiabilidade e 
disponibilidade dos grupos geradores. 
  “É assim que está em curso o deno-
minado Projecto ReabSul 2, que tem 
como âmbito os trabalhos de reabilitação 
do rotor (beneficiação dos polos e do cir-
cuito magnético); estator (substituição 
dos enrolamentos e reabilitação do cir-
cuito magnético); reabilitação da turbina 
e circuito hidráulico; aumento da eficiên-
cia do sistema de refrigeração do alterna-
dor principal; reforço da fundação do su-
porte do estator; substituição dos siste-
mas de comando, controlo e protecção; 
revisão dos alternadores auxiliares; e 
substituição dos cabos eléctricos de 220 
kV da Central” – disse o Eng.º Lucas 
Gune, Director de Geração de Energia. 
   Uma das responsabilidades do emprei-
teiro, para além da sua tarefa de reabilitar 
e modernizar o sistema, será a passagem 
de conhecimento sobre os sistemas e 
equipamentos reabilitados e novos, aos 

técnicos da HCB.
   Em termos práticos, os técnicos envol-
vidos terão formação em todos sistemas e 
equipamentos intervencionados, o que 
será uma grande valia para o processo de 
gestão de conhecimento, garantindo a 
actualização da capacidade interna em 
matérias de novas tecnologias na indús-
tria e reforço na resposta à mantena-
bilidade e sustentabilidade do sistema 
electroprodutor, segundo a Dra. Vilza 
Cassamo, Chefe do Departamento de 
Formação na HCB.
  Ao nível do sistema de conversão e 
transporte de energia estão a ser imple-
mentados dois projectos críticos, o 
Brownfield fase 2 e o Brownfield fase 3 
que gravitam sobre os equipamentos da 
Subestação do Songo. São nestes dois 
projectos onde estão concentrados a 
maior parte dos recursos humanos e fi-
nanceiros dos projectos de moderniza-
ção e reabitação do empreendimento de 
Cahora Bassa. 
    O Eng.º Abraão Rafael, Administrador 
do pelouro de transporte e projectos, 
confidenciou-nos que “a lógica destes 
projectos é intervencionar as compo-
nentes críticas da subestação e que 
necessitam de intervenção para garantir 
o seu contínuo e bom funcionamento, 
enquanto se prepara uma reabilitação 
massiva e mais extensa da Subestação 
como um todo”.  
  Até ao momento, no contexto do 
Brownfield fase 2, cujo âmbito é a 
engenharia, fabrico, testes de fábrica, 
entrega, instalação, comissionamento, 
garantias, fornecimento de desenhos e 
manuais, treinamento, peças sobressa-
lentes e todos os componentes associados 
de um transformador conversor de 400 
kV, reabilitação de 15 transformadores 
conversores e fornecimento de compo-
nentes (capacitores, relés, circuitos inte-
grados) e equipamentos de teste a utilizar 
na reparação das cartas electrónicas e 
reabilitação das válvulas, já foi adquirido, 
montada e comissionado um transfor-
mador conversor de 400 kV, e reabilitados 
11 transformadores da Subestação.
    O Brownfield fase 3 consiste, essencial-
mente, na substituição de válvulas, sis-
tema de refrigeração de válvulas e res-
pectivo sistema de controlo; substituição 
do sistema de controlo de potência da 
rede (GMPC) e dos sistemas de tele-
transmissão; substituição de sistemas de 
controlo e protecção do equipamento de 
220 kV CA; substituição dos transforma-
dores de serviços auxiliares de 2 x 220kV 
/ 20kV, 20 MVA; reconfiguração do 
barramento de 220kV CA conferindo 
maior flexibilidade para Operação e 
Manutenção; substituição de todos os 
disjuntores e seccionadores de potência 
do parque da Subestação; substituição de 
um grupo gerador de emergência, a 
diesel, de 3,6 MVA; substituição dos 
Bancos de Filtros CA 1 e 2; e substituição 
do eléctrodo de terra. 
   Neste momento, seguem ajustamentos 
no cronograma daquele projecto devido 
ao impacto da COVID-19 sobre a movi-
mentação de pessoas e bens, o que está 
gerar impactos negativos na implemen-
tação destes e outros programas de rea-
bilitação, informou-nos Eng.º Jorge 
Muianga, Director dos Sistemas de 
Transporte, área responsável pela imple-
mentação dos projectos na subestação do 
Songo.
   Para atender a demanda dos projectos 
que estão a ser implementados no em-
preendimento de Cahora Bassa, a Admi-
nistração da empresa, decidiu criar uma 
unidade denominada Gabinete de Pla-
neamento, Estudos e Projectos que en-
globa quadros com valências académicas 
e experiência não só na área de enge-
nharia, mas, também, nas áreas de eco-
nomia, planeamento e gestão de projec-
tos. 
   “Esta unidade orgânica tem a função de 
realizar a coordenação geral, monitorar e 
garantir a implementação integrada e 
atempada dos projectos de moderni-
zação”, segundo explicou o Eng.º Adérti-
to Machaieie, Director do Gabinete.
Acrescentou que a expectativa é que 
daqui a 10 anos, com o sucesso da imple-
mentação destes projectos, a HCB esteja 
completamente reabilitada e moderni-
zada para poder fornecer uma energia 
com melhores índices de fiabilidade em 
relação ao que observamos hoje. É que a 
melhoria na performance traz consigo 
mais vendas por receitas directas e por 
prémios de fiabilidade, normalmente 
previstos nos contractos.

Este aspecto, associado à redução de custos 
de Operação e Manutenção, vai certamente 
aumentar a rentabilidade do empreen-
dimento. 
No fim, a empresa deve servir, não só aos 

presentes, mas, também, as gerações 
futuras. A gestão tem a responsabilidade de 
deixar como legado, uma empresa robusta e 
estável e que possa cumprir a sua missão de 
produzir, transportar e comercial energia 

fiável e, por essa via, contribuir para o 
desenvolvimento social e económico do país 
e ser o Orgulho de Moçambique.
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“Queremos 
continuar a 
ser o Orgulho 
de Moçambi-
que” 

A HIDROELÉCTRICA de Cahora Bassa é dos 
maiores produtores independentes de energia da 
Comunidade para o Desenvolvimento da África 
Austral (SADC), fornecendo este recurso 
directamente a Moçambique, África do Sul e ao 
Zimbabwe e indirectamente a outros países da 
região através da SAPP. Em entrevista ao 
suplemento, o Presidente do Conselho de 
Administração da HCB, Dr. Boavida Muhambe, 
considera que, por esse e outros factores, a 
empresa contínua a ser o Orgulho de Moçam-
bique.
   “A nossa principal missão é produzir, transpor-
tar e comercializar energia limpa, fiável e de 
qualidade. Queremos que Cahora Bassa continue 
a ser o símbolo da segunda independência de 
Moçambique e possa servir os propósitos do país.
O nosso papel enquanto gestores e trabalhadores 
de Cahora Bassa é de continuar a trabalhar com o 
propósito de melhorar os índices de gestão, quer 
de recursos humanos, quer do equipamento e 
outros recursos tangíveis e intangíveis, e deixar 
uma empresa financeira e operacionalmente 
estável, robusta e sustentável para as gerações 
vindouras”, disse o PCA da HCB.  Dr. Boavida Muhambe - PCA da Hidroeléctrica de Cahora Bassa

Nas próximas linhas o leitor irá seguir na 
íntegra a entrevista do Presidente do 
Conselho de Administração da HCB:                                   
   SUPLEMENTO (S) – Qual é a saúde 
actual da HCB volvidos perto de 15 anos 
após a reversão da HCB?
   BOAVIDA MUHAMBE (BM) –Após 
a reversão registada em 2007, encon-
tramos uma empresa operacional e em 
condições de continuar a sua missão de 
produzir energia. Entretanto, tivemos a 
partida dois desafios, o de pagamento do 
empréstimo da reversão e o da formação 
dos recursos humanos nacionais que 
pudessem conduzir a empresa.
Conseguimos resolver o assunto do 
empréstimo em 2016, com o pagamento 
antecipado do crédito. Implementamos 
um programa massivo de formação dos 
recursos humanos e colocamos moçam-
bicanos em posições chave para a opera-
ção e gestão do empreendimento, daí que 
até ao presente momento, o quadro de 
técnicos expatriados é quase inexistente.
   Em 2009, iniciamos a implementação 
de um plano estratégico virado para a 
modernização dos equipamentos com 
intervenções ao nível das comportas da 
barragem e no parque da subestação do 
Songo, concretamente no sistema de 
conversão. Na verdade o plano de 
modernização estende-se até hoje com 
intervenções estruturadas em toda a 
cadeia de produção e, por via disso, a HCB 
tem registado ganhos de operação 
significativos.
   Naturalmente que ainda temos vários 
desafios, desde a contínua modernização 
do sistema electroprodutor até a restru-
turação organizacional da Empresa para 
a adaptar a conjuntura actual. Seja como 
for, posso assegurar que, volvidos 15 
anos, a saúde financeira, tecnológicas e de 
recursos humanos da HCB é boa. A 
Cahora Bassa continua uma empresa 
robusta e financeiramente estável. 
   S. – Qual tem sido a média de produção 
energética da HCB e como ela tem sido 
distribuída aos clientes da empresa?
  B.M.- Nos últimos cinco anos temos 
registado uma média de produção que 
ronda os 15.000 GW/h anuais. As 
intervenções nos equipamentos e os 
planos de modernização têm permitido 
alcançar estes números. Entretanto, 
temos a consciência de que estes números 
irão reduzir porque o processo de 
reabilitação e modernização obriga, nal-
guns momentos, as paragens progra-
madas dos equipamentos, nomeadamente 
dos grupos geradores, transformadores e 

outros. 
    Quanto a distribuição de energia, com 
base na nossa produção, posso lhe 
assegurar que continuamos a nossa 
distribuição de energia de forma regular 
para os nossos clientes, EDM, Eskom e 
ZESA. 
    S.- 46 anos depois da sua constituição, 
como é que a HCB tem estado a lidar com 
os equipamentos?
   B.M.- A questão dos equipamentos de 
electroprodução tem sido uma preocupa-
ção constante da HCB pois, os 46 anos 
significam que muitos deles já estão perto 
do fim da vida útil, alguns deles 
descontinuados, o que gera desafios 
quando se trata de adquirir sobressa-
lentes ou mesmo realizar a substituição.
Para lidar com este tema desenhamos um 
plano de modernização integrado que 
visa a reabilitação de equipamentos da 
cadeia de produção, desde a Central de 
produção, passando pela subestação 
conversora do Songo, pela subestação de 
Matambo e pelas linhas de transporte de 
energia para os clientes.
  Com vista a assegurar a sustenta-
bilidade a médio e longo prazos, a em-
presa tem um plano denominado CAPEX 
Vital, que visa essencialmente renovar e 
modernizar o aparelho electroprodutor, 
que já se encontra em operação há mais 
de 46 anos, como nos referimos.

Modernização vai maximi-
zar resultados da empresa

   S.- Com a introdução dos projectos de 
modernização na cadeia produtiva da 
HCB, o que se espera alcançar no final em 
termos de eficiência e ganhos económi-
cos?
   B.M.- A exploração eficiente e a moder-
nização do empreendimento de Cahora 
Bassa, assente em padrões internacionais 
e na base de uma avaliação de risco 
operacional rigorosa, irá contribuir para 
a manutenção da capacidade produtiva 
instalada e para a maximização dos 
resultados económico-financeiros da 
empresa a médio e longo prazo. 
   Hoje, dadas as condições dos equipa-
mentos, os custos de operação e manu-
tenção do parque electroprodutor têm 
sido elevados e os indicadores de perfor-
mance, principalmente da subestação, 
têm estado relativamente abaixo da 
média internacional, daí que podemos 
conside-rar que a eficiência pode estar 
comprome-tida se não intervirmos com 

urgência. 
  A modernização, ao cumprir com os seus 
objectivos de mitigação dos riscos 
operacionais de médio e longo prazo; 
restabelecimento de níveis de desem-
penho de padrão internacional (disponi-
bilidade, fiabilidade e mantenabilidade); a 
redução de custos de operação e manu-
tenção; e ao prolongar a vida útil dos 
equipamentos do Sistema Electroprodu-
tor, por cerca de 25 a 30 anos, certamente 
que a HCB terá ganhos significativos nos 
seus indicadores económicos e financei-
ros.
  S.- Com esta modernização em curso 
qual é o posicionamento que a HCB 
espera ao nível da SAPP? 
  B.M.- É preciso antes referir que, a HCB 
é dos maiores produtores independentes 
de energia da SADC. Com a excepção dos 
projectos em carteira e em curso, o 
empreendimento hidroléctrico de Caho-
ra Bassa é a maior barragem hidro-
léctrica da região em termos de capaci-
dade de produção. Seja dito de passagem 
que em África, a barragem de Cahora 
Bassa só perde para a Aswam, uma 
barragem situada no Egipto, com capaci-
dade ligeiramente acima da nossa.
   Entretanto, o nosso posicionamento só 
poderá melhorar a partir da introdução 
de programas de manutenção e operação 
adequados às melhores práticas interna-
cionais, ao mesmo tempo que se realizam 
investimentos na modernização do par-
que de equipamentos, por forma a subs-
tituir aqueles que podem trazer obstá-
culos na sua operação, bem como a 
introdução de outros tecnologicamente 
mais avançados.
  A modernização dos equipamentos é 
uma questão vital para o contínuo 
funcionamento do empreendimento, pois 
este é um asset estratégico não só para o 
país, mas também para a região. Cahora 
Bassa fornece energia directamente para 
Moçambique, África do Sul e para o 
Zimbabwe, chega ainda, indirectamente, 
a outros países da SADC através da 
SAPP.
   S.- Qual é o impacto financeiro do pro-
jecto na estrutura de custos da HCB e 
como a empresa pensa implementar a 
estratégia de financiamento sem afectar o 
funcionamento da instituição?
   B.M -  Neste momento, os valores do 
plano de investimento carecem de apro-
vação de aprovação dentro da estrutura 
de governação corporativa da HCB. O 
que lhe posso adiantar, é que a maior 
parte será para investir nos dois 

principais projectos, o da reabilitação da 
Central de produção e o Brownfield fase-
3, que é o da reabilitação geral da subes-
tação do Songo.
   A HCB é uma empresa de capital 
intenso para o seu funcionamento e que 
para efeitos dos seus projectos, terá que, 
necessariamente, recorrer a financia-
mento externo, seja a partir das insti-
tuições de créditos nacionais ou interna-
cionais.   
   Para não afectar o seu regular funcio-
namento e a sua estabilidade económico-
financeira, a empresa tem estado a 
estudar formas de financiamento misto, 
sendo parte dos fundos necessários ao 
investimento resultante das suas reser-
vas internas e outros de financiamento 
externo, numa matriz de 60% por 40%, 
considerando este último proveniente de 
fora da empresa. 
  S.- A HCB está na lista dos maiores 
contribuintes da receita fiscal do Estado e 
também integra o grupo das empresas 
maiores exportadoras de Moçambique. 
Até que ponto estes factos representam 
uma responsabilidade para a HCB num 
contexto particularmente difícil? 
  B.M.- A HCB é uma empresa regida 
pelo direito privado daí que cumpre 
integralmente com as suas responsa-
bilidades para com o Estado, desde o 
pagamento de todos os impostos, nomea-
damente o IRPC, o IVA e a taxa de 
concessão. Canaliza regularmente o 
IRPS, paga dividendos, para além de 
contribuir para a captação de divisas para 
o país enquanto um dos maiores 
exportadores de Moçambique, como bem 
disse.
   A pandemia da COVID-19 trouxe de-
safios à operação da HCB, principalmente 
nos aspectos referentes à implementação 
dos projectos de modernização e progra-
mas de manutenção programada, dadas 
as limitações na circulação de pessoas 
impostas pela pandemia. Todavia, a pan-
demia não mudou a nossa responsabi-
lidade e compromisso com o fisco, por 
isso, continuamos a canalizar os impostos 
de forma tempestiva. 
  É assim que o montante de imposto 
apurado para a HCB, no exercício econó-
mico de 2020, de acordo com o regula-
mento em vigor ao nível nacional, foi de 
5.960,0 milhões de Meticais, correspon-
dente a uma taxa efectiva de imposto de 
37%, representando um aumento na 
ordem dos 40% quando comparado ao de 
2019 (4.256,7 milhões de Meticais), em 
consequência do aumento das vendas em 

Meticais, em 8% e dos Resultados Finan-
ceiros que tiveram um aumento substan-
cial, ascendendo a 782,2% comparativa-
mente aos verificados em 2019.
  Temos de continuar a liderar pelo 
exemplo e darmos um sinal positivo ao 
mercado para que todas as empresas 
possam continuar a honrar os seus 
compromissos.

Objectivo alcançado com a 
OPV na Bolsa de Valores

   S.- Aquando da operação da Oferta Pú-
blica de Venda (OPV) das acções da HCB 
na Bolsa de Valores de Moçambique, em 
2019, havia o receio de que o processo não 
atingiria os objectivos propostos. 
   B.M.-  Logo após o anúncio da abertura 
accionista da HCB, através da Bolsa de 
Valores de Moçambique, acompanhamos 
esse cepticismo na imprensa nacional e 
julgamos normal, afinal era a primeira 
vez que uma empresa nacional da 
dimensão da HCB iria vender parte das 
suas acções na Bolsa. Entretanto, já nessa 
altura tínhamos uma recomendação do 
accionista, para que o processo fosse in-
clusivo, abrangente e transparente.
  A nossa intensão sempre foi a de par-
tilhar, com todos os moçambicanos, os 
benefícios da Reversão para o nosso País. 
Por outro lado, a listagem da HCB na 
BVM permitiu aumentar a transparência 
da empresa, pois passou a estar sob um 
maior escrutínio do público, o que é bom 
para a sua gestão e para que respeite as 
boas práticas internacionais de governa-
ção corporativa. As receitas desta venda 
serviram também para reforçar a capaci-
dade financeira da empresa, os seus 
planos de investimento e o seu cresci-
mento.
   Devo ainda dizer que a venda de acções 
da HCB na BVM trouxe uma maior 
dinâmica para o mercado de capitais em 
Moçambique, que é bastante importante 
para o financiamento da actividade eco-
nómica, em alternativa ou complemento 
da banca. Neste momento o mercado de 
capitais em Moçambique é mais vibrante 
do que o momento antes da inscrição da 
HCB.

GRANDE ENTREVISTA COM O DR. BOAVIDA MUHAMBE, PCA DA HCB
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  O outro objectivo não menos impor-
tante, era o da inclusão. Efectivamente, a 
HCB fez de tudo para que este objectivo 
fosse alcançado. Para o alcance e inclusão 
dos moçambicanos neste processo foram 
desenvolvidas uma série de iniciativas, 
desde a implementação de uma estratégia 
de distribuição que abriu a possibilidade 
de subscrição às populações residentes 
nas zonas remotas e não bancarizadas, a 
implementação de uma estratégia de 
comunicação que envolveu literacia 
financeira e informação simples e ace-
ssível para que os potenciais investidores 
pudessem tomar decisões informadas.
    S.-  E qual foi o resultado?
    B.M.- Como resultado das iniciativas 
de comunicação e tecnológicas, foram 
vendidas acções numa tranche inicial de 
4%, na qual participaram cidadãos, em-
presas e instituições nacionais de todas as 
províncias, destacando-se a subscrição de 
142 dos 152 distritos de Moçambique, o 
que consequentemente resultou no au-
mento do quadro de accionistas de dois 
para perto de 17 mil, a BVM aumentou a 
sua carteira de investidores em bolsa, 
iniciou-se o registo de operações de bolsa 
no mercado secundário de várias empre-
sas que estavam estagnadas, a HCB foi 
distinguida, pela revista internacional 
The Banker, com o prestigiado prémio de 
Deal of  the Year 2020 – Equity Winner 
Africa  e pela DealMakers Africa, com o 
“Prémio Especial de Reconhecimento” 
pelo sucesso na implementação da Oferta 
Pública de Venda (OPV), de 7,5% das 
Acções da HCB, e não só por que o tama-
nho da transação representou um desafio, 
mas, também, porque numa economia 
rural pouco explorada, onde apenas um 
terço da população possui conta bancária, 
atingir o investidor comum foi um gran-
de nó de estrangulamento” anunciou a 
The Banker. O objectivo foi alcançado!
   S.- Há quem entenda que os dividendos 
pagos aos novos accionistas como resul-
tado da abertura da estrutura accionista 
da HCB são irrisórios. Qual é o seu ponto 
de vista, Senhor Presidente?
   B.M.- Quando se investe em acções, po-
dem existir dois tipos de ganhos: o 
primeiro é o ganho de capitais que se 
consegue com a venda de acções a um 
preço superior ao de compra. Por ex-
emplo, se comprou as acções a 3,00MZN 
e vende a 4,00MZN, a diferença do valor 
de compra e de venda é que é o ganho de 
capital.
   A segunda forma de ganhar com as ac-

ções são os dividendos pagos pela empre-
sa, e aqui devo dizer que a HCB tem pago 
o mínimo de 25% dos lucros em forma de 
dividendos aos accionistas e neste ano de 
2021, foi de 30%. 
A percepção de que os dividendos são 
irrisórios pode estar a advir da compara-

ção que fazem com outros produtos fina-
nceiros, por exemplo, os depósitos a 
prazo com taxas eventualmente mais 
atractivas. Mas devo assegurar que os 
dividendos pagos até ao momento são 
sustentáveis e até bastante atractivos daí 
que continuamos a assistir a transacções 
sobre as acções da HCB na Bolsa de 
Valores de Moçambique. 
  S.- Qual tem sido a contribuição da 

empresa para a economia nacional? Pode 
igualmente dar-nos uma rápida resenha 
sobre quais as acções que têm implemen-
tado nas comunidades?
   B.M.- A HCB tem contribuído para a 
economia nacional, em primeiro lugar, 
com a sua principal actividade. Diga-se 

de passagem que só pelo facto de 
produzirmos energia e colocarmos à 
disposição do país, isso por si já garante o 
funcionamento e o desenvolvimento da 
economia nacional. Todavia, em termos 
de números podemos contabilizar os 
impostos para o Estado moçambicano, 
em 2020, IRPC Sobre Rendimentos:  
1.198,9 milhões de Meticais, IRPC Por 
Conta:  3.592,8 milhões de Meticais, 

IRPC/IRPS Retenção na fonte sobre 
terceiros:  142,3 milhões de Meticais, 
IRPS Trabalho dependente – 662,7 
milhões de Meticais em 2020, dividendos 
para o Estado: 1.495,3 milhões de 
Meticais em 2020, Taxa de concessão: 
cerca 611, 6 milhões de rands. Temos a 

certeza que estes montantes são bem 
utilizados pelo Estado para construir 
hospitais, escolas, estradas e outras infra-
estruturas sociais 
  Em termos de responsabilidade social 
corporativa, podemos destacar a cons-
trução do Centro de Saúde; e os apoios às 
unidades sanitárias no Songo e Tete, para 
fazer face as condições dos hospitais e 
bem assim, ao combate ao COVID-19. 

Neste momento, estamos a proceder a 
construção da Escola Primária de Can-
chenga, na Vila do Songo, em Tete. 
Estendemos o nosso apoio a cultura e ao 
desporto, e aqui queremos destacar, neste 
ano, o nosso apoio aos atletas que 
participaram nos jogos olímpicos de 

Tóquio 2020. No que tange a emergên-
cias, procedemos a entrega de um cheque 
no valor de 5 milhões de Meticais que se 
juntam a outros apoios e esforços da 
sociedade na tentativa de minimizar o 
sofrimento das populações de Cabo 
Delgado.

Notícias

NO ÂMBITO DO CAPEX 
VITAL

Modernização da HCB de-
corre a bom ritmo

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa S.A, 
tem estado, no decurso dos últimos anos, 
a implementar medidas para a materiali-
zação do seu plano de investimentos 
designado CAPEX Vital.
  Trata-se de um plano que consiste, 
fundamentalmente, na modernização do 
equipamento hidroeléctrico da cadeia de 
produção, com o objectivo principal de 
melhorar a sua performance nas áreas de 
geração, conversão e transporte de 
energia. 
    O Capex Vital encontra-se inserido no 
Plano Estratégico 2018-2022, em curso 
na empresa, e faz partes do primeiro dos 
cinco eixos estratégicos, denominado 
Eficiência Operacional, cujos projectos 
principais incluem a reabilitação da 
Central fase 2 (ReabSul 2), Brownfield 
fase 2 e 3, reabilitação da Subestação de 
Matambo (Reabmat) ,  Sistema de 
Combate a Incêndios de Matambo, subs-
tituição de Isoladores no Cabo de Guar-
da, substituição de Isoladores no Cabo 
Principal e SAP-PS.
  Este plano Estratégico, que conta com 
os eixos de Eficiência Operacional, 
Negócios, Mercados e Clientes; Gestão 
Corporativa, Risco e Accountability; 
Desenvolvimento do Capital Humano e 
Rentabilidade, é um instrumento indica-
dor fundamental de actuação da HCB que 
visa expandir, diversificar, internacio-
nalizar e dar sustentabilidade a este que é 
um dos maiores produtores independen-
tes de energia (IPP) e asset estratégico 

nacional e regional.
  Até ao momento a implementação do 
CAPEX VITAL encontra-se na sua fase 
primária e o cronograma condicionado 
pelas restrições trazidas pela COVID-19  
é frequentemente, e  se necessário, ajus-
tado a dinâmica da indústria.

Subestação do Songo benefi-
cia de melhorias

A SUBESTAÇÃO Conversora do Songo, 
localizada na Vila com o mesmo nome, 
tem vindo a beneficiar de iniciativas de 
modernização do parque electropro-
dutor, através da reabilitação e substi-
tuição de um conjunto de equipamentos 
que são imprescindíveis para a optimi-
zação do funcionamento do sistema de 
conversão e transporte de energia em 
HVDC e HVAC para os clientes da 
empresa, nomeadamente a EDM, ES-
KOM e a ZESA. 
   Equipamentos como transformadores, 
bancos de filtros AC, válvulas converso-
ras entre outras peças críticas, estão 
inseridos nos Projectos Brownfield fase 2 
e 3, que visam, essencialmente, a substi-
tuição de aparelhos com mais de 40 anos 
de vida, e que possam comprometer a 
qualidade de energia produzida na HCB. 
Faz-se notar que a reabilitação e moder-
nização que tem lugar na subestação do 
Songo  seguem as  rea l i zadas  na 
subestação de Apollo, na África do Sul, 
principal destino da energia HVDC.
   A Subestação do Songo comporta duas 
componentes principais:
O parque HVAC 220/330(400) kV 
dedicado a alimentação das cargas em 
corrente alternada (EDM e ZESA);
A estação de conversão da corrente 
alternada para corrente contínua, que é 

dedicada ao fornecimento à RSA e ao Sul 
de Moçambique através das linhas de 
transporte HVDC em bipolo de ±533kV.
A Estação de conversão foi desenvolvida 
nos finais dos anos 60 e princípios dos 
anos 70, tendo sido pioneira na tecno-
logia HVDC a nível mundial.
  Neste mesmo contexto, está igual-
mente previsto e em curso a reabilitação 
de componentes críticas da Subestação de 
Matambo, para melhorar a performance 
no transporte de energia para as regiões 
centro e norte de Moçambique. Até ao 
momento está concluída a montagem de 
um sistema moderno de combate ao 
incêndio naquelas instalações.

PARA MELHORAR DE-
SEMPENHO DOS CARRE-
GADORES

Em curso intervenções nas 
pistas de guiamento

A BARRAGEM de Cahora Bassa, 
elemento fundamental na cadeia de 
produção, encontra-se a beneficiar de um 
projecto que visa melhorar o desem-
penho dos descarregadores de meio 
fundo, através do alívio dos níveis de 
tensão a que estão sujeitas as suas 
comportas durante as suas manobras. 
Trata-se de intervenções nas comportas, 
mais concretamente nas pistas guiamen-
to, que são elementos estruturais instala-
dos nas paredes laterais das estruturas 
dos descarregadores, por onde circulam 
os roletes e estanquidades das comportas.
   As comportas de uma barragem são um 
elemento hidráulico muito importante, e 
no caso da HCB são órgãos de segurança 
estrutural e de controlo do nível hidro-

lógico da albufeira de Cahora Bassa cuja a 
capacidade de armazenamento situa-se 
na casa dos 63 milhões m . Na barragem 
de Cahora Bassa estão instalados oito 
descarregadores de meio fundo e um de 
superfície que juntos e em aberta a 100% 
tem a capacidade de descarregar 14.000 
m3/s de água o equivalente ao enchi-
mento de 14 milhões de litros de água em 
garrafas água por segundo.
   Estas intervenções estão inseridas nas 
acções para a contínua melhoria da 
segurança estrutural da barragem e bem 
um melhor controlo da quantidade de 
água que a barragem coloca no rio 
Zambeze a montante de Cahora Bassa. 

NA BARRAGEM

Trabalhos preventivos asse-
guram estabilização dos blo-
cos rochosos

A ENCOSTA sul da barragem de Cahora 
Bassa, onde se encontram localizados os 
cinco grupos geradores responsáveis 
pela produção dos 2075 GWh de energia 
eléctrica, vai beneficiar de uma série de 
trabalhos preventivos com vista a 
garantir a estabilização dos blocos 
rochosos. O objectivo destas interven-
ções é evitar possíveis desmoronamentos 
que poderiam afectar negativamente a 
performance do Sistema Electropro-
dutor, causar perdas materiais avultadas, 
vidas humanas ou ainda, dificultar a 
restituição da água vinda da Central 
Hidroeléctrica Sul, ao rio Zambeze. 
   Os trabalhos incluem a colocação de 
malhas para retenção de blocos de rochas 
soltas; colocação de ancoragem em 
blocos soltos; colocação de barreiras 

dinâmicas para impedir a queda de rochas 
e remoção de rochas soltas. 
Os maciços rochosos representam um 
risco permanente pelo que realizar 
projectos desta envergadura torna-se 
imprescindível, disse o responsável pelo 
projecto.  

Arranca segunda fase da 
reabilitação da Central Sul

VAI arrancar, a breve trecho, a segunda 
fase do projecto de reabilitação da 
Central Sul da barragem. 
Considerada o coração da HCB, a Central 
Sul é responsável pela produção dos 2075 
MWh de energia eléctrica e a sua 
reabilitação incidirá na intervenção nos 
equipamentos que não foram contem-
plados na primeira fase do projecto.
   Os trabalhos contemplarão essencial-
mente os alternadores, turbinas, cabos 
eléctricos, equipamentos de serviços 
auxiliares e outros visando a melhoria da 
performance da Central produtora pois, 
estes e outros equipamentos já deman-
dam uma reabilitação mais profunda para 
reduzir os custos de operação e manu-
tenção e incrementar a fiabilidade e 
disponibilidade dos grupos geradores. 
   A Centra Sul beneficiou da primeira 
grande reabilitação entre os anos 2003 e 
2007. Nessa ocasião não foi, no entanto, 
realizada uma reabilitação profunda 
equipamentos e subsequentes trabalhos 
de manutenção preventiva o que 
culminou, nessa altura, com uma redução 
dos níveis de fiabilidade e disponibilidade 
e o consequente efeito negativo na receita 
da empresa.
    A Central de produção está situada na 
margem sul, numa caverna de 50 m de 
altura e 500 m de extensão e está 

3

5

Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE6 Segunda-feira, 30 de Agosto de 2021

equipada com cinco grupos geradores do 
tipo Francis, com uma potência nominal 

de 415 MW, perfazendo uma capacidade 
de 2075 MWh [Em condições de fun-

cionamento pleno, sem avarias e progra-
mas de manutenção, Central pode produ-

zir até 18.000.000 MW/ano]. A cada um 
dos grupos geradores estão acoplados 

três transformadores de 160 MVA.

GRANDE REPORTAGEM SOBRE À CONTRIBUIÇÃO DA HCB PARA O ESTADO

HIDROELÉCTRICA DE CAHORA BASSA:
Responsabilidades acrescidas em tempos difíceis

Num contexto macroeconómico adver-
so, em que se colocam importantes desa-
fios ao desenvolvimento de Moçambique, 
mormente, o risco de agravamento do 
endividamento público, dado o aumento 
da pressão sobre as finanças públicas em 
face do acréscimo das necessidades 
financeiras para financiar o combate ao 
terrorismo e à mitigação dos efeitos da 
pandemia, onde se inclui a logística para 
a administração da vacina contra a 
Covid-19, a Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa (HCB) está no “pelotão da frente” 
dos que contribuem para a redução do 
défice fiscal do Estado.
  Ademais, não seria algo inusitado 
olhando para a génese da HCB, em a sua 
barragem ficou também conhecida com 
"onde acaba o trabalho", numa alusão às 
cachoeiras que impediam que os 
habitantes passassem o rio Zambeze para 
além daquele ponto. Por outras palavras, 
faz parte do ADN da própria empresa 
agir de forma positiva sempre que surjam 
obstáculos mas, desta feita, assumindo, 
de forma acrescida, as suas responsabili-
dades na travagem dos obstáculos ao 
desenvolvimento do país. 
  É também nesse contexto que em 
Março último a HCB, foi galardoada pela 
AT com a menção honrosa distinguindo-
a como o segundo classificado na 
categoria de impostos sobre rendimen-
tos no exercício económico 2020, ou 
então, que a empresa marca a sua pre-
sença na lista dos melhores exportadores 
que trazem divisas ao país, bem como 
dinamizando a economia através dos 
contratos de fornecimento de bens e 

serviços com as empresas nacionais, só 
para citar alguns exemplos.

Peso na receita fiscal do Es-
tado

A AUTORIDADE Tributária de Mo-
çambique (AT), reconhece que a HCB é a 
maior contribuinte para a receita do 
Estado no conjunto dos megaprojectos  
em actividade no país.
   Para a entidade responsável pela co-
lecta de receitas para o Estado,  o peso da 
Hidroeléctrica no total das contribuições 
dos grandes projectos na carteira fiscal, 
entre os anos 2016 e 2020,  tem sido, em 
média anual, superior a 50 por cento.
  Domingos  Muconto, director-geral 
adjunto dos Impostos Internos na AT, 
afirmou que “a HCB é, realmente, um 
grande contribuinte dos impostos 
internos, com uma média anual de mais 
de 5 mil milhões de meticais”. 
  "Esse montante (mais de cinco mil 
milhões) não inclui os dividendos, visto 
que sendo ela uma empresa participada 
pelo Estado também contribui, em 
grande medida com  dividendos “, disse.
Com efeito, há vários anos consecutivos 
que a HCB é considerada pela AT como 
um dos melhores contribuintes de 
impostos ao Estado através de pagamen-
to pontual das suas obrigações fiscais. 
    É nesse contexto que em Março últi-
mo a HCB, foi galardoada pela AT com a 
menção honrosa distinguindo-a como o 
segundo classificado na categoria de 
impostos sobre rendimentos no exercí-
cio económico 2020. 

   Ainda, no que se refere ao pagamento 
de impostos efectuados durante o ano de 
2020, que reportam ao exercício finan-
ceiros 2019, a HCB canalizou perto de 
612 milhões de rands correspondente a 
taxa de concessão, e pouco mais de 5.934 
milhões de meticais correspondentes ao 
somatório do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA), Imposto sobre o 
Rendimento de Pessoas Colectivas 
(IRPC) e Imposto sobre o Rendimento de 
Pessoas Singulares (IRPS).
   Domingos Muconto afirmou ainda que 
vários megaprojectos que operam em 
Moçambique beneficiam de algumas 
isenções em alguns impostos, “mas a 
HCB está a pagar, em pleno, todos os 
impostos, IRPC, IVA, IRPS, etc.”
  “Alguns megaprojectos chegam até a 
contribuir mais do que a HCB, mas isso 
acontece porque eles fazem retenções de 
impostos de outras empresas e canalizam 
tudo em conjunto, o que é diferente da 
HCB que paga os impostos sobre a sua 
actividade especificamente. Por outras 
palavras, a contribuição da HCB é do 
IRPC sobre os lucros gerados por ela; é 
do IVA pelas transacções por ela e; do 
IRPS sobre os salários pagos pela HCB”, 
frisou.
A fonte acrescentou que “a Hidroeléc-
trica de Cahora Bassa é realmente é uma 
empresa de bandeira, sobretudo, nos 
últimos cinco anos, pois mesmo em 
termos de lucros tem sempre estado 
numa tendência crescente e, com isso, a 
sua contribuição em IRPC é cada vez 
crescente”, salientou.

Impacto significativo no Or-
çamento do Estado

Num cenário económico adverso, resul-
tante da conjuntura nacional e interna-
cional adversa, que reduz o espaço fiscal 
disponível para o Estado alocar recursos 
para os sectores capazes de reduzir as 
desigualdades sociais como a Educação, 
Saúde e Agricultura, a Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa (HCB) tem jogado papel de 
relevo na redução do défice orçamental 
através da sua contribuição fiscal.
   O Director Geral Adjunto dos Impos-
tos na Autoridade Tributária de Moçam-
bique (AT), Domingos Muconto afirma, 
nesse contexto, que a contribuição da 
HCB tem um significativo impacto na 
receita do Estado, visto que a província 
de Tete tem um papel relevante na 
carteira fiscal do Estado.
   “Sendo uma província que tem também 

megaprojectos considerados “gigantes” 
nos sectores do carvão, do tabaco, etc. e, 
sendo a contribuição da HCB  acima de 
50 por cento do total de uma província 
cujo papel na receita não é de menos-
prezar, então, uma queda das contribui-
ções da HCB significaria um grande 
problema para as receitas do Estado”,  
reconheceu Domingos Muconto.
   A fonte explicou ainda que, observando 
a província de Tete, por ser hospedeira de 
companhias consideradas grandes con-
tribuintes e que operam nos sectores de 
carvão, tabaco, etc., ela tem um peso na 
carga fiscal.
   “Ainda assim, a HCB representa mais de 
53 por cento do peso de toda a receita de 
Tete, pelo que uma queda das contri-
buições da HCB significaria um grande 
problema para as receitas do Estado”, 
reconheceu Domingos Muconto.

Sobre a taxa de concessão

A CONCESSÃO tem por objecto a ges-
tão, exploração, operação e manutenção 
do aproveitamento hidroeléctrico de 
Cahora Bassa e das subestações.
  Ao abrigo do contrato de concessão 
renovada em 2019, agora se estende até 
2049, a HCB paga ao Estado, em contra-
partida pela atribuição e exercício dos 
Direitos de Concessão, uma taxa (men-
sal) correspondente a dez por cento 
(10%) da receita bruta mensal da HCB.
  Nesse âmbito, a HCB tem cumprido 
integralmente com o pagamento da taxa 
de concessão sobre a exploração do em-
preendimento de Cahora Bassa. Nos 
últimos 5 anos (2016-2020), a empresa 
canalizou para os cofres do Estado cerca 
de 2.350,7 Milhões de Rands correspon-
dentes a 10% das suas receitas brutas, 
disse, Dr. Lucas Francisco, Director dos 

Serviços Financeiros.
   A este valor acrescenta-se os dividen-
dos que no ultimo ano [2020] esteve 
perto de 2 mil milhões de meticais e cerca 
de 150 milhões de meticais foram 
canalizados aos accionistas da OPV dos 
7,5% da vinda de acções realizados em 
2019.

O papel imprescindível nas 
exportações de Moçambi-
que

A HIDROELÉCTRICA de Cahora 
Bassa (HCB), a par com outras empresas 
é um dos principais exportadores de 
Moçambique. 
  Segundo Ministério da Indústria e 
Comércio (MIC), no seu Índice do 
Comércio Externo referente ao período 
compreendido entre os meses de Janeiro e 
Outubro de 2020, as principais empresas 

exportadoras durante o ano de 2020, 
foram a Mozal (Alumínio) com cerca de 
26%, Vale Moçambique (Carvão) com 
cerca de 13%, HCB (Energia Eléctrica) 
11% e a SASOL (gás condensado) com 
7%.
   No leque dos países parceiros de Mo-
çambique em matéria de exportações,  
destaque vai para a África do sul com 23% 
e com indicação de energia eléctrica, 
agentes orgânicos e banana como os 
principais produtos.
    Particularmente, no que respeita a pro-
víncia de Tete que contribui com 5% das 
exportações e 5º maior exportador do 
país, registou-se cerca de 151,0 milhões 
de dólares em exportação, com o leque de 
produtos como carvão, energia eléctrica, 
tabaco e peixe kapenta, este último 
maioritariamente produzido na albufeira 
de Cahora Bassa.

Notícias

NO EXERCÍCIO FINAN-
CEIRO DE 2020

HCB obtém maior resultado 
de sempre

O RESULTADO líquido da Hidroeléc-
trica de Cahora Bassa (HCB), referente 
ao exercício financeiro de 2020, ascendeu 
a 9.824,1 milhões de meticais (equiva-
lente a 1.930,08 milhões de rands sul-
africanos), sendo o maior de sempre.
   De referir que o negócio da empresa 
está exposto ao risco cambial entre 
outros aspectos, porque na óptica de 
rendimentos e ganhos, a tarifa ao consu-
midor é fixada em randes sul-africanos 
(ZAR) e o principal cliente ser a Eskom. 
Ainda assim, tanto na moeda escritural 
(Meticais) como na principal moeda de 
facturação (Rand), o resultado líquido 
cresceu em relação ao ano anterior, tendo 
atingido 62,0% e 39,1%, respectivamente.
   Em Abril último, os accionistas da HCB 
aprovaram do relatório e contas da em-

presa referente ao exercício económico 
do ano 2020, durante a sua Assembleia 
Geral Ordinária realizada, na Cidade de 
Maputo.
  A Assembleia Geral aprovou, igual-
mente, a proposta de aplicação de Resul-
tado Líquido do Exercício de 2020 que 
foi, igualmente, influenciado por vendas 
substanciais de energia à  empresa 
Electricidade de Moçambique (EDM)  
tendo, nesse contexto, sido decidido que 
40% seriam destinados para reservas 
livres; 30% para reservas de lucros a 
realizar; e 30% para pagamento de 
dividendos aos accionistas. 
   “O valor dos dividendos por acção é de 
0,111MZN (zero virgula cento e onze 
Meticais), uma cifra que é 73.6% superior 
aos dividendos por acção pagos em 2020”, 
disse Dr. Ermínio Chiau, responsável 
pela área de Relação com o Investidor.
  Para os accionistas da série B, os 
dividendos foram sujeitos a uma taxa 
liberatória de 10% em sede do imposto 
sobre o rendimento de pessoas singulares 
(IRPS), e impostos de rendimento de 

pessoas colectivas (IRPC).  
  De salientar que as demonstrações 
financeiras do exercício de 2020 foram 
preparadas em conformidade com o 
Plano Geral de Contabilidade baseado 
nas Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (NIRF s), e a data, encon-́
tram-se disponíveis na webiste da HCB, 
em www.hcb.co.mz.
  Outrossim, a KPMG, empresa que 
auditou as contas da HCB, diz não ter 
reservas de que os dados reflectem o 
desempenho da Hidroeléctrica em 2020.

HCB desembolsa 150 mi-
lhões em dividendos para ac-
cionistas da OPV

A HIDROELÉCTRICA de Cahora 
Bassa, (HCB), S.A., procedeu a 14 de 
Junho de 2021, ao pagamento de cerca de 
150 milhões de meticais em dividendos 
aos accionistas da série B, designada-
mente cidadãos, empresas e instituições, 
que entraram na sociedade como resul-

tado da Oferta Pública de Venda (OPV) 
de acções realizada em 2019.
  Trata-se de dividendos (quantia que 
recebe cada sócio ou accionista na repar-
tição dos lucros da sociedade ou empresa) 
relativos ao exercício económico findo a 
31 de Dezembro de 2020, aprovada em 
Assembleia Geral Ordinária realizada a 
30 de Abril de 2021, cujo valor bruto é 
0,111 Meticais (zero vírgula cento e onze 
Meticais) por acção, o que representa um 
incremento de 73,6% em relação aos 
dividendos pagos em 2020.
   O pagamento dos dividendos de 2021 
decorre da aprovação da aplicação dos 
resultados no montante de 9.8 mil 
milhões de Meticais. Ressalva-se que os 
dividendos em questão estão sujeitos a 
uma taxa liberatória de 10% em sede do 
imposto sobre o rendimento de pessoas 
singulares (IRPS), e impostos de 
rendimento de pessoas colectivas (IRPC) 
e outros encargos eventualmente 
cobrados pelos bancos. 
   Importa ainda referir que os estatutos 
da HCB, no seu número 2, artigo 

trigésimo define que salvo deliberação 
em contrário da Assembleia Gera, 
reunião em que todos accionistas 
participam, incluindo aqueles que entra-
ram na estrutura accionista resultante da 
OPV, a sociedade deverá distribuir 
dividendos obrigatórios correspon-
dentes a 25 do lucro distribuível do exer-
cício.
   É neste contexto que ao longo dos anos, 
os dividendos da HCB pago aos accio-
nistas vem evoluindo. De um total 
correspondente a cerca de 966,0 milhões 
de Meticais, em 2015. Em 2020, as cifras 
fixaram-se em cerca de 1,7 mil milhões de 
Meticais. E em 2021, os dividendos pagos 
são na ordem dos 3 mil milhões de 
Meticais.
  Em 2015, para cada acção foram 
alocadas 0,023 Meticais, sendo que em 
2021 o valor dos dividendos por acção é 
de 0,111 Meticais , uma cifra que é 73.6% 
superior aos dividendos por acção pagos 
em 2020.
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NO PRIMEIRO SEMES-
TRE

Produção hidroenergética  
fixada em 6.876,74 GWh 

A HIDROELÉCTRICA de Cahora 
Bassa S.A. (HCB), maior produtora de 
energia independente da região Austral 
de África, registou, no primeiro semestre 
deste ano, uma produção hidroenergética 
de 6.876,74 GWh. A produção registada 
corresponde a 99,6% da produção planea-
da para o primeiro semestre de 2021. 
  Em comunicado de imprensa a HCB 
refere que este desempenho é corolário 
do empenho dos colaboradores da empre-
sa no planeamento e execução de activi-
dades de reforço da operação e manuten-
ção dos equipamentos da cadeia de pro-
dução, e da disponibilidade dos equipa-
mentos dos seus principais clientes, a 
EDM, a Eskom, e a ZESA. 
No que diz respeito aos níveis hidromé-
tricos, no final do primeiro semestre, a 
cota da albufeira situava-se em 324,36 
metros acima do nível médio das águas do 
mar, o que corresponde a um armaze-
namento de 91,74%, uma posição confor-
tável para os planos de produção da 
empresa para o segundo semestre. 
  “A HCB continua sendo uma empresa 
financeiramente estável, o que é teste-
munhado pelos indicadores de perfor-
mance operacional e financeiros que se 
situam dentro dos padrões planificados 
para o período”, refere o comunicado. 
Ainda de acordo com a fonte, a empresa 
está a implementar projectos de 
modernização do sistema electropro-
dutor e, igualmente, tem cumprido com 
as suas obrigações para com os seus 
accionistas e fornecedores de bens e 
serviços, realiza acções de responsabili-
dade social corporativa e procede ao 
pagamento de impostos e taxa de 

concessão.
  “No período que se segue, a empresa 
continuará empenhada no alcance da 
meta anual de produção situada em 
14.125,53 GWh, e na implementação, 
com máximo rigor, do protocolo sani-
tário visando a prevenção, mitigação e 
contenção da pandemia da COVID-19 ao 
nível corporativo e das comunidades da 
Vila do Songo, ao mesmo tempo que 
conduz análises constantes e periódicas 
sobre o impacto da mesma sobre a 
performance operacional da empresa”, 
frisa. 

Foco nos compromissos co-
merciais

O DESEMPENHO positivo que a 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) 
vem  registando ao longo dos anos 
resulta, igualmente, da sua estratégia de 
relacionamento com os seus clientes.
Por exemplo, em 2020, a empresa 
continuou a prosseguir com os seus 
compromissos comerciais com os seus 
clientes domésticos e internacionais, 
nomeadamente com a África do Sul e o 
Zimbabwe, e, em pouca monta, para a 
bolsa regional de energia (SAPP). 
Para a satisfação daqueles clientes, a HCB 
tem estabelecido e em execução dois tipos 
de contratos,  nomeadamente,  ( i ) 
contratos de potência firme, de longo 
prazo,  com a Electr ic ity Supply 
Commission of  South Africa (Eskom) e a 
Electricidade de Moçambique (EDM) e, 
de curto prazo, com a Zimbabwe 
Electricity Supply Authority (ZESA); e 
(ii) contratos de venda de energia, 
conforme disponibilidade de produção 
adicional resultante do quinto grupo 
gerador.
Fonte da área comercial garantiu que em 
relação aos contratos de potência firme, 
durante o exercício de 2020 estiveram 
alocados 76% à Eskom, 21% à EDM e 3% 

à ZESA. 
“Para a plena execução destes contratos, 
a empresa conta com a operação de 
quatro (4) grupos geradores, mantendo-
se sempre um grupo gerador, o quinto, 
como reserva girante. Este tem possibi-
litado a substituição de qualquer dos 
restantes grupos, em caso de indisponi-
bilidade, melhorando assim o cumpri-
mento dos contratos de potência firme”, 
disse o engenheiro Maxcêncio Tamele, 
Director de Gestão de Operação da HCB.
  De referir que, em 2020, a venda de 
energia foi de 13.818,42 GWh, situando-
se cerca de 4% acima do registado em 
2019. Este acréscimo resultou do aume-
nto da disponibilidade dos grupos, 
fixando-se nos 91%, três pontos acima do 
período homólogo. 
  “O acréscimo na disponibilidade foi 
marcante nos meses de Janeiro, Junho, e 
de Setembro a Dezembro, o que impactou 
positivamente para uma maior disponi-
bilidade do 5º grupo gerador, veículo 
para a execução dos contratos adicionais 
com a Eskom (150 MW) e EDM (200 
MW), tendo sido também possível neste 
período cumprir cabalmente com os 
contratos firmes”, afirmou. 
   Como corolário de uma maior disponi-
bilidade do parque electroprodutor, as 
vendas de energia cresceram em 4% face 
ao ano precedente, como foi referido 
anteriormente, cabendo à 4 % à Eskom, 
4,3% à ZESA e 4,3% à EDM, pese embora 
as exportações ao SAPP tenham sido 
praticamente nulas, com decréscimo de 
perto de 100%, mas com pouco impacto 
global, tendo em conta que a Empresa 
tem colocado neste mercado menos de 
1% do total da sua disponibilidade, 
referiu Dr. Suleimane Combo, chefe do 
Gabinete Comercial.

Aquisição de bens e serviços  
privilegia parceria com em-
presas nacionais 

No âmbito da sua estratégia de aquisição 
de bens e serviços para o seu funciona-
mento, a Hidroeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB), tem privilegiado a contratação de 
fornecedores locais e competitivos em 
termos de qualidade e preço reforçando, 
deste modo, a sua participação no 
desenvolvimento da economia moçambi-
cana.
    De acordo com o Director dos Serviços 
de Aprovisionamentos, Eng. Arlindo 
Mendes, a Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa, SA implementou, em 2012, um um 
Portal de Fornecedores que funciona na 
forma de e-procurment com o objectivo 
de garantir uma gestão transparente dos 
fornecedores, bem como o processa-
mento das necessidades de compra 
alinhadas às boas práticas do mercado.
  “Trata-se de um espaço de negócios 
onde a HCB publica as suas necessidades 
de aquisição de bens, serviços e emprei-
tadas. Nesta sequência, o acesso aos con-
teúdos dos concursos, estará apenas 
disponível aos fornecedores registados 
no Portal e com condições de satisfazer os 
critérios de elegibilidade obrigatórios 
requeridos para aceitação das candida-
turas”, disse Arlindo Mendes.
   A HCB tem aberto a oportunidade a 
todos os interessados, nacionais e estran-
geiros a fazerem parte da base de dados 
de fornecedores através do link: http://
portal.hcb.co.mz/.
   “Outrossim, ao nível de Cahora Bassa, 
para produtos e serviços de consumo 
rápido, o foco tem sido os negócios indi-
viduais incluindo ferragens, hotéis e 
serviços de restauração disponíveis para 
satisfazer as suas demandas. A título de 
exemplo, foram adquiridas por meios de 
alfaiates locais máscaras de protecção 
facial”, afirmou a Dra. Vanusa Cosmos, 

Chefe de Departamento de Compras. 
  Segundo apuramos, no primeiro 
trimestre de 2021, foram tramitados cer-
ca de 300 processos com u volume médio 
mensal estimado em cerca de 27 milhões 
de meticais e figuram no top 5 das 
necessidades recorrentes da HCB os 
equipamentos e materiais mecânicos, 
material e equipamentos eléctricos, 
ferramentas, equipamento de oficina de 
serralharia e carpintaria e, por fim, 
bombas e acessórios.
De salientar que a HCB lança periodi-
camente concursos abertos a todos 
for necedores. ,  anunciando-os na 
imprensa diária.

Responsabilidade Social 
Corporativa – Factos Rele-
vantes

• Doação de 5 milhões de meticais para o 
apoio as vítimas do terrorismo em Cabo 
Delgado;
• Construção da Escola Primária de 
Canchenga, no Songo;
• Construção de Centro de Saúde de 
Pafuri, em Gaza;
• Renovação do apoio monetário a 
Federação e a Liga Moçambicana de 
Futebol;
•  Apoio  ao  Comité  Ol ímpico de 
Moçambique para a participação nos 
jogos olímpicos de Tóquio 2021
• Apoio a selecção nacional de futebol de 
praia
• Entrega do Prémio José Craveirinha de 
Literatura

Doação de 5 milhões de meticais para o apoio as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado

Construção de Centro de Saúde de Pafuri, em Gaza Entrega do Prémio José Craveirinha de Literatura 7
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HCB inicia 
campanha
de vacinação

A HCB, desde a eclosão da COVID-
19 em Moçambique, em Março de 
2020, quando foi detectado o 
primeiro caso no país, tem estado a 
implementar medidas de prevenção 
e combate tendo como meta 
proteger vidas e minimizar o 
impacto da doença na vida dos 
trabalhadores, no funcionamento do 
empreendimento e na dinâmica das 
comunidades na Vila do Songo.
A HCB procedeu a doação de 
máscaras e outros materiais ao 
Governo do Distrito de Cahora 
Bassa, ao Hospital Rural do Songo e 
ao Hospital Provincial de Tete, para 
além de ter colocado a disposição 
dos trabalhadores mascaras, álcool 
em gel e estação de lavagens das 
mãos.
Neste momento, a HCB está a 
proceder a vacinação dos trabalha-
dores e seus familiares averbados e 
não averbados e ainda conhecidos 
que queiram incluir na lista dos va-
cinados. A campanha de vacinação 
já ocorreu em Maputo e decorre 
agora no Songo no Posto de Saúde 
da Empresa, ao mesmo tempo que 
decorre no Hospital Rural do Songo 
para os membros da comunidade. 
Associada a vacinação em curso, o 
Conselho de Administração orien-
tou a aquisição de mascaras para os 
trabalhadores e distribuição na 
comunidade, o apoio a localidade do 
Songo na colocação de estação de 
lavagem das mãos e medição de 
temperatura na Maroera. 
Todavia, mantêm-se as recomen-
dações de cumprimento rigoroso 
das medidas preventivas, como 
sejam o uso de máscara de proteção, 
lavagem das mãos, desinfecção das 
mãos e evitar aglomerações, pois a 
terceira vaga é de fácil propagação, 
contaminação para além de ser 
altamente letal

“HCB está a proceder a vacinação 
dos trabalhadores e seus familiares 
averbados e não averbados e ainda 
conhecidos que queiram incluir na 
lista dos vacinados”
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VALE DO ZAMBEZE EM MARCHA

INVESTIMENTO ESTIMULA
CADEIA DO ARROZ

INVESTIMENTO ESTIMULA
CADEIA DO ARROZ

A REGIÃO do Vale do Zambeze é uma das princi-
pais referências nacionais na produção do arroz, 
representando cerca de 90 por cento da área total 
que pratica esta cultura em Moçambique.

Na província da Zambézia, 50 por cento das famí-
lias está ligada à produção do arroz, tornando-se 
numa importante fonte de rendimento para mi-
lhares de agregados. 

Contudo, a procura deste cereal, que é o tercei-
ro mais consumido internamente e com ten-
dência a crescer, está longe de estar satisfeita 
a nível da produção nacional, continuando o 
país e importar mais de metade do arroz que 
chega à mesa dos moçambicanos.

Tendo em conta o grande potencial que a região 

do Vale do Zambeze possui para a cultura do arroz, 
bem como a demanda deste cereal no país, acre-
ditamos que há, na sua cadeia de valor, uma rica 
oportunidade para, por um lado, promover a 
melhoria dos índices sócio-económicos das po-
pulações e, ao mesmo tempo, contribuir para a 
redução de importações, poupando divisas que 
poderão ser alocadas a outros projectos de de-
senvolvimento.

Foi esta a leitura que levou a Agência de Desen-
volvimento do Vale do Zambeze a estabelecer par-
cerias com diferentes intervenientes para imple-
mentar, desde 2017, o projecto de fortalecimento 
da cadeia de valor do arroz no Vale do Zambeze.  

No âmbito do projecto, estamos a intervir na pro-

dução, comercialização e processamento do 
arroz, ou seja, em toda a cadeia de valor deste 
produto, permitindo o aumento da renda para 
os pequenos produtores, que assim evoluem de 
uma agricultura de subsistência para uma agri-
cultura virada para o mercado.

A intervenção na cadeia de valor do arroz activa 
outras dinâmicas económicas, como se pode de-
preender neste Suplemento inserido do Jornal No-
tícias, desde a produção de semente, que exige in-
vestigação, venda de insumos agrícolas, prestação 
de serviços de mecanização agrícola, produção de 
sacaria e embalagens, transporte e comercializa-
ção, gerando novos postos de trabalho e aumen-
tando o rendimento de milhares de famílias.

VALE DO ZAMBEZEVALE DO ZAMBEZE
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Mafambisse volta
a prosperar no arroz

Arroz já na fase de maturação aguarda pela ceifa

Equipamento recebido pela empresa Chimunda Agro Business no âmbito de mecanização agrária 

A 
PRODUÇÃO de arroz 
está a ser alavanca-
da em Mafambisse, 
com o financiamen-
to a  iniciativas in-

dividuais e empresariais que 
têm nesta cultura uma das 
suas apostas. É o caso da Chi-
munda Agro Business, uma 
unidade produtiva localizada 
naquele posto administrativo 
do distrito de Dondo, em So-
fala, empenhada em alargar 
os campos e introduzir novas 
tecnologias.

O empreendimento, que 
começou a operar em 2019, 
evolui no povoado de Chas-
sene, localidade de Mutua, e 
explora neste momento 200 
dos mil hectares que possui, 
onde consegue obter uma 
média de produção de 3,5 
toneladas por hectare, o que 
não satisfaz as ambições dos 
investidores, estando a in-
troduzir métodos para me-
lhorar os rendimentos.

Um financiamento da Agên-
cia do Zambeze para a cadeia 
do arroz permitiu a aquisição 
de mais equipamento consti-
tuído por três tractores, um 
sistema de rega, semeadoras, 
alfaias, uma auto-combinada 
para a colheita do arroz e ou-
tros implementos que dina-
mizam a produção.

Cremilda Ricardo, técnica 
agrónoma e responsável pela 

unidade, revelou que estão 
a ser introduzidas inovações 
que incluem a produção em 
duas fases ao ano, o que irá 
permitir aumentar os rendi-
mentos.

Revelou que neste momento 
decorre a fase introdutória 
desta experiência, estando-
-se a fazer o transplante das 
mudas de arroz numa área de 
cinco hectares, mas o hori-
zonte é chegar rapidamente a 
20 hectartes.

Por tratar-se de uma opera-
ção exigente, a responsável 
disse que tudo está a ser feito 
para garantir que nada falhe, 
o que vai contribuir para dar 
um grande salto competitivo 
na produção do arroz.

Paralelamente ao arroz, a 
Chimunda Agro Business 
produz hortícolas, nomeada-
mente cebola, feijões, toma-
te, piri-piri, gergelim, entre 
outras culturas de rendimen-
to, o que se pretende venham 
a diversificar a disponibili-
dade de produtos agrários na 
região.

Neste momento, ainda de 
acordo com Cremilda Ricar-
do, a empresa está a investir 
na montagem de uma linha 
de processamento de arroz, o 
que irá mudar o actual está-
gio em que o cereal deve ser 
transportado para a cidade da 

Beira para o efeito.

“Iniciámos as actividades 
com fundos próprios, mas 
depois beneficiamos do fi-
nanciamento da Agência do 
Zambeze e conseguimos dar 
um grande salto no processo 
produtivo. Estes meios ser-
vem também para atender 
às necessidades da popula-
ção que solicita regularmen-
te”, disse Cremilda Ricardo, 
afiançado que decorre ac-
tualmente a ceifa do arroz na 
comunidade para, de segui-
da, o equipamento entrar na 
mesma operação nos campos 
da empresa, cuja produção 
está já na fase de maturação.

Disse, por outro lado, que a 
empresa actua como fomen-
tadora, estando a trabalhar 

com 450 produtores incenti-
vados a aumentar a produção 
de arroz e gergelim para ali-
mentar a unidade de proces-
samento em instalação.

Segundo ela, a perspecti-
va é de atingir uma produ-
ção global de 300 hectares 
de arroz, 20 de feijões e 30 
hectares de soja, incluindo 
o envolvimento da comu-
nidade que já tem garantida 
a absorção da sua colheita 
nesta unidade produtiva.

Revelou ainda que o finan-
ciamento da Agência de 
Zambeze trouxe uma revo-
lução bastante importante 
para os objectivos da em-
presa, uma vez que a che-
gada das máquinas permi-
tiu aumentar a produção, 

sobretudo do arroz, o que 
permite perspectivar níveis 
mais altos de sucesso.

Esta injecção permitiu abrir 
mais posto de emprego, 
passando de nove, no início 
da actividade, para os ac-
tuais 28 trabalhadores, na 
sua maioria locais, incluin-
do 30/35 sazonais contrata-
dos nos períodos da semen-
teira e sacha dos campos.

Outra vertente seguida pela 
empresa é de prosseguir com 
pesquisa visando melhorar a 
qualidade das variedades de 
arroz para aumentar a pro-
dução e produtividade, o 
que inclui também contac-
tos com outros produtores 
na busca de sementes resis-
tentes em todas as épocas.
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Alagamentos não adiaram sonhos

Oportunidade para recém-formados

Lifinca dinamiza cadeia de valor de arroz

Campo de transplante de mudas de arroz

Cremilda Ricardo com um jovem recém-formado

A
pesar de algumas 
situações de alaga-
mento dos campos 
nada ficou perdido, 
uma vez que com 

os investimentos é possivél 
alcançar bons resultados.

“O investimento é satisfatório 
mas queremos mais. Se pudés-
semos obter uma máquina de 
transplante iríamos acelerar o 
processo que, neste momento, 
é feito manualmente”, disse 

a técnica que aponta a diver-
sificação da produção como a 
chave do sucesso.
Conforme disse, a área 
da pecuária está a mere-
cer atenção da empresa ao 
apostar também na produ-
ção de gado bovino e capri-
no, bem como à avicultura, 
concretamente, a criação 
de frangos de abate e poe-
deiras para  o fornecimento 
de ovos.

CREMILDA Ricardo disse 
que a política da empresa é 
de acolher jovens recém-
-formados, dando-lhes 
oportunidade de ganhar ex-
periência na área, o que fa-
cilita a sua inserção no mer-
cado de emprego.

Tomou como exemplo a che-
gada de jovens estagiários 
que, depois de concluírem 
o processo de indução, con-
seguiram emprego nas em-
presas da zona, o que leva a 

continuar esta linha que abre 
espaço para oportunidades 
a muita gente. Está prevista 
também a construção de ca-
sas para os técnicos.

A outra aposta é de conti-
nuar a investigar nas va-
riedades que podem acres-
centar valor à produção. 
Falando concretamente do 
arroz, a nossa entrevistada 
disse que neste momento 
trabalha-se com as varie-
dades Txulula, Macassane e 

Simão, mondo e chequerere, 
as duas últimas encontradas 
na comunidade e garante que 
“estamos num caminho bem 
avançado nesta pesquisa”.

Cremilda Ricardo classifica 
o financiamento da Agên-
cia do Desenvolvimento do 
Vale de Zambeze como um 
impulso muito importan-
te para alavancar o sector 
produtivo que está a dina-
mizar o desenvolvimento 
económico. 

Com base 
numa par-

ceria com 
a Gapi-
-Socie-
dade de 
Investi-
mentos 

( G a p i -
-SI), a 

A g ê n c i a 
do Zambe-

z e estabeleceu a 
L i n h a de Financiamento 
da Cadeia de Valor de Arroz (LIFINCA) O progra-
ma, avaliado em cerca de 500 milhões de meti-
cais, fundos do Governo moçambicano, através 
da Agência do Zambeze e donativos externos, do 
Reino dos Países Baixos foi concebido para o pe-
ríodo de cinco anos, 2020-2024.
Trata-se de um programa concebido para impri-
mir uma nova dinâmica na produção, comercia-
lização e  processamento deste cereal nas pro-
víncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia, no 
quadro das estratégias do Governo para redução 
de importação e au mento da produção e produ-
tividade nas províncias de Sofala, Manica, Tete e 

Zambézia, no quadro das estratégias do Governo 
para o aumento da produção e produtividade.
Adolfo Muholove, Presidente da Comissão Exe-
cutiva (PCE) da Gapi-SI, disse que o programa 
está a ser operacionalizado no âmbito do acordo 
assinado com a Agência do Zambeze em Dezem-
bro de 2019, visando, essencialmente, contribuir 
para um aumento da disponibilidade de arroz, 
processado no mercado local, por via do fortale-
cimento dos diversos seguimentos da cadeia de 
valor desta cultura, com ênfase para a comercia-
lização e processamento.
“A Gapi-SI faz a gestão da LIFINCA como parte 
da nossa intervenção na cadeia de valor do arroz, 
que compreende assistência técnica nos proces-
sos de produção, gestão da colheita e comercia-
lização”, disse Muholove, acrescentando que 
o objectivo é fortalecer e promover iniciativas 
agro-empresariais dentro da cadeia do arroz.
Estas iniciativas estão voltadas, essencialmente, 
para garantir maior disponibilidade de arroz na-
cional, no mercado interno, de forma competiti-
va e com qualidade concorrencial. 
Segundo Muholove, o grupo alvo é constituído 
por empreendedores, com negócios na cadeia do 
arroz e produtores individuais, as Micro, Peque-
nas e Médias Empresas (MPME’s), Cooperativas 

e associações com fins comerciais da Região do 
Vale do Zambeze.
“Espera-se ter unidades de processamento 
revitalizadas e operacionais, incentivar a pro-
dução, comercialização e processamento do 
arroz local, disponibilizado e comercializado 
no mercado nacional, onde se espera chegar a 
mais de 200 mil toneladas até 2024”, garantiu 
Muholove.
A expectativa é que o incentivo às iniciativas 
empreendedoras gere empregos e renda para a 
população local.
Entre 2020 e 2021 foram desembolsados cerca 
de 100 milhões de meticais, sendo que os pro-
dutores singulares podem aceder até ao máximo 
de crédito de 1,2 milhão de meticais, com juros 
entre 10 e 12,5 por cento.
Para as MPMEs, cooperativas e associações, o 
montante máximo é de dez milhões de meti-
cais, com um juro fixo de 12,5 por cento. Até 
ao momento, foram financiadas 15 operações 
de crédito no valor de 70 milhões de meticais.
A LIFINCA abrange até agora um universo de 
mais de quatro mil intervenientes no processo 
de produção, processamento e comercialização 
de arroz, entre produtores singulares, MPMEs, 
cooperativas e associações.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Muda abordagem e cresce empenho na produção

Produção doméstica mostra tendência de crescimento e a ceifa do arroz tem sido auxiliada com este equipamento

Semente de qualidade para obter bons resultados Garantir alto rendimento

Mais de 50 por 
cento do arroz 
consumido no 
país é importado, 
apesar da pro-
dução doméstica 
mostrar uma ten-
dência crescente.

Segunda-feira, 30 de Agosto de 2021

VALE DO ZAMBEZE EM MARCHA

O 
nosso país e o 
Vale do Zam-
beze, de forma 
particular, tem 
vastas poten-

cialidades para a produ-
ção de arroz, requeren-
do-se uma nova abor-
dagem para assegurar 
semente de qualidade e 
altos rendimentos.

É neste contexto que está 
inserido o Centro de Alto 
Rendimento da Empresa 
Macuse, em Nicoadala, 
província da Zambézia, 
que está a incubar jovens 
que deverão se afirmar 
como potenciais produ-
tores da cultura.

O Centro está a criar con-
dições para que a cadeia 
de produção flua na sua 
plenitude, contando des-
de a produção, processa-

O esforço da 
agência do 

Zambeze é 
incremen-
tar os ren-
dimentos 
dos pro-
dutores em 

sistema de 
sequeiro de 

1,2 para 2,6 to-
n e - ladas por hectare 
e de 3,5 para mais de cinco to-
neladas por hectare em sistemas de regadio, reduzir 
as perdas pós-colheita e induzir o uso de mecani-
zação para a melhoria da eficiência e eficácia na 
cadeia de produção.
Olhando para a perspectiva dos rendimentos, está 
a ser popularizada o uso das variedades Macassane 
com potencial de produção de 7,8 toneladas por 
hectare, a Simão que pode chegar a 10 toneladas e 
Tumbeta de 7 a 8 toneladas por hectare. 
Para uma boa produção de arroz é preciso asse-
gurar que a semente usada seja de qualidade e de 
disponibilidade contínua, o que motivou a criação 
do Centro de Alto Rendimento na empresa Macu-
se Agricultura Moderna Lda, em Nicoadala, en-
volvendo jovens formados nesta componente na 
província de Gaza.
Trata-se de uma iniciativa financiada pela Agência 
do Zambeze na componente de incubação dos jo-

tem vindo a crescer mais 
depressa que a produ-
ção. Por exemplo de 1997 
a 2007 a taxa de cresci-
mento no consumo deste 
cereal foi na ordem de 10 
por cento. 

Dados do Inquérito Agrí-
cola Integrado (IAI, 2012), 
refere que dentre os pro-
dutos básicos de segurança 
alimentar em Moçambi-
que, o arroz (13.5 por cen-
to) é o terceiro alimento 
básico mais consumido 
depois de milho (53.03 por 
cento) e mandioca (30.08 
por cento). 

Já o Inquérito do Orçamen-
to Familiar (IOF, 2008), in-
dica ainda que este cereal é 
o segundo para o qual as 
famílias gastam mais do 
seu orçamento alimentar 
com cerca de 6.4 por cen-

to, 8.5 por cento nas zonas 
urbanas e 5.4 por cento nas 
zonas rurais. 

No entanto, mais do 50 por 
cento do arroz consumido 
no país é importado, ape-
sar da produção domésti-
ca mostrar uma tendência 
crescente. A produção in-
terna continua a ser domi-
nada pelo sector familiar, 
com mais de 90 por cento 
do segmento, com  rendi-
mentos abaixo de uma to-
nelada por hectare.

A preocupação actual 
prende-se com a quan-
tidade de produção na-
cional que é realmen-
te comercializada que é 
muitas vezes insuficiente 
para sustentar o mercado, 
sendo que o excedente de 
arroz é inteiramente ven-
dido e consumido local-

mente. 

Grande parte da produ-
ção ocorre agora na re-
gião centro do país (71 por 
cento), sendo a província 
da Zambézia a maior con-
tribuinte. Este facto pode 
estar associado, para além 
das condições agro-eco-
lógicas, aos investimen-
tos na reabilitação dos 
regadios, localizados nas 
zonas com elevada po-
tencialidade.

É neste contexto que a 
Agência do Desenvolvi-
mento do Vale do Zam-
beze, está a investir na 
revitalização da cadeia de 
produção de arroz, aten-
dendo as condições agro-
-ecológicas favoráveis, 
visto que a precipitação 
anual varia entre 1000 
milímetros a 2900.

O gestor do Centro de Alto Rendimen-
to na Macuze Agricultura Moderna 
Lda, Leonel Converso, considera que 
esta abordagem tem como finalidade 
garantir que as culturas atinjam uma 
produtividade cada vez elevada por 
hectare.
Apesar de ter como base o arroz, a 
empresa produz também hortíco-
las e feijão bóer numa área total de 
76 hectares, para além de assistir 73 
produtores que exploram uma área de 
150 hectares.
A estes produtores é fornecida semen-
te melhorada das variedades que ga-
rantem alto rendimento em ciclo in-
termédio que varia entre 120 a 130 dias 
para colheita, enquanto as variedades 
locais demoram 180 dias até à fase de 
maturação.
“Temos as variedades Macassane e 
Tumbenta que rendem entre sete a oito 
toneladas por hectare e a Simão que 
pode chegar até dez toneladas por hec-
tare”, disse Converso, acrescentando 
que muitos produtores já estão a aderir 
a estas novas variedades porque conse-
guem ver a vantagens dos seus rendi-
mentos.
Para sensibilizar os produtores fo-

ram feitos campos paralelos onde fo-
ram lançadas as sementes melhoradas 
e locais, o que impressionou a muitos 
e decidiram aderir. Estes recebem as-
sistência e têm a garantia de vender o 
resultado da sua produção à empresa. 
Para materializar esta iniciativa, o 
Centro de Alto Rendimento na Macu-
ze Agricultura Moderna Lda recebeu da 
Agência do Zambeze diversos equipa-
mentos, nomeadamente, tractores, al-
faias, sistema de rega e autocombinan-
da, para a ceifa do arroz.

vens sobre negócios, linha 
de certificação de pro-
dutos, concretamente 
na cadeia do arroz, 
o que está a trazer 
resultados enco-
rajadores com o 
aumento das áreas 
de cultivo.
Também a Agência 
do Zambeze facilita 
o acesso ao mercado, 
passando pelo proces-
samento, o que permite 
aos benificiários colocarem 
os seus produtos com maior facili-
dade e os produtores têm a oportunidade de obter as 
melhores sementes.
O resultado da sua produção  é também absorvida 
pela empresa fomentadora, o que leva os benefi-
ciários a projectar o alrgamento das suas áreas de 
produção.
Carlindo Lopes Vela, 26 anos, natural da Maganja 
da Costa, é um dos jovens incubados nesta em-
presa e afirma ter sido seleccionado em 2017 para 
uma formação na componente de sementes, du-
rante sete meses, no Baixo Limpopo, em Gaza, 
onde adquiriu conhecimentos sobre a produção 
do arroz e hortícolas.
“Através da Agência do Zambeze tivemos financia-
mento e estou a ser incubado nesta empresa desde 

o ano passado. Iniciei com 
uma área de três hec-

tares e neste ano 
alarguei para 

quatro hec-
tares. Aqui 
a p r e n -
d e m o s 
as formas 
correctas de 

produzir e já 
consigo render 

três toneladas por 
hectare, mas entendo que 

é preciso melhorar mais”, disse 
Vela, que se declara satisfeito por ter con-
seguido construir a sua casa e encoraja outros jovens 
a abraçarem a agricultura.
Para Alfredo Lopes Fungulane, de 29 anos, natu-
ral de Namacura, aprender boas práticas desde a 
preparação do solo até à colheita para ter melhor 
semente é fundamental para garantir uma boa pro-
dução de arroz.
Diz estar a aprender muito sobre os cuidados a ter 
na limpeza dos equipamentos, aplicação dos fer-
tilizantes e como manusear os produtos químicos 
usados no processo produtivo. Na cultura do arroz, 
por exemplo, é preciso ter cuidado, segundo Fun-
gulane, para evitar a contaminação no momento 
da colheita.
Aqui aprende-se as boas práticas de higiene nos 

campos e o controlo permanente dos lotes 
das sementes produzidas em blocos para 

permitir a sua identificação em caso de 
qualquer contaminação.

“Tenho um certificado que atesta 
que tenho boas práticas de produ-
ção de sementes e posso colocar 
o meu produto no mercado com 
segurança em toda a província da 

Zambézia. Temos assistido os pro-
dutores em forma de fomento e de-

pois colocamos o seu produto no mer-
cado. Na época passada produzi oito to-

neladas em três hectares, o que me rendeu 
400 mil meticais”, disse Fungulane, acrescen-

tando que já construiu casa própria e tirou carta de 
condução.
Natural de Nicoadala, Miqueias Mudubai tem 33 anos 
e afirma que com o apoio da Agência do Zambe-
ze conseguiu sair de um quarto de hectare em 2020 
onde conseguiu menos de uma tonelada de semen-
te para dois hectares neste ano e acredita que com 
uma boa queda da chuva vai ter boa produção.
“A minha perspectiva é de melhorar ainda mais a 
produção e a aposta é ter um sistema de rega que 
irá proporcionar mais rendimentos, o que irá con-
tribuir para mudar a minha vida e levar os meus 
filhos à escola”, disse Mudubai, para quem a com-
ponente de sementes deve ser vista como a chave 
para uma boa produção, não só para o arroz, mas 
para todas as culturas.

mento e comercializa-
ção, sabido os esforços 
do executivo para redu-
zir, a médio e longo ter-
mo, a importação deste 
importante cereal para a 

dieta dos moçambicanos.

Em Moçambique, o con-
sumo médio deste cereal 
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Satisfazer a demanda 
e alargar o mercado

S
ATISFAZER a de-
manda em termos 
de fornecimento do 
arroz na Zambézia e 
alargar o alcance do 

mercado para outras pro-
víncias é a ambição dos do-
nos da fábrica de processa-
mento do arroz Tia Ruquia. 

Localizada no distrito de 
Nicoadala, a unidade foi 
instalada no âmbito da in-
dustrialização e dinamiza-
ção do agro-processamen-
to financiado pela Agência 
do Zambeze e fornece o ar-
roz à cidade de Quelimane 
e a outros mercados.

Bilipe Ramos, gerente da 
fábrica, disse que a unida-
de começou a operar este 
ano, mas já conquistou um 
vasto mercado cuja satis-
fação precisa de grande 
esforço em termos de pro-
dução para atender às so-
licitações que chegam de 

vários quadrantes.

Explicou que, para além 
de produzir, a empresa faz 
fomento do arroz envol-
vendo pequenos produto-
res que depois abastecem 
a fábrica, o que garante a 
matéria-prima e o produto 
é vendido na loja da em-
presa localizada na cidade 
de Quelimane.

Disponibilizado em emba-
lagens de cinco, dez e 25 
quilogramas, o arroz “Tia 
Ruquia” apresenta-se em 
três qualidades, nomeada-
mente, inteiro (de primei-
ra); partido (de segunda) 
e trinca, para além de for-
necer o farelo usado para a 
alimentação animal.

“Para além de Quelimane, 
vamos abrir brevemen-
te outra loja em Namacura 
e iremos mandar o nosso 
arroz para Nampula e Ma-
puto”, disse Ramos, acres-
centando que a capacidade 

instalada de processar oito 
toneladas por dias poderá 
ser alcançada com o tempo, 
estando a produzir neste 
momento inicial quatro a 
cinco toneladas diárias.

Para o proprietário desta 
unidade industrial, Alfredo 
Ramos, o grande desafio é 
a aquisição de uma estu-
fa para garantir a secagem 
do arroz antes do proces-
samento, o que momento 
é feita naturalmente, tor-
nando o trabalho mais di-
fícil nos dias de pouco sol.

De acordo com Alfredo 
Ramos, o financiamen-
to da Agência do Zambeze 
na província trouxe uma 
mais-valia para o desen-
volvimento da cadeia do 
arroz e acredita que irá me-
lhorar ao longo do tempo, 
uma vez que neste momen-
to poucos dominam esta 
componente.

De acordo com este in-

Produção inunda o mercado local

O desafio é acrescentar valor á produção local

milhões de meticais, a in-
tenção é duplicar a capa-
cidade de processamento 
para 16 toneladas por dia, 
de modo a satisfazer o 
mercado que se torna cada 
vez mais exigente.

Produtor e fomentador da 
cultura do arroz, Ramos 
considera que a intenção 
é avançar para uma espe-
cialização da produção e 
aumentar a produtividade, 
passando das actuais 3/4 
toneladas por hectare para 
7/8 toneladas por hectare, 
o que passa pela identifi-
cação de melhores semen-
tes e técnicas modernas.

“O caminho é potenciar as 
tecnologias de produção e 
o Estado tem a responsa-
bilidade de regular porque 
temos muita semente sem 
qualidade. Pessoalmente, 
tenho intenção de me deslo-
car à província de Gaza para 
perceber melhor como eles 
conseguem ter rendimentos 
elevados por hectare”, afir-
mou Alfredo Ramos, con-
gratulando a intervenção 
da agência que considera 
um impulso muito impor-
tante para a cadeia do arroz 
na província da Zambézia, 
em particular, e ao longo do 
Vale de Zambeze.

vestidor que recebeu da 
agência 24 milhões e a sua 
comparticipação foi de 15 
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Vale do Zambeze tem muitas potencialidades por explorar

Compra e vende arroz 
e sonha ter uma unidade 
de processamento

Florinda Bernardo

Campo de plantação do arroz 

com alto potencial agrá-
rio por possuir a maior 
reserva de água do sub-
-continente, maior reser-
va de energia renovável e 
de carvão.
A cultura do arroz é um 
dos cereais que apresenta 
um elevado potencial de 
produção em Moçambi-
que e sobre tudo no Vale 
do Zambeze, com recur-
sos naturais de impactos 
ao nível económico e so-
cial, existindo uma área 
apta para sua produção de 
900.000 ha, estando cerca 
de 90% deste potencial na 
região do Vale do Zambeze.
A diferença entre a pro-
dução interna e consumo 
obriga ao país a recorrer a 
importação criando esfor-

ços substanciais em divi-
sas no país, o que contri-
buí negativamente para a 
balança comercial e colo-
ca a segurança alimentar 
das famílias sob constante 
ameaça.
O presente índice de de-
manda de consumo do 
arroz no País afigura-se 
como uma grande opor-
tunidade para estabele-
cer ao nível nacional e da 
região, bases para pro-
dução, comercialização 
e processamento, para 
a substituição do arroz 
importado, bem assim 
como excelente fonte de 
rendimentos das famílias 
produtoras, criando bases 
sustentáveis para o de-
senvolvimento local.

A região do Vale do Zam-
beze é rica em recursos 
naturais e produz abun-
dantes produtos agro-
-pecuários e florestais, 
mesmo assim ainda é no-
tável o défice de alimen-
tos básicos recorrendo 
deste modo às importa-
ções para suprir o défice 
registado para a satisfa-
ção das necessidades ali-
mentares da população.
Trata-se de uma região 
que representa cerca de 
27,7 por cento da super-
fície do país, ocupando 
uma área de aproximada-
mente 225 mil quilóme-
tros quadrados e envolve 
cerca de cinco milhões de 
habitantes, o que se apro-
xima a 25 por cento da 

MOCUBA

A 
compra, proces-
samento e venda 
de arroz faz parte 
da rotina de Flo-
rinda Bernardo 

Gigueira, que recebeu fi-
nanciamento da Agência 
do Zambeze para ampliar 
o seu negócio no distrito 
de Mocuba, na Zambézia. 
Esta é uma actividade fi-
nanciada pela linha adop-
tada pela agência para o 
fortalecimento das Micro, 
Pequenas e Médias Empre-
sas (MPME) com o objec-
tivo de tornar a cadeia de 
valor do arroz mais com-
pleta, ligando a área de 
produção ao mercado.

Para além de Mocuba, Flo-
rinda Gigueira, que também 
é enfermeira da saúde mater-
no-infantil no centro de saú-
de local, compra o arroz em 
Metuge e Maganja da Costa e 
manda descascar e depois re-
vende em embalagens de 25 
quilogramas. Diz-se satisfeita 
com o rendimento.

Conta que antes conseguia 
comprar, com fundos pró-

prios, apenas 200 sacos de 
70 quilos de arroz em casca 
por campanha, mas depois 
do financiamento, em 2020, 
passou a adquirir 800 sacos, 

o que aumentou a sua renda 
e tem em perspectiva au-
mentar.

Para além de entregar a 
clientes fixos, Florinda Gi-

gueira está, com os rendi-
mentos desta actividade e 
agora com o apoio da Agên-
cia do Zambeze, a finalizar 
a construção da sua própria 
loja, depois de concluir a 
edificação de um armazém 
onde condiciona o produ-
to. Afirma que já legalizou 
a actividade, paga impos-
tos e canaliza regularmente 
a contribuição da sua em-
presa ao Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS) 
para garantir o futuro seu e 
dos três trabalhadores.

“Antes fazia o negócio com 
pouco capital, mas depois 
de receber o financiamento 
de 669 mil meticais ampliei 
a actividade. A prioridade 
neste momento é concluir as 
obras e avançar com o traba-
lho, conseguir chegar a mil 
sacos de arroz por campanha 
e ter o meu próprio transpor-
te”, disse Florinda Gigueira, 
acrescentando que se con-
seguisse um reforço em 500 
mil meticais juntaria com o 
capital que possui para con-
cretizar o seu sonho.

Tem fé que vai conseguir o 
que pretende porque o ne-
gócio é rentável e consegue 
pagar pontualmente as le-
tras e vai terminar o reem-
bolso em Outubro. Pretende 
renovar o financiamento 
porque quer também adqui-
rir uma moageira para dimi-
nuir as despesas e aumentar 
os rendimentos.

Florinda Gigueira não só se 

dedica à compra e venda de 
cereais, como também pro-
duz. Neste momento está a 
colher arroz em 7,5 hectares 
e outros 17 hectares de mi-
lho, uma produção que re-
sulta do auto-financiamen-
to, graças aos conhecimen-
tos sobre gestão de negócios 
de que beneficiou.

“Conservo o milho no ar-
mazém e só vendo em mo-
mento apropriado, entre 
Dezembro e Janeiro. Nessa 
altura, o milho para semen-
te chega a custar 30 me-
ticais o quilograma e para 
o consumo é vendido a 25 
meticais por quilograma”, 
disse.

Afirma-se satisfeita com o 
investimento e tem parti-
cipado em seminários de 
negócios e empreendedo-
rismo. Frequentou também 
capacitações sobre gestão 
de negócios, que têm aju-
dado muito na liderança 
financeira do seu empreen-
dimento que pretende ver 
crescer mais.

Tem planos de melhorar o 
ambiente de negócio e ofe-
recer boas condições aos 
filhos, que também têm 
ajudado bastante nas activi-
dades da pequena empresa. 
Um dos filhos está a for-
mar-se no ramo de gestão 
hospitalar e uma das filhas 
concluiu o curso de enfer-
magem geral, o que deixa 
satisfeita esta mulher em-
preendedora.

população moçambicana.
O vale do Zambeze tem 

cerca de 22,5 milhões de 
hectares de terra arável e 
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Industrialização impulsiona 
cadeia de valor de arroz
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A 
Industrialização do 
arroz com a implan-
tação de unidades 
de processamento 
ao longo do Vale do 

Zambeze é um passo impor-
tante que veio valorizar ainda 
mais esta cultura.

Praticada de diferentes mol-
des em todos os distritos da 
Zambézia desde produtores 
familiares até comerciais, a 
cultura deste cereal tido como 
principal nesta província está 
a completar paulatinamente 
a sua cadeia com a instalação 
de fábricas de processamento, 
uma prioridade que já está a 
produzir o impacto desejado.

Trata-se de uma área que está 
a receber grandes investi-
mentos com o financiamento 
de iniciativas das empresas 
ligadas ao ramo por parte da 
Agência do Zambeze, que já 
permitiu a instalação de fábri-
cas em Quelimane, Nicoadala, 
entre outros lugares.

Estas unidades de processa-
mento absorvem a produção 
dos camponeses, o que per-
mite a prática de preços jus-
tos, trazendo bons rendimen-
tos para as famílias envolvi-
das e garante o fornecimento 
contínuo da matéria-prima 
e a manutenção desta cadeia 
até à comercialização.

 David Reis é um dos benefi-
ciários do financiamento que 
permitiu a instalação de uma 
unidade de processamento do 
arroz na cidade de Quelimane, 
que considera a iniciativa da 
Agência do Zambeze bastante 
importante porque veio valo-
rizar esta cultura praticada lar-
gamente em todos os distritos, 
mas considera que a província 
precisa de mais indústrias.

“Esta iniciativa fortifica a 
confiança dos produtores do 
arroz a aumentarem a produ-
ção porque têm a garantia da 
comercialização e incentiva 

as fábricas a incrementar o 
processamento para melhor 
responder às necessidades 
do mercado”, disse Reis, que 
considera este investimen-
to como um grande salto que 
veio fazer a diferença.

Num investimento total de 54 
milhões de meticais, David 
Reis recebeu da Agência do 
Zambeze 24 milhões, reem-
bolsáveis em dez anos, para a 
aquisição da maquinaria e in-
vestiu com fundos próprios 30 
milhões na implantação das 
infra-estruturas.

A funcionar com 15 trabalha-
dores, a unidade que tem a 
capacidade instalada de pro-
cessar oito toneladas por dia, 
consegue produzir nesta fase 
inicial duas a três toneladas, 
uma vez que ainda está-se 
numa fase de rodagem do 
equipamento, devendo au-
mentar gradualmente.

Segundo este industrial que 
possui também uma loja de 

David Reis apostado em incrementar o processamento para melhor responder às necessidades do mercado
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venda do arroz e farinha de mi-
lho processado na mesma uni-
dade, compra a matéria-prima 
aos produtores de Inhansunge 
e Nicoadala, mas pretende tra-
zer também de Mopeia onde 
há muita produção por escoar.

Disse que a sua intenção é 
elevar a empresa para gran-
des patamares, estando neste 

momento a fomentar a cultura 
deste cereal através da assis-
tência aos agricultores, para 
depois comprar a sua produ-
ção e alimentar a indústria.

Defende que há vantagens 
para ambos os lados porque, 
segundo afirmou, o produtor 
vende o saco de 50 quilogra-
mas a mil meticais, o que per-

mite uma margem de lucro ao 
comercializar o arroz proces-
sado por 1350 meticais o saco 
de 25 quilogramas.

“Estamos a lutar para rentabili-
zar o investimento produzindo 
dentro das capacidades e espe-
cificações prescritas para ga-
rantir honrar com os compro-
missos financeiros”, disse Reis.

Acesse https://t.me/Novojornal


