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Economia

A 
POLÍCIA da Repúbli-
ca de Moçambique 
(PRM), enquanto par-
te das Forças de Defe-
sa e Segurança (FDS), 

deve investir no desenvolvi-
mento e valorização do capital 
humano, aprimorando sem-
pre a estratégia de protecção 
das comunidades.

O repto foi lançado ontem, 
em Maputo, pelo Presidente 
da República e Comandante-
-Chefe das FDS, Filipe Nyusi,
na audiência que concedeu à
Direcção do Comando-Geral
da PRM, que o foi saudar por
ocasião da passagem dos 47
anos da criação da corporação.

Conforme explicou o Chefe 
do Estado, existe a consciência 
da complexidade da missão 
e que ao longo destes anos a 
Polícia, como instituição, de-
senvolveu recursos humanos 
valiosos à altura de responder 
aos desafios impostos.

Afirmou que a situação em 
que a população moçambica-
na vive actualmente remete à 
noção de emergências devido 
ao terrorismo, efeitos das mu-
danças climáticas e crimina-
lidade, que se manifesta atra-

vés de raptos, sendo por isso 
imperioso definir as melhores 
estratégias e preparação ade-
quada para os enfrentar.

O Comandante-Chefe 
exortou a Polícia a dar segui-
mento à luta contra actos de 
agressão, visando devolver à 
nação e ao povo moçambicano 
o clima de paz e segurança.

“Neste sentido, exorto-
-vos a incutirem e a capitali-
zar o patriotismo nos nossos
jovens. Vamos municiar os
jovens combatentes em co-
nhecimento, habilidades e
atitudes de saber ser e estar.
Estes valores vão permitir a
eles cumprirem a sua missão
com zelo e abnegação, na res-
posta ao crime organizado”,
disse.

Encorajou, de modo par-
ticular, aos membros das FDS 
que, ao lado das forças amigas 
e locais, combatem os terro-
ristas no Teatro Operacional 
Norte, protegendo e defen-
dendo, de forma destemida, a 
população, a soberania nacio-
nal e a integridade territorial.

O Chefe do Estado subli-
nhou que Moçambique pre-
cisa de uma corporação com 

AS albufeiras que asseguram 
o fornecimento de água, pro-
dução de energia e irrigação
no país encontram-se com
níveis altos de armazena-
mento, como resultado do
aumento da retenção e es-
coamento do recurso durante 
a época chuvosa e ciclónica
2021/2022.

As barragens dos Peque-
nos Libombos, Corrumana 
e Massingir, por exemplo, 
encaixaram 99, 61 e 74 por 
cento da sua capacidade, res-
pectivamente, o que garante 
disponibilidade de água nos 
próximos dois anos.

Na região centro, a Bar-

ragem de Cahora Bassa está 
com 91 por cento da sua ca-
pacidade, o que vai garantir 
a produção de energia, en-
quanto Chicamba alcançou 
71 por cento.

No Norte, as barragens de 
Nampula, Chipembe e Naca-
la atingiram 100 por cento da 
capacidade de encaixe. Ape-
sar deste nível de enchimen-
to nesta região do país, a Di-
recção Nacional de Gestão de 
Recursos Hídricos (DNGRH) 
aconselha à contínua racio-
nalização da água na cidade 
de Nampula.

O chefe do Departamen-
to das Bacias Hidrográficas 

A AUTORIDADE Tributária de Mo-
çambique (AT) acaba de anunciar 
o adiamento do início da interdi-
ção de cervejas e bebidas prontas a
consumir não seladas no mercado
moçambicano para 1 de Novembro
próximo.

Segundo apurou ontem o “Notí-
cias” junto da AT, a medida deve-se 
à falta de pronunciamento do Tribu-
nal Administrativo a um recurso in-
terposto pelas empresas produtoras 
e importadoras de cerveja em Mo-
çambique, contestando a selagem.

O uso do selo digital nas cervejas 
marca a terceira fase do processo de 
selagem de tabacos manufacturados 
e bebidas alcoólicas que a entidade 
responsável pela área tributária no 

país está a introduzir para reduzir 
casos de evasão fiscal e contrabando 
desses produtos.

No entanto, a implementação da 
medida não tem reunido consen-
sos, sobretudo da parte do sector 
empresarial. A título de exemplo, 
a Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA) 
reafirmou a intenção de continuar a 
dialogar com o Governo sobre a se-
lagem de cerveja e bebidas prontas a 
consumir, alegadamente por ser um 
processo desajustado com a realida-
de do mercado.

Por seu turno, a Associação dos 
Produtores e Importadores de Be-
bidas Alcoólicas (APIBA) defende 
que a selagem de cerveja produzida 

em Moçambique vai trazer um custo 
adicional de cinco milhões de dó-
lares aos produtores, receando, por 
isso, que a medida leve ao aumento 
dos preços ao consumidor e à redu-
ção da capacidade de captação de 
impostos pelo Estado moçambica-
no.

De referir que a AT decidiu 
implementar o processo de se-
lagem para combater os altos ín-
dices de contrabando de bebidas 
alcoólicas e tabaco manufacturado. 
Quando a medida começar a ser im-
plementada não mais será permitida 
a circulação de bebida não selada e, 
segundo a AT, todo o produto que 
aparecer no mercado sem selo será 
apreendido.

FILIPE NYUSI DIRIGINDO-SE À PRM

Aprimorar estratégia
de protecção 
das comunidades

elevada auto-estima, com-
prometida e tecnicamente 
preparada para enfrentar os 
desafios da ordem pública. 

Na cerimónia de saudação, 
o Comandante-Geral da Polí-
cia, Bernardino Rafael, reafir-

mou a lealdade da corporação 
no cumprimento integral das 
orientações do Presidente da 
República e Comandante-
-Chefe das FDS, com vista a
um melhor combate à crimi-
nalidade.

Comandante-Chefe das FDS lança desafio à Polícia da República de Moçambique  

PARA PRÓXIMOS DOIS ANOS

Assegurada disponibilidade de água

Na última época chuvosa a Barragem de Cahora Bassa encaixou, por exemplo, 91 por cento da sua capacidade 

na DNGRH, Agostinho Vi-
lanculos, explicou que Nam-
pula é uma barragem que só 
consegue armazenar quatro 
milhões de metros cúbicos 
(m3), contra a necessidade 
anual de 24 milhões.

“Nampula é uma barra-
gem pequena, com cerca de 
quatro milhões m3/ano, para 
satisfazer 700 mil pessoas. 
Assim, só consegue disponi-
bilizar água por quatro me-
ses. Nós precisamos de 24 
milhões m3/ano que não são 
assegurados pela infra-es-
trutura”, disse Vilanculos.

Em relação ao escoamen-
to, as bacias de Incomáti e 
Maputo registaram níveis 
altos, enquanto as restantes 
estão numa situação de seca 
ou estiagem, comprometen-
do a disponibilidade de água 
para as actividades económi-
cas.

“O apelo é que a popu-
lação tem de voltar para as 

zonas baixas para a prática 
da agricultura, uma vez que 
estas é que conservam hu-
midade neste momento”, 
acrescentou.

As regiões centro e norte 
registaram intensas chuvas, 
mas num curto espaço de 
tempo, provocando inunda-
ções e destruição de infra-
-estruturas sociais e econó-
micas, sobretudo nas bacias
de Licungo e Revúbue.

Vilanculos defendeu a 
necessidade de monitoria 
dos eventos climáticos e re-
dimensionamento das infra-
-estruturas hidráulicas para
resistir à pressão causada pela
elevada precipitação.

“Chove em pouco tem-
po e a média semestral pode 
ser registada em três-quatro 
dias, tal como aconteceu no 
Licungo e nas bacias costei-
ras da Zambézia e Nampula, 
onde registámos 600 milili-
tros em três dias”, disse.

AT adia selagem de cervejas

PR inaugura Tribunal 
Distrital de KaNyaka

Lançadas celebrações 
da Semana Africana

Disponíveis 65 milhões 
de euros para o 
desenvolvimento do Norte

Rady e Alcinda prosseguem 
hoje a epopeia  de Istambul

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, inaugura 
hoje o edifício do Tribunal Judicial do Distrito Munici-
pal KaNyaka, na cidade de Maputo. O acto está inseri-
do na iniciativa presidencial “Um Distrito, Um Edifício 
Condigno para o Tribunal até 2023”, que visa dotar os 
tribunais judiciais distritais de edifícios condignos para 
o seu funcionamento, através de construção de raiz
e/ou sua requalificação. Nesta deslocação o Chefe do
Estado far-se-á acompanhar pela Ministra da Justiça,
Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena  Kida. 

O MINISTRO da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Cel-
so Correia, dirige hoje, em Maputo, a cerimónia de lança-
mento das celebrações da Semana Africana, a  culminarem 
a 25 de Maio, data em que se assinala o 59º aniversário da 
fundação da Organização da Unidade Africana (OUA), ac-
tual União Africana (UA). Este ano as festividades decorrem 
sob o lema “Reforçar a Resiliência na Nutrição e Segurança 
Alimentar no Continente Africano: Reforço dos Sistemas 
Agro-Alimentares, Saúde e Protecção Social para a Acele-
ração do Desenvolvimento Humano, Social e Económico”.

Embaixador da UE espera 
retoma de actividades

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 18 de Maio de 2022, não podendo ser vendido separadamente 

falta coco  para
indústria de óleos
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TotalEnergies premeia 
empreendedores nacionais

Falta coco para
indústria de óleos
TEMA central do “Económico” desta 
semana inserido nesta edição e também 
disponível em www.jornalnoticias.co.mz
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UM pouco por toda a província da Zam-
bézia é comum que os pais de um re-
cém-nascido questionem a qualquer um 
que queira carregar o seu bebé se man-
teve relações sexuais na noite anterior 
ou naquele mesmo dia. Para não expor 
o visitante, a questão costuma ser nor-
malmente colocada de forma irónica : “
estás quente?” , caso a resposta seja sim
ou seja, a pessoa tenha mantido relações
sexuais, não deve tocar na criança sob o
risco do bebé ter viriga.

Viriga é tida como uma doença tradi-
cional que ataca as crianças quando não 
são protegidas de pessoas que tenham 
mantido relações sexuais pouco tempo 
antes de ter contacto com o recém-nas-
cido. Mavírigano é a actuação da doença 
no bebé. Quando se diz que a criança tem 
mavírigano significa que esta foi carrega-
da por alguém que manteve relações se-
xuais antes do contacto com o bebé. 

Luísa Ernesto é uma famosa curan-
deira de bebés da cidade de Quelimane. 
A anciã, de 71 anos de idade, é especia-
lizada no tratamento de doenças a re-
cém-nascidos. De acordo com a nossa 
fonte, os pais devem ficar pelo menos 
três meses sem manter relações sexuais 
após o nascimento do bebé. Acrescenta 
porém que a relação sexual entre os pais 
do bebé não afecta a criança desde que 
sigam as orientações das pessoas mais 
velhas, que consistem normalmente em 
chamar um/a médico/a tradicional es-
pecializado no tratamento de bebés, que 
deverá ministrar  um remédio tradicio-
nal no primeiro contacto sexual após o 
nascimento. Reitera no entanto que se 
os pais fizerem relações sexuais fora do 
casamento, o bebé pode até morrer, ou 
seja, marivigano causado por pessoas de 
fora não causa morte mas o causado pelos 
pais é fatal.

Um bebé com mavirigano assusta-se 
com facilidade, chora bastante, fica fra-
co, não mama, sofre de diarreia e apre-
senta muitas dificuldades para andar. 

O ideal, segundo conta dona Luisa, é 

que a criança seja protegida de pessoas 
“impuras” (que mantiveram relações 
sexuais), até os seus dois meses de vida, 
período em que se acredita que o cordão 
umbilical tenha caído e curado. 

É possível curar um mavirigano….
Caso se descubra que um recém-nas-

cido tenha mavírigano procura-se um/a 
médico/a tradicional especializado no 
tratamento de bebés. A mesma  traz um 
medicamento tradicional a casa dos pais 
do recém nascido que com ele dará pos-
teriormente banho à criança, aconse-
lhando aos pais a não permitir que qual-
quer pessoa o carregue. 

Em vários distritos da província da 
Zambézia, após o nascimento, o bebé 
permanece dentro de casa durante um  
mês evitando assim, o contacto com pes-
soas.

Como se precaver do viriga
Durante a gravidez os pais são acon-

selhados por pessoas mais velhas a não 
cometer adultério. Depois do bebé nas-
cer e ter caído o cordão umbilical os pais 
do recém nascido pedem ajuda  à uma 
família amiga e de confiança do casal. A 
ajuda consiste em o casal amigo manter 
relações sexuais enquanto  a mulher tem 
amarrado na cintura uma fita de capula-
na. No dia seguinte, sem mesmo tomar 
banho a mulher do casal amigo vai a casa 
do recém nascido, faz fogueira e aquece 
água para dar banho ao recém nascido. 
Segundo a tradição, a mulher dá banho 
ao bebé sem molhar a cabeça para evitar 
que a criança tenha uma cabeça acima 
do tamanho normal. Ao dar banho , deve 
massagear as pernas e no final amarrar a 
cintura deste com a fita que ela usou na 
noite anterior durante as relações se-
xuais.

Por este motivo é bastante comum 
encontrar crianças com uma fita na cin-
tura como sinal de protecção contra o vi-
riga. A fita  deve cair naturalmente, facto 
que acontece normalmente aos 7 ou 8 
meses de vida do bebé.  

Escrito por Yana de Almeida para Tsevele

www.tsevele.co.mz
info@tsevele.co.mz

UMA EXALTAÇÃO À VIDA

Mavírigano: o perigo 
da “impureza” para 
recém-nascidos

DIA MUNDIAL DOS MUSEUS

Festejar ciente do desafio
de maior profissionalização

LUCAS MUAGA

A
POSTAR na formação 
profissional, levar os 
museus às escolas e 
vice-versa, desenhar 
um plano nacional a 

curto, médio e longo prazos, 
bem como operacionalizar a 
política do sector de museo-
logia no país são alguns dos 
desafios enfrentados pela área 
museológica.

Estes são parte dos ele-
mentos cruciais para activar 
“O Poder dos Museus”, con-
forme o lema escolhido para 
as celebrações hoje, 18 de 
Maio, do Dia Internacional 
dos Museus, efeméride insti-
tuída há 45 anos pelo Conse-
lho Internacional dos Museus 
(ICOM). 

A ideia é desafiar a socie-
dade a pensar sobre o poder 
deste espaço de memória co-
lectiva a curto, médio e longo 
prazo, encarando-os como 
sendo fundamentais para a 
produção e disseminação do 
conhecimento e desenvolvi-
mento sustentável. 

De acordo com o ICOM 
Moçambique, presidido pela 
professora Lucília Chuquela, 
é urgente capacitar os profis-
sionais dos vários sectores que 
corporizam este instrumento 
de preservação do património 
cultural e natural.

A instituição assinou este 
ano um memorando de en-
tendimento com o Ministério 
da Cultura e Turismo visando 

contribuir para a profissiona-
lização da área museal de Mo-
çambique através da adopção 
de um regime jurídico especi-
fico alicerçado na formação, 
que reforçará a operaciona-
lização da Política de Museus 
aprovada pelo governo.

Segundo o ICOM, o ar-
ranque da implementação 

do acordo será marcado pela 
realização de um diagnóstico 
da situação dos museus em 
Moçambique com vista a de-
senvolver um Plano Nacional 
dos Museus para os próximos 
10 anos assente nos Objecti-
vos do Desenvolvimento Sus-
tentável, aprovado pela Or-
ganização das Nações Unidas 

(ONU).
Lucília Chuquela, em en-

trevista concedida ao “Notí-
cias”, disse que não se pode 
falar do “Poder dos Museus” 
sem pensar na sua sustenta-
bilidade, inovação, digitaliza-
ção, acessibilidade e comuni-
cação com a sociedade através 
da sua função educativa.

Museus devem explorar os seus “super-poderes”

Também directora do Mu-
seu da História Natural, Chu-
quela recordou que a inovação 
mostrou-se muito necessária 
com a eclosão da pandemia do 
novo coronavírus, obrigan-
do o encerramento de muitas 
instituições públicas. 

“Fomos desafiados a ser 
mais criativos e a usar as Tec-
nologias de Informação e Co-
municação (TIC) para chegar 
aos nossos visitantes”, expli-
cou, acrescentando que estes 
espaços são desafiados a atrair 
mais pessoas. 

“Estamos abertos, mas 
com o público reduzido”, re-
feriu.

Frisou que uma das prin-
cipais tarefas dos museus é 
desenvolver programas edu-
cacionais para diversos fins 
como, por exemplo, proteger 
a fauna. 

Também defende a criação 
de um quadro jurídico para 
aprimorar o funcionamento 
da museologia. “Deve haver 
uma definição clara de como 
criar um museu, quais são as 
condições, é a base, o resto são 
premissas ligadas às funções 
dos próprios museus, que 
eles cumpram as tarefas pelas 
quais foram criados”, disse.

Explicou haver já uma ja-
nela para os profissionais des-
ta área, pois através do ICOM 
Moçambique, pode ter acesso 
a plataformas internacionais 
e participar de conferências, 
oficinas e formações ao nível 
do mestrado e doutoramento.

Priorizar 
educação
ATRAIR mais pessoas aos museus é também dos principais 
posicionamentos da professora e museóloga Alda Costa, 
sendo que, para o efeito, a pesquisadora defende ser cru-
cial apostar na educação. 

“Sem ela não temos poder nenhum, porque não so-
mos escola, podemos complementar e activar os sentidos 
do estudo, contribuir para a criatividade, mas se tudo não 
começa na escola, então o nosso poder será limitado”, co-
mentou.

Neste sentido, incentiva os museus a criarem condi-
ções para que estudantes de vários níveis e áreas visitem 
estes lugares. “Se as pessoas ou a escola não vão ao museu, 
o museu tem que ir à escola e dizer que existe”, continuou.

Para a museóloga, os gestores destas instituições guar-
diã da memória colectiva não devem se dar por satisfeitos 
com as iniciativas que dinamizam, pois nunca se chega à 
perfeição. 

“Fazemos sempre perfeito e não gostamos quando os 
outros nos chamam atenção, porque somos perfeitos e fa-
zemos perfeito”, ironizou Alda Costa, que lamenta o facto 
de o verdadeiro poder dos museus estar aparentemente 
adormecido.

Lucília Chuquela

Janela de um país
O PROFESSOR de Museologia 
no Instituto Superior de Artes e 
Cultura (ISArC) Daniel Inoque 
defende que reflectir sobre “O 
Poder dos Museus” é pensar 
nestas instituições de memória 
como verdadeiros elementos de 
desenvolvimento social. 

Assim, mostrou-se feliz por 
notar estar a emergir, no caso de 
Moçambique, uma classe social 
e profissional cada vez mais en-
gajada, que olha para o museu 
como um agente de mudança. 

“Estamos num processo de 
transição”, comentou, dizendo 
que ao nível do ICOM já se dis-
cute acerca do tipo “de museus 
e profissionais que queremos ter 
como continente e país, bem 
como que formação vamos dar 
para transformar a sociedade”.

Para Daniel Inoque, o nú-
mero de museus pode ser usado 
como um indicador de desen-
volvimento de um determinado 
país, por isso, “os mais pobres 
tendem a ter menos museus, 
que são a janela e o reflexo de 
um país”.

Do mesmo modo, desafia 
a pensar o conceito de museu 
duma forma mais profunda, 
sem ignorar o contexto social. 
“Há esse debate há mais de duas 
ou três décadas, as condições 

que existem na Europa para fa-
zer museologia, na sua dimen-
são prática e teórica, não são as 
mesmas em África, que tem os 
seus próprios desafios e realida-
des”, continuou. 

Alda Costa

Actividades marcadas
NESTA data, muitos museus 
ao nível mundial têm entrada 
gratuita e dinamizam várias 
iniciativas como, dentre ou-
tras, conversas, oficinas, vi-
sitas guiadas, inauguração de 
exposições e sessões de música 
e poesia.

Neste sentido, o Ministé-
rio da Cultura e Turismo pro-
moverá, pelas 10.00 horas, no 
Museu da Ilha de Moçambique, 
em Nampula, duas palestras, 
que terão como oradores o ar-
queólogo e gestor do patrimó-
nio cultural Chafim Braga e o 
pesquisador e conservador José 
Andrade, abordando “Os Mu-
seus Como Um Activo Econó-
mico” e o “Poder dos Museus 
na Ilha de Moçambique: Res-
gate da Identidade Cultural”, 

respectivamente. 
Ainda em Nampula, o Mu-

seu Nacional de Etnologia di-
namizará a conversa “Raízes 
Culturais: Caminhos para a 
Construção da Identidade Cul-
tural e Memória Cultural”, a ser 
dirigida pelo professor Jafar Sil-
vestre Jafar. O momento con-
tará com a actuação de grupos 
Masha Pila e Mgano, feiras de 
livro e gastronomia, concurso 
interescolar entre as secundá-
rias 12 de Outubro, Nampaco 
e Namicopo, e inauguração da 
exposição “Caminhos da Me-
mória”.

Na cidade de Inhambane, 
capital da província homóni-
ma, a estação dos Caminhos de 
Ferro de Moçambique (CFM) 
será palco, a partir das 9.00 

horas, da inauguração duma 
mostra sobre esta empresa na-
quele ponto do país, de apre-
sentação do projecto “Museu 
Vai à Escola” e do debate sobre 
o poder dos museus de poesia. 

Já na cidade de Maputo, o
Museu da História Natural or-
ganizará visitas guiadas a es-
tudantes do Colégio Kitabu e 
do curso de Arqueologia da 
Faculdade de Letras e Ciên-
cias Sociais da Universidade 
Eduardo Mondlane (FLSC-
-UEM), que também partici-
parão duma palestras e feira
do livro aberta ao público em
geral.

O Museu Nacional de Geo-
logia acolherá, pelas 16.00 
horas, o lançamento do obra 
“Contribuição o Conheci-

e 12.00 horas, a conversa “Os 
Objectos Têm História”, sen-
do que cada convidado deverá 
trazer um objecto  importante 
para ele, com o qual tenha tido 
uma história a ser partilhada 
com o museu e com o público. 

O momento será ainda 
marcado por dança envolven-
do a Associação Cultural Es-
culturas Humanas e o Grupo 
De Dança da UEM. A banda 
Ulongomaly e os artistas Stélio 
Novela e NBC Gás Butano es-
tarão na música, e Mauro Brito 
Junqueiro, na sessão de contos 
e poesia.

Já pelas 10.00 horas, no 
Museu Nacional de Arte, a pro-
fessora e investigadora Matilde 
Muocha dinamizará a palestra 
“Museus e Criatividade”. 

mento das Gemas da Região 
Norte de Moçambique”, de-

pois de o Museu Nacional da 
Moeda promover, entre 10.00 

Daniel Inoque

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



REGIÃO DO GRANDE MAPUTO 3Quarta-feira, 18 de Maio de 2022

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

O CONSELHO Municipal 
de Maputo entregou on-
tem três novos camiões, 
avaliados em 26,8 mi-
lhões meticais, no âmbito 
de reforço da capacidade 
de recolha de resíduos só-
lidos.

O inspector munici-
pal, Roberto Salomão, 
disse que os meios vão 
servir para a recolha de 
resíduos sólidos. 

Por sua vez, a directo-
ra-adjunta de Ambiente 
e Salubridade, Miriamo 
Novela, afirmou que a 
aquisição cumpre o plano 
de governação municipal, 
em que a responsabilida-
de é garantir a limpeza e 
salubridade na capital do 
país.

Apontou que o inves-
timento vai ajudar a asse-
gurar a prestação dos ser-

SEIS indivíduos estão a contas com o Ser-
viço Nacional de Investigação Criminal 
(SERNIC), na província de Maputo, indi-
ciados de furto num estabelecimento co-
mercial no Bairro do Infulene, onde sub-
traíram diversos produtos. 

E. Naimano, representante da vítima,
disse que o crime ocorreu na madruga-
da do dia 4 de Maio, tendo sido retirados 
produtos alimentares diversos, desde sa-
cos de arroz, carne, óleo, botijas de gás, 
entre outros, totalizando um milhão de 

meticais.
Os suspeitos negam o seu envolvi-

mento no crime, alegando que foram cha-
mados para fazer um trabalho.

Segundo o porta-voz do SERNIC na 
província de Maputo, Henrique Mendes, 
os indiciados derrubaram uma das pare-
des do estabelecimento.

Referiu que um dos seis indiciados é o 
comprador de uma parte da mercadoria 
roubada, e neste momento encontram-se 
a monte três indivíduos.

O 
HOSPITAL Central 
de Maputo (HCM), 
a maior unidade 
sanitária do país, 
queixa-se de insufi-

ciência de pessoal, pois conta 
com apenas 700 enfermei-
ros, uma cifra muito aquém 
do número de pacientes que 
procuram aqueles serviços.  
A preocupação foi expressa, 
recentemente, pela directo-
ra de Enfermagem no HCM, 
Matilde Dimande.

“Temos aproximadamen-
te 700 enfermeiros, quan-
do deveríamos ter 2500 para 
podermos responder à de-
manda de cuidados. As difi-
culdades na área de recursos 
humanos derivam do défice 
no número de enfermeiros, 
pois agora temos apenas 
um profissional para 40 a 50 
doentes, para realizar todos 
os procedimentos de enfer-
magem”, disse Dimande. 
Afirmou que a sua maior sa-
tisfação seria ver um aumento 
no número de profissionais 
para permitir aos enfermeiros 
a realização das suas activida-
des num ambiente adequado. 

“Refiro-me também à 
possibilidade de formação 
em enfermagem, que nes-
te momento não está sen-
do aplicada porque o pes-
soal é exíguo”, afirmou. 
Já a directora clínica no 
HCM, Farida Urssi, felici-
tou a classe, pelo papel, 

Insuficiência
de enfermeiros
inquieta HCM

 HCM carece de mais pessoal

carinho e dedicação, fac-
tores importantes para o 
tratamento do paciente.  
Apelou à classe que continue 
a exercer a actividade com 
zelo e de forma humanizada, 
pois a direcção do hospital 
está a envidar esforços visan-
do a melhoria das condições 
de trabalho.

A classe comemorou no 
passado dia 12 de Maio o Dia 
Internacional do Enfermeiro,  
sob o lema “Profissional de 
Enfermagem, Uma Voz para 
Liderar: Investir na Enferma-
gem é Respeitar os Direitos 
para Garantir a Saúde Global”. 
A data foi marcada pela rea-
lização de diversas activida-

des, com destaque para uma 
marcha por várias artérias da 
cidade de Maputo, palestras, 
feira de saúde, entre outras. 
Instituída a 12 de Maio de 
1974, a efeméride surge em 
homenagem à fundadora da 
enfermagem moderna, a ita-
liana Florence Nightingale. 
(AIM)

Reforçados meios 
de recolha de lixo

 Três novas viaturas para recolha de lixo

viços mínimos com vista 
a melhorar a qualidade de 
cobertura em toda a cida-
de. 

“Os veículos não vêm 
para substituir a terciari-
zação feita aos provedores 
privados que têm operado 

nos bairros, mas sim ga-
rantir a continuidade dos 
serviços”, frisou.

Novela referiu ainda 
que o Município tinha, 
até então, três viaturas, 
duas das quais operacio-
nais e uma avariada.

Quadrilha detida 
por furto 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

República de Moçambique
Ministério do Már, Águas Interiores e Pescas

ANÚNCIO DE CONCURSO 

O Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, ProAzul- FP, convida 

empresas a apresentarem propostas seladas para os concursos 

abaixo indicados:

Nº do Concurso
Objecto  do 

Concurso

Data, Hora e Local de 

Abertura do Concurso

Concurso por Co-

tações Nº 30/DA/

ProAzul/2022

Fornecimento e 

Manutenção de Ex-

tintores

Data: 26/5/2022

Entrega: 10 Horas, no ProAzul;

Abertura: 10.10, no ProAzul.

Concurso por Co-

tações Nº 36/DA/

ProAzul/2022

Prestação de Ser-

viços de Manuten-

ção e Reparação de 

Viaturas Multimar-

cas

Data: 26/5/2022

Entrega: 10 Horas, no ProAzul;

Abertura: 10.10, no ProAzul

Concurso por Co-

tações Nº 40/DA/

ProAzul/2022

Fornecimento de 

Pneus

Data: 26/5/2022

Entrega: 10 Horas, no ProAzul;

Abertura: 10.10, no ProAzul

Concurso por Co-

tações Nº 41/DA/

ProAzul/2022

Serviços de Segu-

rança via Satélite 

para Viaturas

Data: 26/5/2022

Entrega: 10 Horas, no ProAzul;

Abertura: 10.10, no ProAzul

Concurso por Co-

tações Nº 45/DA/

ProAzul/2022

Serviços de corre-

tagem e seguros de 

veículos e imóveis

Data: 26/5/2022

Entrega: 10 Horas, no ProAzul;

Abertura: 10.10, no ProAzul

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e

consultar o documento de concurso nas instalações do ProAzul,

sitas Av. Emília Daússe nº591, Telefones 21300571/ 823026820.

2. Nestes concursos não é exigida Garantia provisória.

3. O Anúncio de Posicionamento será no dia 3 de Junho de 2022 às

10 horas.

4. Os concursos serão regidos pelo Decreto nº 5/2016, de 8 Mar-

ço, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de

Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao

Estado.

Maputo, aos 16 de Maio de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

4346

A 
UNIÃO Europeia 
(UE) pretende apli-
car, este ano, 65 
milhões de euros  
para projectos de 

desenvolvimento nas re-
giões afectadas pelos ata-
ques terroristas no Norte 
do país. O embaixador da 
UE em Maputo, António 
Gaspar, disse ontem que o 
montante será aplicado em 
assuntos ligados à resiliên-
cia, infra-estruturas, água e 
outros programas.

Em entrevista à Lusa, a 
fonte disse que os projec-
tos estão a ser preparados 
com base num diálogo per-
manente entre o Governo 
e a Agência de Desenvolvi-
mento Integrado do Norte 
(ADIN).

O montante será aplica-
do nas províncias de Cabo 
Delgado, Niassa e Nampula, 
sendo que os 65 milhões de 
euros representam 45% do 
total de apoio da UE a Mo-
çambique, este ano.

A ajuda financeira faz 
parte de pacote de apoio 
ao desenvolvimento a Mo-
çambique, para o período 
2021-2027.

Trabalha-se em busca de consensos nas minas de Moatize

UE financia projectos 
para desenvolver o Norte

As províncias de Nampula, Niassa e Cabo Delgado vão receber apoio para financiar  projectos

Nesse contexto, es-
tão previstos 428 milhões 
de euros para os primeiros 
quatro anos abrangendo 

três pilares a saber, paz e 
estabilidade; apoio à eman-
cipação dos jovens e estra-
tégia “crescendo verde” e 

apoio à transição energética 
e preservação do ambiente.

No caso da região sob 
ameaça terrorista, a ajuda 

GREVE NA MINA DE MOATIZE

Vulcan Mozambique
diz estar aberta ao diálogo
A VULCAN Mozambique em-
presa que adquiriu os activos da 
Vale na mina de carvão em Moa-
tize, província de Tete, afirma 
estar aberta ao diálogo para se 
encontrar uma resposta às preo-
cupações dos trabalhadores.

Numa nota de esclareci-
mentos ontem tornada públi-
ca, a companhia confirma a 
ocorrência de uma paralisação 
parcial de operações por um 
grupo de trabalhadores afectos 
à secção de extracção na mina 
de carvão de Moatize, desde a 
noite do dia 11 de Maio. 

Acrescenta que conversou 
com os trabalhadores em causa 
de forma a entender as reivin-
dicações. 

“Após o diálogo a empresa, 
junto da direcção provincial do 
Trabalho, garantiu que irá res-
ponder às reivindicações até 
dia 20 de Maio corrente”, con-
sidera a companhia.

A Vulcan Mozambique 
reconhece que a paralisação 
das actividades tem afecta-
do a produção normal. Neste 

momento ainda não é possível 
contabilizar as perdas em ter-
mos financeiros. 

A empresa realça, na nota, 
o “objectivo de garantir a con-
tinuidade da operação de car-
vão no país alicerçado num 
forte compromisso com os seus 
valores dando prioridade às 
pessoas, comunidades e apos-
tando na salvaguarda de todos 
os colaboradores, respectivas 
famílias e a sociedade civil em 
geral”.

Refira-se que os trabalha-
dores da mina observam a gre-
ve por não concordarem em 
ficar com o novo patronato por 
meio de um “trespasse”.

Em contacto com os gre-
vistas o “Notícias” soube que 
os mesmos querem que a mi-
neradora Vale os indemnize e 
que o novo patronato, a Vulcan 
Mozambique, proceda à sua 
contratação caso tenha inte-
resse.

Segundo sustentam, a sua 
intenção justifica-se alegada-
mente pelo histórico do rela-

financeira ao desenvolvi-
mento será aplicada com 
base num estudo intitulado 
Estratégia de Resiliência e 
Desenvolvimento Integra-
do do Norte (ERDIN) elabo-
rado pela UE, Banco Afri-
cano de Desenvolvimento 
(BAD), Banco Mundial e 
Nações Unidas com as au-
toridades moçambicanas.

No final de 2021, a ADIN 
apresentou a ERDIN e refe-
riu que seria remetida para 
aprovação pelo Conselho de 
Ministros.

“A ERDIN orienta o tra-
balho da UE e parceiros do 
ponto de vista técnico e, ao 
mesmo tempo, o documen-
to foi colocado ao serviço 
do Governo, que é soberano 
na definição das políticas”, 
referiu Gaspar.

Além das verbas para 
apoio ao desenvolvimen-
to, a UE tem outro dossier 
financeiro em que  apoia o 
país com 89 milhões de eu-
ros em equipamento militar 
(não bélico) e a suportar as 
despesas de uma missão de 
treino durante dois anos 
(2021-2023), para fazer face 
aos ataques terroristas.

A MINERADORA Haiyu Mi-
ning, que explora areias pe-
sadas em Sangage, distrito 
de Angoche, na província de 
Nampula, vai colocar à dis-
posição de nove comunida-
des da região pouco mais de 
90 milhões de meticais, no 
âmbito da responsabilidade 
social e corporativa.

O facto foi revelado há 
dias durante a apresenta-
ção do plano estratégico de 
responsabilidade social da 
mineradora chinesa para o 
distrito onde o projecto está 

a ser implementado.
O montante deverá co-

brir diversas áreas de desen-
volvimento local no período 
2022-2026. 

De referir que as comuni-
dades abrangidas pelo pro-
jecto  elencaram necessida-
des como escolas, unidades 
sanitárias, abastecimento de 
água e a reabilitação de es-
tradas que dão acesso às zo-
nas de produção agrícola.

Sãozinha Eusébio, da 
comunidade de Nacuti, por 
exemplo, apontou a cons-

trução de fontes de água 
como prioridade, tendo em 
conta que os habitantes da 
zona recorrem aos rios e 
riachos onde o conflito com 
répteis é uma constante.

Por seu turno, o régulo 
Coropa manifestou-se espe-
rançado de que com a explo-
ração mineira na sua comu-
nidade a vida da população 
irá melhorar, uma vez que 
serão construídas algumas 
infra-estruturas. A principal 
preocupação na comunidade 
deste líder  é a electrificação 

da zona  habitada por pouco 
mais de 600 pessoas.

A apresentação do pla-
no estratégico contou com a 
presença de membros da As-
sembleia Provincial de Nam-
pula. 

Lucas Caroporo, mem-
bro daquele órgão,  subli-
nhou ser importante  que a 
empresa não altere o que foi 
unanimemente discutido e 
aprovado no encontro.

Por sua vez, o direc-
tor dos Serviços Distritais 
de Educação, Juventude e 

Tecnologia de Moma, Car-
los Marcelino, que esteve na 
reunião em representação do 
administrador distrital, des-
tacou o facto de a discussão 
ter decorrido com o envol-
vimento das lideranças co-
munitárias, onde a empresa 
mineradora irá explorar as 
areias pesadas.

Em Moma, a Haiyu Mi-
ning vai realizar a extracção 
de areias pesadas nas comu-
nidades de Mponha, Nacale-
la, Muripa, Natupi, Coropa e 
Mpuitine.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Concessionária desembolsa
90 milhões de meticais em Moma

cionamento da Vulcan com os 
seus trabalhadores em vários 
projectos.

“Têm fama de tratar mal o 
trabalhador. A Vale deve pôr o 
ponto final ao acordo que tem 
connosco e indemnizar-nos 
para depois decidirmos se que-
remos ou não trabalhar com o 
novo patrão”, explicou um dos 

trabalhadores.
Outra fonte ligada à em-

presa esclareceu que o “tres-
passe” é uma modalidade 
contratual perigosa para o tra-
balhador, porque há quem já 
está na empresa há vários anos 
e em caso de dispensa, pelo 
novo patronato, corre o risco 
de não ver reconhecido o pe-

ríodo em que ficou empregue 
na mineradora.

De referir que a empresa 
mineira brasileira Vale con-
cluiu recentemente a operação 
de venda de activos na explo-
ração de carvão nas minas de 
Moatize à indiana Vulcan Mi-
nerals, num negócio de 270 
milhões de dólares.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A VOZ DO MUNÍCIPE

MORADORES da zona de 
Ngupa, no Bairro da Ce-
râmica, na Beira, clamam 
pela expansão da rede 
eléctrica nacional para a 
sua área residencial.

Para Bernardo Antó-
nio, morador, a situação 
prejudica a intenção da 
introdução do curso noc-
turno na escola local, em 
prejuízo de muitos cida-
dãos ávidos de melhorar o 
seu nível de escolarização.

A falta de concreti-
zação do compromisso 
outrora assumido pela 
empresa fornecedora da 
corrente eléctrica é apon-
tada por Helena Machava, 
outra moradora ouvida 
pela Reportagem do No-
tícias, como problema de 
fundo.

“Reclamamos já faz 
tempo, mas não há solu-
ção à vista. Parece que es-
tarmos a viver numa zona 
rural, quando fazemos 
parte da área de jurisdição 
do Conselho Municipal da 
Beira”, disse.

Dionísio Ismael, canti-
neiro, disse, por seu turno, 
ter solicitado a instalação 
eléctrica no seu estabe-
lecimento comercial há 
muito tempo. Até ao mo-

Ngupa clama por
energia eléctrica 

Helena Machava Dionísio Ismael

Bernardo António Pulena Rocha

MITIGAÇÃO DO IMPACTO DE ACIDENTES

Autoridades intensificam
sensibilização pública

de Carga, a Cruz Vermelha, 
gasolineiras, incluindo 
agentes económicos que 
vendem acessórios de via-

turas. 
Pretende-se, também, 

envolver directamente 
neste processo de segu-

rança rodoviária os líderes 
comunitários e gestores 
escolares, incluindo os 
intervenientes directos e 

indirectos nesta matéria, 
com vista a salvaguardar 
a integridade dos utentes 
das vias públicas. 

Acidentes provocam avultados danos

Reactivados
núcleos escolares

COM o abrandamento dos índices da pan-
demia da Covid-19 e consequente levanta-
mento do Decreto de Calamidade Pública, 
foram já reactivados todos os núcleos esco-
lares, depois de uma paragem deste proces-
so durante cerca de dois anos.

Assim, pelo menos 220 alunos estarão 
em diferentes ruas da urbe, ainda esta sema-
na, como reguladores de trânsito, devendo 
actuar em grupos específicos, em moldes de 
auto-defesa dos outros que estiverem em 
movimento.  

Basicamente, serão exibidas aos auto-
mobilistas placas de regulação do trânsi-
to, como ordens de paragem obrigatória e 
avanço da marcha, em actos de cumpri-
mento obrigatório, principalmente nas pro-
ximidades das escolas.

Cada escola funcionará com três grupos 
de 12 alunos cada uma, subdivididos em 
turnos da manhã, intermédio e de tarde, 
constituindo 36 elementos, para além de re-
servas para eventual substituição do efectivo 
em défice.

Assim, segundo os mentores, há garan-
tias de que o trabalho venha a decorrer ple-
namente, priorizando as escolas localizadas 
próximo das vias principais como ao longo 
da Avenida Samora Machel, que parte da 
zona conhecida como Bombeiros até ao se-
máforo da Munhava.  

Atenção especial vai para as escolas dos 
Pioneiros, Agostinho Neto, Heróis Moçam-
bicanos, Bons Sonhos, Ponta-Gêa, Palmei-
ras, Estoril e Macúti.

Associam-se na actividade todas as es-
colas que se localizam ao longo do traçado 

da Estrada Nacional Número Seis (EN6), 
que liga a cidade da Beira à vila fronteiriça 
de Machipanda com o vizinho Zimbabwe, 
onde se regista um intenso movimento de 
veículos-automóveis no transporte de mer-
cadorias ao nível dos países que fazem parte 
do “hinterland”.

Paralelamente, pretende-se criar uma 
outra frente de educação rodoviária para o 
ensino popular, equivalente à alfabetização 
na matéria de segurança rodoviária, princi-
palmente nos bairros.

Actualmente decorre a educação ro-
doviária via rádio e televisão. No entanto, 
acredita-se na sua baixa abrangência, por 
ser uma metodologia diferente do que os 
contactos presenciais, que transmitem co-
nhecimentos teóricos e práticos.  

Sobre a implementação deste projecto, 
que se pretende contínuo, reina uma gran-
de expectativa, com a pretensão de desen-
volvimento de níveis e réplicas de outras 
comunidades para a redução dos índices de 
acidentes de viação e suas consequências.

Pelo facto de muitos nunca terem pre-
senciado um acidente de viação, a matéria 
de segurança rodoviária vai compreender a 
exibição de imagens através de vídeos dis-
poníveis com casos e locais onde estes resul-
taram em mortes, ferimentos e destruição.

A preocupação da falta de sinalização foi 
manifestada recentemente pela secretária 
de Estado na província de Sofala, Stella Zeca, 
na realização da I Reunião Anual de Estradas, 
na qual todos os intervenientes reconhece-
ram profundamente que a falta de sinaliza-
ção propicia a sinistralidade rodoviária. 
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Reflexão
em marcha
OS diversos intervenientes 
no combate aos acidentes 
de viação já estão a reflectir 
com seriedade a mitigação 
deste fenómeno, que pro-
voca luto e dor no seio da 
sociedade.

O trabalho acontece de 
forma coordenada, incluin-
do outros voluntários que 
intervêm na segurança ro-
doviária, sendo que o maior 
enfoque vai para a instru-
ção, sensibilização e educa-
ção pública.

Enquanto isso, as puni-
ções exemplares e a edu-
cação permanente incidem 
sobre infracções como ma-
nobras perigosas, paragem 
e estacionamento irregula-
res, encurtamento de rotas, 
velocidade inadequada, ex-
cesso de velocidade nas vias 
públicas, consumo de bebi-
das alcoólicas e condução 
sem respeito à velocidade 
recomendada nos aglome-
rados, como escolas, hospi-
tais e mercados.

“Chapeiros”: os líderes da indisciplina nas estradas
OS transportadores semi-
colectivos de passageiros, 
vulgo “chapeiros”, conti-
nuam sendo considerados 
os principais prevarica-
dores enquanto utentes 
da via pública, dada a sua 
postura, que atenta muitas 
vezes contra as normas ro-
doviárias.

Entre várias irregula-
ridades destacam-se os 
encurtamentos, paragem 
e estacionamento irre-
gulares nas rotas da Mu-
nhava, Passagem de Ní-
vel e Macurungo, onde 
os infractores agem de-
liberadamente e em total 
desrespeito pela vida das 
pessoas, tudo à busca de 

lucro fácil, esquecendo-se 
das regras e de tudo quan-
to aprenderam nas escolas 
de condução.

Adriano José, automo-
bilista, reconheceu a res-
ponsabilidade redobrada e 
boa disposição exigidas na 
sua actividade de trans-
portar. Lamentou o des-
pertar tardio da consciên-
cia de muitos, somente 
quando estão diante de fe-
ridos e/ou mortos.

Por conseguinte, apon-
tou que vários infractores 
são inibidos de conduzir, 
quando o cadastro é des-
coberto em brigadas con-
juntas através de um apa-
relho específico.Anarquia acentuada entre “chapeiros”

Sensibilização chegou aos “chapeiros”

Crianças são chamadas também a regular o trânsito

mento continua a aguardar, 
pacientemente, por essa 
oportunidade.  

Pulena Rocha descreveu 
como crucial a expansão da 
rede eléctrica nesta zona 
residencial, apontando que 
a sua falta propicia a ocor-
rência de casos de crimina-

lidade, principalmente no 
período nocturno.

Mesmo assim, indicou 
que os moradores desta 
área residencial, também 
com potencialidade para a 
prática de agricultura, têm 
esperança de que melhores 
dias virão.

HORÁCIO JOÃO 

A
NECESSIDADE de 
mitigar o impacto 
devastador dos aci-
dentes de viação, 
que diariamente 

ceifam vidas e provocam 
avultados danos materiais, 
levou as entidades policiais 
na cidade da Beira a inten-
sificar a sensibilização jun-
to das comunidades.

Entre os envolvidos 
neste trabalho há um en-
tendimento da responsa-
bilidade de todos os actores 
como condição para o fim 
ou mitigação da sinistra-
lidade. A acção já conhe-
ce um grande dinamismo, 
sobretudo com o relaxa-
mento das medidas de 
prevenção da pandemia 
da Covid-19.

A propósito, o chefe 
da Secção de Instrução e 
Educação Pública da Polí-
cia de Trânsito em Sofala, 
Estêvão Duarte, disse estar 
em curso a sensibilização 
ao nível dos estabeleci-
mentos de ensino, comu-
nidades dos 26 bairros re-
sidenciais e igrejas, por 
serem lugares de grandes 
aglomerados e com poten-
ciais utentes das rodovias.

Assim, deverão juntar-
-se à iniciativa as autori-
dades municipais, Admi-
nistração do Distrito da
Beira, Administração Na-
cional de Estradas e Ins-
tituto Nacional de Trans-
portes Terrestres para, em
conjunto, aferir o que deve
ser feito nesse sentido.

Os tradicionais colabo-
radores desta acção tam-
bém farão parte do evento, 
a saber: as associações dos 
Motoristas de Moçam-
bique, dos Cobradores, 
Transportadores da Beira e 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Anúncio de Concursos 
O Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, ProAzul- FP convida empresas interessadas 

a apresentarem propostas seladas para os concursos abaixo indicados:

Nº do Concurso Objecto  do Concurso
Data, Hora e Local de Abertura 

do Concurso

Concurso por Cotações 

Nº 34/DA/ProAzul/2022

Prestação de serviços de 

limpeza, fumigação, jardi-

nagem e manutenção de 

paisagismo

Data: 27/5/2022

Entrega: 10.00 horas, no ProAzul

Abertura: 10.10 horas, no ProAzul

Concurso por Cotações 

Nº 35/DA/ProAzul/2022

Aquisição de três apare-

lhos de ar-condicionado de 

12.000 BTU´s

Data: 27/5/2022

Entrega: 10.00 horas, no ProAzul;

Abertura: 10.10 horas, no ProAzul

Concurso por Cotações

 Nº 37/DA/ProAzul/2022

Prestação de serviços de 

manutenção e reparação 

de imóveis

Data: 27/5/2022

Entrega: 10.00 horas, no ProAzul

Abertura: 10.10 horas, no ProAzul

Concurso por Cotações 

Nº 39/DA/ProAzul/2022

Prestação de serviços de 

fornecimento, manuten-

ção, reparação e monta-

gem de persianas

Data: 27/5/2022

Entrega: 10.00 horas, no ProAzul

Abertura: 10.10 horas, no ProAzul

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar os documen-

tos de concurso nas instalações do ProAzul, sitas Av. Emília Daússe, n.º 591, Telefones

21300571/ 823026820.

2. Nestes concursos não é exigida Garantia Provisória.

3. O Anúncio do Posicionamento do concurso será no dia 6 de Junho de 2022.

4. Os concursos serão regidos pelo Decreto nº 5/2016, de 8 Março, que aprova o Regula-

mento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Presta-

ção de Serviços ao Estado.

Maputo, aos 16 de Maio de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

República de Moçambique
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas

Cento e onze polícias 
processados em Gaza

C
ENTO e onze agentes 
da Polícia da República 
de Moçambique (PRM) 
foram processados por 
práticas desviantes, de 

Maio de 2021 a esta parte, na 
província de Gaza. 

De acordo com João Mu-
puela, comandante da PRM 
em Gaza, este número repre-
senta um incremento em 26, 
1 por cento de casos, uma vez 
que no período anterior foram 
processados 88 polícias. 

Dos 111 processados três 
foram expulsos e os restantes 
cumpriram penas disciplina-
res e/ou criminais.

Por ocasião das celebra-
ções do 17 de Maio, Dia da Po-
lícia, Mupuela afirmou que a 
PRM em Gaza não vai “tolerar 
que colegas, usando a farda 
policial, se desviem das nor-
mas que regem a actividade”. 

Durante o período em 
análise foram registados 495 
casos criminais contra 478 de 
igual período de 2020-2021, 
um incremento de 17 ocor-
rências.  

Segundo Mupuela, neste 
momento a PRM está preo-
cupada com “a circulação de 

armas em mãos alheias, com 
o registo de 14 ocorrências,
contra nove de igual período
do ano anterior.

No que diz respeito à si-
nistralidade rodoviária, re-
velou que os dados apontam 
para 136 acidentes de via-
ção, contra 133 de igual pe-
ríodo anterior, havendo um 
aumento de três casos, com 
destaque para os atropela-
mentos carro/peão, com 66 
registos (48,5 por cento do 
universo dos acidentes). 

Em consequência, 128 
pessoas morreram contra 96 
de igual período transato (au-
mento em 32 casos) e 310 fe-
ridos, entre graves e ligeiros, 
contra 201 no período ante-
rior.

Por outro lado, revelou 
que no período em análise 
foram registados 65 casos de 
suicídio contra 56 do perío-
do anterior, havendo um au-
mento correspondente a 16,1 
por cento. 

Em relação à protecção 
marítima, lacustre e fluvial 
destacou a redução de sinis-
tros, tendo sido registados  28 
contra 41 do ano passado. 

SUICÍDIOS E DESORDEM

PREOCUPAM  

A Polícia da República 
de Moçambique (PRM) está 
preocupada com os casos de 
justiça pelas próprias mãos, 
suicídios e desordem pública 
que ocorrem no distrito de 
Chongoene, em Gaza.

De acordo com João Mu-
puela, as autoridades policiais 
não abonam o recurso às bar-
ricadas nas estradas e as des-
truições de empreendimentos 
como forma de manifestar in-
quietação, que são uma práti-
ca no distrito de Chongoene.

Manifestou ainda preocu-
pação com os casos de suicí-
dios que ocorrem no distrito. 

“Queremos dizer que 
devem evitar pôr termo às 
suas vidas e que usem os ór-
gãos instituídos para resolver 
quaisquer conflitos que sur-
jam no dia-a-dia”, disse na 
reunião com a comunidade 
realizada sábado, em Macie-
ne.

João Mupuela apontou 
que foram registados, no ano 
passado, em Gaza, 28 casos 
de suicídio, com Chongoene 
na dianteira, sem indicar nú-

meros. 
“É preocupante porque 

há tendência de subida de 
casos, mas pretendemos 
reduzir estas ocorrências”, 
apontou.

Avançou que a ligação 
Polícia-comunidade, já está 
a trazer resultados positi-
vos, uma iniciativa que visa 
maior aproximação ao cida-
dão.

“É um exercício que está 
a surtir efeitos desejados, na 
medida em que estamos, por 
conta disso, a esclarecer ca-
sos que seriam difíceis sem 
esta ligação”, explicou.

Mupuela disse que o Dia 
da Polícia, que se assinalou 
ontem, 17 de Maio, deve ser-
vir como momento de refle-
xão sobre o que tem sido o 
desempenho na garantia da 
ordem e tranquilidade pú-
blicas. O 47.º aniversário da 
Polícia é comemorado sob o 
lema “PRM, 47 anos desen-
volvendo e valorizando o 
capital humano para melhor 
servir o cidadão, prevenindo 
e combatendo a criminali-
dade, a sinistralidade rodo-
viária e o terrorismo”. 
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PRM preocupada com o aumento de casos criminais na província de Gaza 

País conta com novas vilas

Mais 16 infectados e dois
internados por Covid-19
DEZASSEIS pessoas testaram 
positivo ontem para a Covid-19, 
segundo dados do Ministério da 
Saúde (MISAU) que apontam 
ainda para o internamento de 
dois pacientes com complica-
ções respiratórias.

Os infectados foram diag-
nosticados de um universo de 
533 amostras de indivíduos 
com sintomas suspeitos e con-
tactos de casos activos, repre-

sentando uma positividade de 
três por cento e uma proporção 
acumulada de 17,07 por cento. 

Os enfermos têm idades 
compreendidas entre 10 e 66 
anos , estando concentrados 
na sua maioria na província de 
Maputo, com cinco casos.

Entre segunda-feira e on-
tem, dois pacientes foram in-
ternados na cidade e província 
de Maputo, enquanto outro 

teve alta hospitalar, permane-
cendo sob atenções médicas 
quatro pessoas, três das quais 
nos cuidados intensivos.

Mais sete infectados foram 
declarados livres da doença, 
nas províncias de Manica e Ma-
puto, fixando em 90 o número 
de indivíduos em isolamento. 
A Zambézia não tem qualquer 
caso activo da doença.

Quanto à imunização, o país 

já alcançou mais de 14,9 mi-
lhões de pessoas com pelo me-
nos uma ronda e a taxa de co-
bertura vacinal era de 92,6 por 
cento dos indivíduos elegíveis.

Até ontem, 14,07 milhões 
de pessoas estavam imuniza-
das e 351.149 profissionais de 
saúde, idosos ou doentes em 
terapia imunossupressora ti-
nham administrado a dose de 
reforço.

DEZASSEIS postos de aten-
dimento do Instituto Nacio-
nal de Segurança Social serão 
inaugurados este ano em  lo-
cais onde os serviços ainda 
não dispõem de instalações.

Enquadradas na estra-
tégia inclusiva do Governo, 
deverão ser construídas, no  
presente quinquénio 2020-
2024, 74 unidades do género, 
visando melhorar os serviços 
prestados aos utentes do sis-
tema. 

O modelo escolhido é 
composto por um edifício de 
alvenaria, de forma a garantir 
uma infra-estrutura resilien-
te e de qualidade.

O protótipo foi aprova-
do pelo Conselho de Ad-
ministração da instituição. 

O mesmo compreende um 
conjunto de infra-estruturas 
e serviços adjacentes, e não 
apenas uma casa, como são 
os casos do edifício principal 
e uma guarita.

Conta ainda com um furo 
de água, com o respectivo 
suporte e tanques, um de-
pósito subterrâneo, sistema 
de vídeo vigilância e gerador 
eléctrico.

O pacote inclui a instala-
ção da rede de base de dados 
do Serviço de Informação da 
Segurança Social de Moçam-
bique (SISSMO ), sendo que 
os custos variam em função 
do mercado. 

Os valores mais baixos 
são na zona sul, e os mais al-
tos no norte do país.

Segurança Social constrói
postos de atendimento

Modelo de posto de atendimento do INSS

O GOVERNO aprovou ontem a eleva-
ção à categoria de vila quinze sedes de 
distritos, três de postos administrati-
vos e uma de localidade.

Com efeito, passaram a ser vilas 
as sedes distritais de Malulu e Maúa, 
no Niassa; Chitima, Manje e Luenha, 
em Tete; Ile, Nicoadala e Mopeia, na 
Zambézia; Sussundenga, em Mani-
ca; Marínguè e Machanga, em Sofala; 
Mocuíne e Mabote, em Inhambane, e 
Mapai e Massingir, em Gaza.

A decisão foi tomada pelo Con-
selho de Ministros, reunido na XVI 
Sessão Ordinária, que aprovou ainda 
a elevação à mesma categoria as sedes 
dos postos administrativos de Kalio, 
em Tete; Chongoene, em Gaza; e Ma-
tola-Rio, província de Maputo. 

Segundo Filimão Suaze, porta-voz 
do Governo, o Conselho de Ministros 

aprovou, igualmente a elevação à ca-
tegoria de vila a sede da localidade da 
Ponta do Ouro, na província de Ma-
puto.

Ainda na sessão de ontem, o Go-
verno aprovou o decreto sobre o Re-
gulamento de Operacionalização da 
Plataforma de Disseminação e Comu-
nicação de Informação de Aviso Pré-
vio de Cheias e Ciclones.

Tal como indicou o porta-voz do 
Conselho de MInistros, este dispositi-
vo regulamenta o subsistema de aviso 
prévio e de alerta visando a dissemi-
nação atempada de informação para a 
tomada de medidas preventivas pelas 
comunidades potencialmente em ris-
co e pelas entidades competentes.

Suaze clarificou que o documento 
se aplica às entidades e órgãos do ní-
vel central e  local, que no desempe-

nho das suas funções contribuem para 
a produção, análise e disseminação de 
informação meteorológica, hidroló-
gica, de gestão e redução do risco de 
desastres, visando operacionalizar o 
subsistema de aviso prévio e de alerta.

O Executivo aprovou também a 
resolução que autoriza provisoria-
mente o pedido do título do Direito 
do Uso e Aproveitamento de Terra 
(DUAT) formulado pelo Centro de 
Promoção do Desenvolvimento Eco-
nómico de Cabo Delgado, referente a 
uma área de 12 mil hectares localizada 
no distrito de Palma, em Cabo Delga-
do.

A área será usada para a gestão de 
programas estratégicos destinados a 
impulsionar o desenvolvimento so-
cioeconómico integrado da província 
de Cabo Delgado.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



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

Quarta-feira, 18 de Maio de 2022

PUBLICIDADE

SINTA A PERSONALIDADE DO LEÃO

PEUGEOT LANDTREK
PROFISSIONAL

2.290.000 MZN

A partir de
Disponível para

entrega imediata

Marque já o seu test-drive ›

843 304 465

Avenida de Angola, nº. 1818, Maputo
info@caetano.co.mz | peugeot-mz.com

3676

APESAR DE GRANDE OFERTA

NA DESPEDIDA À ARQUIDIOCESE DE NAMPULA

“Waresta” regista alta
de preços de hortícolas

ROSA INGUANE, DA AIM 

O
S preços dos produ-
tos frescos aumen-
taram significativa-
mente no Mercado 
Grossita do Wares-

ta, na cidade de Nampula, 
apesar da grande oferta, quer 
dos produzidos a nível local, 
quer dos provenientes de ou-
tras paragens, como do Sul 
do país e do vizinho Malawi. 
Numa ronda efectuada pela 
AIM, naquele que é o maior 
mercado grossista da Zona 
Norte de Moçambique, e em 

contacto com os vendedores, 
foi possível constatar o au-
mento entre 20 e 25 meticais 
no preço de cada quilogra-
ma de cebola, alho, tomate, 
feijão, repolho, cenoura, pi-
menta, entre outros produtos. 
Entrevistado, o chefe do 
Mercado Waresta, Inácio Pi-
lopilo, aponta as recentes 
tempestades que assolaram 
a província de Nampula e a 
irregularidade e/ou queda 
tardia das chuvas como fac-
tores que contribuíram para 
o agravamento dos preços.
“Os aumentos variam entre

os 20 e 25 meticais. Tudo isso 
porque muitos produtores vi-
ram os seus campos devasta-
dos pelas tempestades, chuva 
fora do tempo e sol intenso. 
São as mudanças climáticas 
e os seus efeitos”, afirmou. 
Pilopilo assegurou que o for-
necimento de produtos ao 
mercado tem decorrido nor-
malmente e por enquan-
to não há sinais de ruptura. 
Por seu turno, Amisse Aiuba, 
vendedor de tomate há 17 
anos naquele centro co-
mercial, descreve como 
preocupante o aumen-

A disponibilidade está lá, mas os preços são proibitivos

O BISPO auxiliar da Arquidiocese de 
Nampula, Dom Ernesto Maguengue, 
que no último domingo se despediu dos 
fiéis desta região eclesiástica na Sé Ca-
tedral, apelou aos cristãos para olharem 
não somente a si, mas aos necessitados.

Segundo afirmou, os cristãos devem 
trabalhar, estudar e vencer o medo de 
modo a enfrentar todos os males que 
apoquentam a população. Sublinhou 
que um cristão não deve andar deso-
rientado, mas tem de estudar para co-
nhecer o mundo e apoiar o seu país. 

Dom Maguengue falava na celebra-
ção eucarística da missa de despedida e 
de renovação de votos de castidade da 
irmã Acácia, pela passagem dos 25 anos 
da sua consagração. O bispo agradeceu 
à população de Nampula, a quem con-
siderou acolhedora, pelo apoio presta-
do durante o exercício da sua missão.

Dom Ernesto Maguengue, que serviu 
a Arquidiocese de Nampula desde 2014, 
vai transferido à Diocese de Inhamba-
ne, na sequência da sua nomeação pelo 
Papa Francisco.

Bispo Maguengue
agradece e deixa
recomendações

Dom Ernesto Maguengue vai servir a Diocese da “Terra da Boa Gente”

to dos preços dos alimen-
tos produzidos localmente. 
“Fico muito preocupado. Por 
exemplo, o quilo de cebola 
produzida em Nampula custa 
75 meticais, enquanto a im-
portada está a 55. Um cesto de 
tomate de 20 quilos oriundo 
de Ribáuè ou Malema (distri-
tos da província de Nampula) 
custava até há pouco tempo 
entre 500 e 600 meticais e hoje 
a mesma quantidade ronda 
os 1300 meticais”, explicou. 
Aiuba considera também que 
a subida vertiginosa do pre-
ço dos combustíveis contri-
buiu para a actual alta que 
se verifica no “Waresta”. 
Um vendedor de batata em 
saco, que não quis se iden-
tificar, relatou que para 
além de factores externos 
a falta de entendimento 
entre os vendedores agra-
va a situação dos preços. 
“Não há união entre nós 
e cada um marca o pre-
ço que bem entender. Pre-
cisamos de ficar unidos 
para servirmos melhor os 
nossos clientes”, anotou. 
A AIM confirmou no local 
que o quilo de cebola osci-
la entre 55 e 75 meticais, o 
tomate gira a 50/60 a ce-
noura 80/100 o feijão-man-
teiga 65/70 a batata-reno 
30/40 e o alho anda em tor-
no dos 140/180 meticais. 
O Mercado Grossista do Wa-
resta, localizado no bairro 
periférico de Natiquiri, tem 
uma área que alberga 2522 
bancas e recebe em média 25 
mil pessoas por dia. 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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 

Público:
Objecto do Concurso Alvará

Data e Hora de 

abertura do 

concurso

13/EMME/

CE/2022

Concessão e Exploração do Centro 

Social do Terminal Rodoviário Inter-

provincial/Internacional da Junta

Alvará Compatível 

com o Objecto da 

Contratação

Dia: 30.05.2022

Entrega até: 10.00h

Abertura: 10.15h

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo

no horário das 8.00 até as 15.30H, a partir do dia 17.05.2022.

2. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 

nº 05/2016, de 08 de Março.

3. 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.

4. Visita obrigatória dia 24 de Maio de 2022 pelas 10.00horas, no Terminal Rodoviário

Interprovincial/Internacional da Junta sita na Avenida Gago Coutinho nº1669.

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

Maputo - Telefone: +258 (21) 421299

4285 

CARLOS TEMBE 

D
ESLOCADOS do ter-
rorismo em Cabo 
Delgado alojados no 
centro transitório de 
Malica, distrito de Li-

chinga, no Niassa, pedem às 
autoridades governamentais 
provinciais o cumprimento 
da promessa de concessão de 
bolsas de estudo para jovens e 
parcelas de terra mais extensas 
para a prática da agricultura de 
modo a assegurar o auto-sus-
tento das respectivas famílias.

Este pedido foi expresso no 
decorrer do debate realizado na 
última segunda-feira, na cida-
de de Lichinga, sobre o tema 
“Segurança de Posse de Terra 
dos Deslocados Internos no 
Contexto do Terrorismo”, pro-
movido pelo Comité Ecuméni-
co para o Desenvolvimento So-
cial (CEDES),  em parceria com 
o Fórum Provincial das Orga-
nizações da Sociedade Civil do
Niassa.

Estão alojados no centro 
transitório de Malica cerca de 
225 deslocados provenientes 
de vários distritos assolados 
pelo terrorismo na vizinha 
província de Cabo, sendo que 
do grupo existem jovens que 
concluíram o ensino básico.                           

Januário Eduardo, secre-
tário do Comité de Deslocados 

MEMBROS do Parlamen-
to Infantil na Zambézia 
pedem ao Governo e à so-
ciedade civil para encon-
trar mecanismos visando 
a eliminação urgente de 
todas as formas de traba-
lho infantil, que nos últi-
mos tempos está a ganhar 

terreno na província. 
Os petizes pedem 

igualmente investimen-
tos para a criação de cír-
culos de interesse nas 
comunidades a fim de 
contribuir para que pos-
sam ganhar habilidades 
para o seu futuro en-

A PROPOSTA de revisão da Lei de Prevenção 
e Combate ao Branqueamento de Capitais e 
Financiamento ao Terrorismo, aprovada pela 
Assembleia da República (AR), altera a distri-
buição do produto das multas a ela aplicáveis, 
sendo que já não haverá “bolo” a favor do Co-
fre dos Tribunais.

Nos termos do artigo 80 da lei vigente, 20 
por cento das multas revertidas a favor do Es-
tado são destinados ao Cofre Geral dos Tribu-
nais. Outros quatro por cento vão para o Or-
çamento do Estado (OE), 20 por cento são a 
favor da autoridade de supervisão responsá-
vel pela instrução do processo e os restantes 
20% revertem a favor do Gabinete de Infor-
mação Financeira de Moçambique (GIFiM).

Segundo apurou o “Notícias”, embora 
apareça na actual lei, há pouca informação 
sobre a existência do Cofre Geral dos Tribu-
nais no país. Consta apenas o Cofre dos Tri-
bunais, que foi criado através do Decreto nº 
22/89, o mesmo que revogou o Decreto n° 
34/87, de 23 de Dezembro, através do qual foi 
foi criado o Cofre Geral de Justiça.

Sucede, porém, que na nova revisão do 
instrumento em vigor desde 2013 o legislador 
omitiu a figura do Cofre Geral dos Tribunais 
na lista dos destinatários das multas que po-
derão incorrer às instituições financeiras e 
não financeiras em caso de contravenções.

Assim, a distribuição do destino das mul-
tas no quadro desta revisão passará a ser feita 
entre o Orçamento do Estado, a autoridade 

de supervisão responsável pela instrução do 
processo e o GIFiM.

Justificando o facto, à margem da sessão 
plenária que apreciou e aprovou o dispositivo 
legal, a Ministra da Justiça, Assuntos Cons-
titucionais e Religiosos, Helena Kida, disse a 
jornalistas que a alteração visa garantir que 
maior parte do “bolo “vá directamente ao 
Estado para ser aplicado nos diferentes sec-
tores e não apenas no da Justiça.

“Estamos a assumir que este crime lesa 
o Estado. Então, é importante que uma boa
quantidade volte ao mesmo Estado para que, 
depois, o Ministério da Economia e Finanças
possa alocar às outras instituições, como a
Educação ou Saúde, por exemplo”, disse.

Acrescentou que a aplicação da Lei de 
Prevenção e Combate ao Branqueamento 
de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, 
no modelo que é proposto, poderá ajudar o 
sector da Justiça a contribuir para o engrossa-
mento das contas do Orçamento do Estado.

“Hoje nos queixamos da exiguidade de 
fundos que são canalizados ao OE. Então, es-
tes 60% do bolo vão poder acrescentar algu-
ma coisa nessa conta para ser usada em todos 
aqueles sectores que em algum momento vão 
precisar”, sublinhou.

Segundo explicou a governante, a altera-
ção visa igualmente garantir que o dinheiro 
vá directamente às entidades envolvidas no 
processo e que vão ter um papel preponde-
rante na materialização do instrumento.

DISTRITO DE LICHINGA

Deslocados pedem 
bolsas de estudo 
e terra para produzir

conseguem alcançar níveis de-
sejáveis de produção.

Januário Eduardo precisou 
que actualmente quatro famí-
lias exploram uma área esti-
mada em um hectare, conside-
rada escassa para assegurar as 
necessidades de um agregado 
familiar composto por acima 
de quatro pessoas em média.

Os participantes ao deba-
te, entre eles representantes 
dos parceiros nacionais e in-
ternacionais que apoiam os 
programas de assistência aos 
deslocados do terrorismo, de 
instituições governamentais, 
jornalistas e outros, defende-
ram a uniformização dos me-
canismos de alocação de apoios 
multiformes àquele grupo, 
com vista a garantir a sua rein-
tegração efectiva e seus direitos 
sobre a terra.

Por seu turno, Celestino 
Uaite, secretário permanente 
distrital de Lichinga, revelou 
na ocasião que projecta-se a 
transferência das famílias de 
deslocados em Malica para um 
ponto do posto administrati-
vo de Meponda, que dispõe de 
vastas áreas para actividades 
agrícolas, pesca e pecuária. 
“Ciclicamente Malica regista a 
ocorrência de conflitos de terra 
envolvendo autoridades co-
munitárias”, sublinhou aquele 
governante.

Centro transitório de Malica, no Niassa

de Malica, que revelou o fac-
to, salientou que passa cerca 
de um ano que as autoridades 
governamentais de nível pro-
vincial prometeram conceder 
bolsas de estudo em número 
não especificado como forma 
de assegurar a continuidade 
dos estudos no ensino secun-
dário geral para alguns jovens 
nos estabelecimentos escolares 
do distrito de Lichinga.

Entretanto, segundo a 
fonte, até ao momento não 
foi concedida nenhuma bolsa, 
situação que cria preocupa-
ção no seio dos jovens aco-
modados no centro de Malica. 
Januário Eduardo descreve o 
cenário como preocupante, 
justificando que “os jovens 
podem tornar-se vulneráveis 
a fenómenos de aliciamento 
para prática de actividades que 

comprometem o seu futuro e a 
segurança e tranquilidade da 
região.

Outra preocupação ma-
nifestada pelos deslocados 
de Malica relaciona-se com a 
exiguidade das parcelas que 
exploram para a actividade 
agrícola. Por isso,  pedem às 
autoridades governamentais 
a revisão do critério de atri-
buição, porque deste jeito não 

NA ZAMBÉZIA

Deputados de “palmo e meio” 
condenam trabalho infantil

quanto frequentam o en-
sino formal. 

Os pedidos foram for-
mulados no final da VIII 
Sessão do Parlamento In-
fantil, realizada em Que-
limane, há dias, com a 
participação de crianças 
dos 22 distritos da Zam-
bézia.

O presidente-cessan-
te do órgão, Abel Voabil, 
disse, na ocasião, que a 
província da Zambézia 
tem vindo a testemu-
nhar casos de exploração 
da mão-de-obra infan-
til nos campos agrícolas, 
pedreiras, tapamento de 
buracos nas estradas, co-
mércio, entre outros. 

Para ele, essas crian-
ças deveriam estar a es-
tudar na escola formal, 
enquanto se criam con-
dições para relançar os 
círculos de interesse, 
onde rapazes e rapari-
gas podem aprender ac-
tividades como corte e 
costura, literatura bem 
como a activação de gru-
pos de aprendizagem co-
munitária nas férias. 

Durante a sessão hou-
ve perguntas ao Gover-
no, entre as quais sobre 
as condições de higiene 
e saneamento nas esco-
las, no período pós-ca-
lamidade pública, fer-
ramentas para assegurar 
a punição dos protago-
nistas de uniões prema-
turas, questões sobre o 
livro escolar, entre ou-
tras, pedindo respostas 
pragmáticas sobre as suas 
preocupações. 

Dados em poder do 

“Notícias” indicam que 
a província da Zambé-
zia apresenta, neste mo-
mento, o número mais 
alto de casos de uniões 
prematuras, sendo que 
48 em cada 100 rapari-
gas já estão ou estiveram 
numa união prematura.

Entretanto, o direc-
tor dos Serviços Sociais 
na Zambézia, Ramadane 
José, disse que o Governo 
está sensibilizado com as 
inquietações dos mem-
bros do Parlamento In-
fantil. Segundo referiu, 
maior parte das preo-
cupações apresentadas 
já está inscrita no Plano 
Quinquenal 2020/2024, 
em que a protecção da 
criança é uma prioridade. 
Manifestou a preocupa-
ção sobre a utilização da 
mão-de-obra infantil na 
província da Zambézia e 
garantiu que os governos 
distritais estarão envol-
vidos, nos próximos dias, 
na sensibilização comu-
nitária para evitar este fe-
nómeno. 

Explicou que, tradi-
cionalmente, algumas fa-
mílias mandam os seus fi-
lhos para o mercado para 
vender produtos a fim 
de assegurar a renda ou 
comprar algo para o seu 
sustento. 

“Isso não deve impe-
dir a criança de estudar, 
porque a prioridade é 
elas irem à escola prepa-
rar o seu futuro, daí ter se 
isentado o pagamento das 
matrículas e distribuir-se 
gratuitamente o uniforme 
e o livro escolar”, disse. 

Trabalho infantil continua uma preocupação no país

LEI SOBRE O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

Multas já não irão
ao Cofre dos Tribunais

Medida consta da proposta de revisão da Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Iluminando a Transformação de Moçambique 

PROJECTO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO (STIP) 

Anúncio de Adjudicação 

No âmbito dos procedimentos aplicáveis, servimo-nos desta para comunicar a 

Adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Electricidade de Moçambique, EP.  
Direcção de Electrificação e Projectos 
Av. Filipe Samuel Magaia, 368, 1o Andar, Maputo 
www.edm.co.mz 
Maputo - Moçambique 

Maputo, 18 de Maio de 2022 

Anúncio de Adjudicação de Concursos 

Ord. No de Concurso 
/Modalidade 

Empresa  
Adjudicada 

Objecto 
de Concurso 

Valor 
de Adjudicação 

1 

01/STIP/
LOT_A/2019 
Concurso  
Público  
Internacional 

China  
Machinery  
Engineering  
Corporation 
(CMEC) 

Reabilitação das 
Subestações de 
Infulene, Matola 
Gare e SE9, em 
Maputo 

16,467,678.27 
Euros 

2 

02/STIP/
LOT_C/2020 
Concurso  
Público  
Internacional 

Consórcio de
CHICO & 
SHANDONG 

Reabilitação das 
Subestações da 
Munhava, SE2 
Estoril incluindo 
reabilitação e 
expansão da Rede 
de Distribuição da 
Cidade da Beira e 
arredores 

10,486,942.39 
Euros 

3 

01-STIP/2020 – 
EDM/MOZ 
Concurso  
Público  
Internacional 

SETH Construção de 
Nova Linha de 
Transporte de 
Energia Eléctrica 
de 110kV Dondo-
Munhava 

6,738,287.91 
Euros 

DIRECÇÃO DE ELECTRIFICAÇÃO E PROJECTOS  

A 
MELHORIA da segu-
rança em muitas zonas 
dos distritos assolados 
pelo terrorismo em 
Cabo Delgado está a 

permitir o regresso seguro da 
população que havia se des-
locado para outros pontos da 
província e do país devido aos 
ataques armados.

A garantia foi dada ontem, 
em Maputo, pelo Comandan-
te-Geral da Polícia, Bernardi-
no Rafael, na Praça dos Heróis, 
pouco depois de depositar uma 
coroa de flores por ocasião da 
passagem dos 47 anos da cria-
ção da PRM.

“Quando se fala do regres-
so da população não estamos a 
dizer que é o fim da guerra, mas 
sim estamos a falar do regres-
so seguro, porque a situação 
tende a melhorar. Quer dizer, 
tínhamos pessoas em regime 
de deslocados por causa da ins-
tabilidade que neste momento, 
paulatinamente, tende a me-
lhorar” - explicou.

Bernardino Rafael ajuntou 
que este processo de reposição 
total da ordem e segurança pú-
blicas pesa mais quando se está 
a meio ou quase no fim.

“Portanto, agora a situação 
é mais difícil, porque aquelas 
pessoas, neste caso os terroris-
tas, não é para serem mortas ou 
eliminadas, mas sim regenera-
das, tal como aconteceu com 
a guerra da Renamo, onde os 
guerrilheiros não foram exter-

ZONAS LIVRES DO TERRORISMO

Comandante-Geral 
garante regresso
seguro da população

 Bernardino Rafael aponta entrega das FDS na reposição da ordem em Cabo Delgado

FO
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Parlamento enaltece 
apoio da União Europeia

O PRIMEIRO Vice-Presidente 
da Assembleia da República 
(AR), Hélder Injojo, enalteceu, 
esta terça-feira, na cidade de 
Helsínquia, na Finlândia, o 
apoio que Moçambique tem 
recebido da União Europeia, 
sobretudo na componente de 
logística e de treinamento das 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM) para 
fazer face ao terrorismo, que 
afecta alguns distritos da pro-
víncia de Cabo Delgado.

Injojo, que chefia uma de-
legação de parlamentares que 
se encontra naquele país eu-
ropeu desde segunda-feira 
para a troca de experiências e 
o reforço das relações entre os
parlamentos dos dois países,
explicou que neste momento
a situação política no país é es-
tável.

“A situação do terrorismo 
que afecta a província de Cabo 
Delgado está controlada, ape-

sar de ainda existirem alguns 
focos. Mas as nossas Forças 
de Defesa e Segurança, com 
apoio das Forças da SADC e 
do Ruanda, têm trazido bons 
resultados”, disse, durante 
um encontro que a delegação 
moçambicana manteve com 
os representantes dos minis-
térios finlandeses de Justiça e 
das Finanças, o sector privado 
e académicos da Universidade 
de Helsínquia.

Na ocasião, o director da 
Unidade de Democracia e Lei 
Pública do Ministério da Justiça 
da Finlândia, Niklas Wilhelm-
son, explicou aos deputados 
moçambicanos a importância 
da promoção de transparência 
e da inclusão na governação 
para o reforço da estabilidade 
governativa, tendo para o efei-
to dito que na Finlândia o cida-
dão tem iniciativa de lei.

“As iniciativas de lei vindas 
do cidadão são submetidas ao 

Parlamento e, por sua vez, este 
órgão deve analisar em plenária 
e submeter às respectivas co-
missões de trabalho para uma 
análise técnica mais especiali-
zada e elaboração de um pare-
cer sobre a proposta. 

Disse que, neste sentido, 
cerca de 62 iniciativas legisla-
tivas vindas do cidadão já fo-
ram submetidas e apreciadas 
pelo Parlamento, medida que 
é importante para a promoção 
da transparência e da inclusão.

Ainda na ocasião, os de-
putados da Assembleia da Re-
pública ficaram a saber que 
96 por cento dos finlandeses 
concordam com o pagamento 
de impostos, 88 por cento con-
fiam no sistema de gestão dos 
impostos e 79 por cento estão 
felizes com o pagamento de 
impostos. 

A iniciativa de reforço da 
transparência na gestão das 
finanças públicas está a ser 

minados, estando hoje a bene-
ficiar do DDR. Assim, é preciso 
perceber esse contexto e fenó-
meno. Por isso a população está 
a regressar, porque há zonas 
seguras. A parte que falta por 
concluir é a mais dura e difícil, 
pois precisa da intervenção de 
todos para que essas pessoas 
possam ser sensibilizadas a de-
sistir de fazer guerra” - expli-
cou o Comandante-Geral.

Entretanto, abordando os 
47 anos da Polícia, assinalados 
ontem sob o lema “PRM: 47 
Anos Desenvolvendo e Valo-
rizando o Capital Humano”, 
Bernardino Rafael disse que a 
prioridade recai para a valori-
zação e formação dos agentes, 
para que dominem a ciência 
policial e as técnicas operativas 
para melhor prevenir, comba-
ter e antecipar os fenómenos 

criminais. 
“Temos o combate à cri-

minalidade, acidentes de via-
ção e terrorismo, que precisam 
de capital humano preparado 
para responder a todos os desa-
fios que a PRM tem de garantir 
a segurança e ordem públicas. 
Portanto, o nosso desafio é for-
mar para responder a todas as 
diversidades da criminalidade 
organizada” - disse.

transferida para a Tanzania, 
onde já está a trazer resultados 
satisfatórios, o que mereceu re-
conhecimento dos deputados 
moçambicanos.

“O vosso sistema de co-
brança de impostos está muito 
avançado. Ficámos interessa-
dos em compreender a imple-
mentação na Tanzania, por se 
tratar de um sistema parecido 
com a nossa realidade. Trazer 
ao cidadão o entendimento da 
importância do pagamento de 
impostos num contexto de al-
tas taxas de analfabetismo e de 
uma base de sector informal 
bastante ampla é um grande 
desafio”, observou a deputa-
da Telmina Pereira, para quem 
vale a pena aprofundar a expe-
riência da Finlândia.

Refira-se que, segundo seu 
programa, hoje a delegação 
moçambicana vai trabalhar no 
Parlamento finlandês, onde os 
parlamentares dos dois países 
vão partilhar experiências so-
bre a promoção da transparên-
cia e boa governação, analisar 
as áreas de cooperação entre os 
dois parlamentos, para além de 
acompanhar uma sessão ple-
nária.

Este é o segundo grupo de 
parlamentares moçambica-
nos que visita o Parlamento 
finlandês. A visita de troca de 
experiências resulta de um ma-
nifesto interesse da Assembleia 
da República em aprofundar 
matérias ligadas ao desenvolvi-
mento do sector extractivo em 
Moçambique, e é organizada 
pelo Instituto para Democracia 
Multipartidária (IMD) e Demo-
Finland, no âmbito da imple-
mentação do projecto “Forta-
lecendo o Papel do Parlamento 
e das Assembleias Provinciais 
na Fiscalização do Sector da In-
dústria Extractiva em Moçam-
bique”, que conta com o apoio 
da Embaixada da Finlândia.

Parlamentares moçambicanos e finlandeses, depois da recepção de cortesia

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INSTITUTO POLITÉCNICO ÍNDICO-MAGUDE

Anúncio do Concurso de Recrutamento

O Instituto Politécnico Índico-Magude (IPIM), Instituição que orienta-se a formação Técnica de 

Profissionais	de	diversas	áreas	de	interesse	público	anuncia	que	está	aberto	um	concurso	externo	
para	ingresso	no	quadro	do	pessoal	do	IPIM	para	provimento	de	oito (8) vagas das quais, quatro (4) 

de	nível	superior	e	quatro	(4)	do	nível	médio,	de	acordo	com	a	tabela	abaixo:

N.º Nível Qualificação Vagas 
Disponíveis

1

Nível 
Superior 

Licenciatura	em	Enfermagem	em	Saúde	Materno	Infantil 1

2 Licenciatura em Enfermagem Geral 1

3 Licenciatura em Agronomia 1

4 Licenciatura	em	Agropecuária	 1

5

Nível Médio 

Técnico de Medicina Geral 2

6 Técnica de ESMI 1

7 Técnico de Enfermagem Geral 1

Os		processos		de		candidaturas		deverão		ser		enviados		ao	endereço	electrónico:	
institutopolitecnicoindico@gmil.com, ou dar entrada na Secretaria do IPIM, situado no Bairro 
da	Vila,	Antigo	Armazéns	Omar-Distrito	de	Magude,	no	horário	normal	de	expediente,	contendo os 
seguintes documentos/requisitos: 

• Carta dirigida ao Director-Geral do IPIM;

• Currículum Vitae;

• Carta	de	motivação;
• Fotocópia	autenticada	do	Certificado	do	curso;

• Fotocópia	autenticada	do	Bilhete	de	Identidade;

NB: Serão contactados para a entrevista os candidatos apurados na fase documental.
O	concurso	é	valido	por	um	prazo	de	30 dias de calendário,	contados	a	partir	da	data	de	
assinatura	e	publicação	do	mesmo.	

Magude, aos 9 de Maio de 2022

A Directora do Instituto
Ricardina	Cláudio	Q.	Muthemba 4308834

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DA MATOLA

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

AVISO DE ABERTURA DO CONCURSO DE INGRESSO 

De acordo com o Despacho do Excelentíssimo Administrador do Distrito da Matola de 21/4/2022 

torna-se Público que está aberto o concurso, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar com a data da 

primeira publicação do presente aviso, para provimento de duzentas e sete vagas (207) vagas nas 

carreiras de Técnico de Saúde e de Agente Técnico, com as categorias de  Enfermagem de Saúde 
Materno Infantil (50 vagas), Enfermagem Geral (50 vagas), Técnico de Farmácia  (10 vagas), 

Técnico de Laboratório  (10 vagas), Técnico de Odontoestomatologia (10 vagas), Técnico de 
Medicina Preventiva (10 vagas), Técnico de Nutrição (10 vagas), Técnico de Medicina Geral, 
(30 vagas), Técnico de Estatística Sanitária (10 vagas), Técnico de Psiquiatria e Saúde Mental 
(10 vagas) e Técnico de Manutenҫão de Equipamento Hospitalar (4 vagas) e Motorista de 
Ambulância (4 vagas), para o Quadro de Pessoal do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social 

da Matola.

1. Carreira de TÉCNICO DE SAÚDE

a) Enfermeiro de Saúde Materno Infantil, Cinquenta (50) vagas;

b) Enfermeiro Geral, Cinquenta (50) vagas;

c) Técnico de Farmácia, Dez (10) vagas;

d) Técnico de Laboratório, Dez (10) vagas ;

e) Técnico de Odontoestomatologia, Dez (10) vagas;

f) Técnico de Medicina Preventiva, Dez (10) vagas;

g) Técnico de Nutrição, Dez (10) vagas;

h) Técnico de Medicina Geral, Trinta (30) vagas;

i) Técnico de Estatística Sanitária, Dez (10) vagas;

j) Técnico de Psiquiatria e Saúde Mental, Dez (10) vagas;

k) Técnico de Manutenção de Equipamento Hospitalar, Quatro (4) vagas.

2. Carreira de AGENTE TÉCNICO

Motorista de Ambulância, Quatro (4) vagas.

3. Requisitos:
a) Para vagas de Técnicos de Saúde
• Possuir formação em Saúde de nível médio para Técnico de Saúde;

• Domínio de português, fala e escrita;

• Boa	 capacidade	 de	 comunicação	 e	 relacionamento,	 confidencialidade,	 dinamismo	 e
criatividade;

• Alto sentido de responsabilidade e espírito de trabalho em equipa;

b) Para vagas de Motoristas de Ambulância
• Possuir carta de condução  de Serviço Público;

• 7.ª Classe do Ensino Geral ou equivalente;

• Domínio de português, fala e escrita;

• Boa	 capacidade	 de	 comunicação	 e	 relacionamento,	 confidencialidade,	 dinamismo	 e
criatividade;

• Alto sentido de responsabilidade e espírito de trabalho em equipa.

4. Os candidatos devem apresentar:

a) Certidão de Registo de Nascimento ou fotocópia de Bilhete de Identidade, (autenticada);

b) Idade não inferior a 18 anos;

c) Certidão	de	aptidão	física	e	mental	para	o	desempenho	de	funções	na	Administração	Pública,
(original);

d) Não ter sido aposentado ou reformado;

e) Certidão de Registo criminal, (original);

f) Declaração do Serviço Militar Obrigatório, (original);

g) Fotocópia	do	Certificado	de	habilitações	literárias,	(autenticada);
h) Currículo Vitae;

i) Carta de motivação para os candidatos das vagas de Técnicos de Saúde;

j) NUIT;

k) Duas	fotografias	tipo-passe;
l) Na fase de admissão ao concurso é dispensada a entrega dos documentos indicados nas

alíneas e), f) e k).

m) Os candidatos deverão declarar sob compromisso de honra em alíneas separadas a
situação em que se encontram relativamente:

v Não ter sido expulso da Administração Pública e não se encontrar na situação de aposentado

ou reformado;

v Sanidade	mental	e	capacidade	física	para	o	desempenho	de	funções	na	Administração	Pública
v Não ter sido condenado a pena de prisão maior, de prisão por crime contra a segurança do

Estado, por crime desonroso ou por outro crime manifestante incompatível com o exercício

de	funções	de	Administração	Pública.
n) A admissão ao concurso é solicitada ao Senhor Administrador do Distrito da Matola, por meio

de requerimento com assinatura reconhecida.

NB: Aprovação será na base de avaliação curricular, entrevista profissional e prova prática.
 Os enfermeiros deverão apresentar o cartão ou comprovativo da Inscrição na Ordem.

Local de entrega das candidaturas;

v As candidaturas deverão ser submetidas na Secretaria do Serviço Distrital de Saúde, Mulher

e	Acção	Social	da	Matola,	sita	na	Av.	5	de	Fevereiro,	n.º	812,	na	parte	traseira	do	edifício	do
Governo do Distrito da Matola, em frente ao Auditório Municipal Carlos Tembe, das 7.30 às

15.30 horas.

O concurso é válido por três (3) anos,	contados	a	partir	da	data	da	publicação	da	lista	de	classificação	
final.

A Directora

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DA REDE ELÉCTRICA 

DA VILA DE SONGO, CALIOTE E MAROEIRA, NA PROVÍNCIA DE TETE

CONCURSO Nº: HCB/DSA /Estudo da Rede Eléctrica/036/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar o presente concurso nacional, 
cujo objectivo é de contratar uma empresa especializada e com experiência comprovada para 
prestação de serviços de consultoria para realização de um estudo da rede eléctrica da Vila do 
Songo, Caliote e Maroeira, na província de Tete.

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas 
qualificadas	e	com	experiência	comprovada	para	a	prestação	deste	serviço.	Os	interessados	
deverão, impreterivelmente, reunir e enviar os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos, Alvará e Licença que habilite o proponente 
a exercer a actividade nesta área de especialidade;

2. Apresentar a declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação
contra a empresa, passada por entidade competente;

3. Apresentar Certidão de Quitação das Finanças e do INSS;

4. Apresentar a demonstração de resultados dos últimos 3 anos;

5. Apresentar 3 referências de serviços similares bem-sucedidos nos últimos 5 anos,
referências suportadas por 3 cartas abonatórias;

6. Apresentar	 o	 Perfil	 da	 Empresa,	 destacando	 a	 sua	 experiência,	 estrutura	 de	 recursos
humanos, equipamentos e outros recursos materiais necessários para a boa execução da
prestação de serviços que se pretende.

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima mencionados, poderão 
obter sem qualquer custo adicional o Caderno de Encargos através do correio electrónico     
concurso-estudoredeelectrica@hcb.co.mz até ao dia 30 de Maio de 2022.

Na referida Manifestação de interesse deverá constar no campo assunto do email o texto 
“HCB/DSA /Estudo da Rede Eléctrica/036/2022 – Manifestação de Interesse”

Informa-se que só serão contactadas as empresas pré-seleccionadas de acordo com os 

requisitos de elegibilidade indicados acima.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na 
HCB.

Songo, aos 18 de Maio de 2022

Head Office:
Mozambique, P.O.Box 263, Songo – Tete
PABX: +258 252 80000, +258 252 82220
Board of Directors: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Maputo Office:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6th  Floor– Maputo
PABX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz
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Fazer seguro na EMOSE é um acto de cidadania. Juntos construímos Moçambique

Os Seguros de garantias da EMOSE para diversos fins são os mais credíveis e por isso mais 

procurados pelo mercado e assim propensos à falsificação.

A Empresa Moçambicana de Seguros, SA, EMOSE, para minimizar a falsificação de garantias 

introduz um novo modelo de certificado deste tipo de Seguros, com selos de segurança, com 

efeitos a partir do dia 24 de Maio do ano em curso.

Com os elementos de segurança introduzidos, a EMOSE pretende evitar que as entidades 

públicas e privadas sejam alvos de burlas quanto ao nosso Seguro de garantias.

Pelo que estas entidades devem apenas aceitar os certificados de apólice nos modelos ilustra-

dos.

Maputo, 11 de Maio de 2022

COMUNICADO

EMOSE REFORÇA SEGURANÇA NO CERTIFICADO 

DA APÓLICE DAS GARANTIAS 

4343
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SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) convida pessoas singulares ou

colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a
apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de bens e serviços, de acordo com os
concursos abaixo discriminados:

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso ou adquirí-los na Secretaria da DAQ, sita na Av. Acordos de Lusaka, nº 1406, Bloco
C, 1º Andar, das 8.00 às 15.00 horas, mediante a apresentação do talão de depósito que deve
ser feito na Conta Bancária nº 221.004308.519.007, NIB: 000002210043085190033-MASA-
DAQ-Documentos de Concurso e Garantia Bancária, Banco de Moçambique, pela importância não
reembolsável, segundo a tabela acima.

3. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de
08 de Março.

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Departamento das Aquisições – DAQ

Praça dos Heróis Moçambicanos, 1º Andar, Bloco A, Cell: +258 82 3026438
Maputo - Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO 
CONCURSO PÚBLICO N.º 35A000141PPP00012022

CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA FÁBRICA DE PROCESSAMENTO DE 
SEMENTES DE ULÓNGUÈ, DISTRITO DE ANGÓNIA, PROVÍNCIA DE TETE 

1. O Governo de Moçambique através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) conta
no seu acervo patrimonial com uma fábrica vocacionada no processamento de sementes de culturas
diversas, em Ulónguè, Distrito de Angónia, Província de Tete, num investimento orçado em USD 400 mil
(quatrocentos mil dólares americanos).

2. A fábrica conta com três linhas de processamento com uma capacidade instalada de 2 ton/hora de: (i)
cereais (milho e mapira); (ii) oleaginosas (soja, amendoim e girassol); (iii) leguminosas (feijão vulgar, feijão 
nhemba e feijão bóer) e 2 silos de 15 toneladas cada, perfazendo cerca de 30 toneladas, 1 armazém de 60
toneladas e um alpendre de 90 toneladas, totalizando 180 toneladas de capacidade de armazenamento.

3. Para	potenciar	a	utilização	de	semente	certificada,	dinamizar	as	cadeias	de	valor	nacional	e	incentivar	a
modernização	e	a	diversificação	da	economia	local,	pretende-se	identificar	um	parceiro	estratégico	para
a exploração e gestão do património da fábrica de processamento de semente de Ulónguè, usando a
modalidade contratação de Cessão de Exploração.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
adquirí-los no endereço abaixo, das 8.00 às 15.00 horas, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT
(dois mil meticais), mediante a apresentação do talão de depósito que deve ser feito na Conta Bancária
nº 221.004308.519.007, NIB: 000002210043085190033-MASA-DAQ-Documentos de Concurso e Garantia
Bancária, Banco de Moçambique.

5. O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e vinte) dias.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 7 até às 10.00 horas de 5 de Julho de
2022, e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.10 horas de 5 de Julho de 2022.

7. As visitas à fábrica são de carácter obrigatório e estão previstas para os dias 1 e 2 de Junho de 2022,
às 10.00 horas. Para o efeito deverão contactar a Direcção Provincial de Agricultura e Pescas e os Serviços
Provinciais de Actividades Económicas do Distrito de Angónia, Província de Tete.

8. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será divulgado, em sessão pública, no dia 15 de Julho de
2022, às 10.00 horas, na Sala de Reuniões da DAQ, sita na Av. Acordos de Lusaka, nº 1406, Bloco C, 1º
Andar.

9. 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.º 5/2016, de 8 de Março coadjuvado
com a Lei nº 15/2012, de 10 de Agosto e do Decreto nº 16/2012, de 4 de Junho.

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Departamento das Aquisições – DAQ

Av. Acordos de Lusaka, nº 1406, Bloco A – 1º Andar - Cell: +258 82 3026438
Maputo – Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO 

CONCURSO PÚBLICO N.º 35A000141PPP00022022

CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA MATA FLORESTAL DE NAMAACHA, 
PROVÍNCIA DE MAPUTO 

1. O Governo de Moçambique através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER)
conta	no	seu	acervo	patrimonial	 com	uma	reserva	 florestal	 com	2663	há	 (dois	mil	e	 seiscentos	e
sessenta e três hectares, onde inclui 9 há (nove) hectares da Cascata de Namaacha.

2. A Mata localiza-se na Vila Municipal de Namaacha, Distrito de Namaacha, Província de Maputo,
possui um potencial turístico e as suas plantações têm função ecológica permitindo a sua localização,
exploração	de	plantações	para	fins	comerciais,	fontes	de	água	mineral	e	produção	de	energia	eólica.

3. Para	 garantir	 a	 gestão	 sustentável	 da	Mata,	 pretende-se	 identificar	 um	 parceiro	 estratégico	 para
exploração do património da Mata Florestal de Namaacha na Modalidade contratual de Cessão de
Exploração.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso 
ou adquirí-los no endereço abaixo, das 8.00 às 15.00 horas, pela importância não reembolsável de
2.000,00MT (dois mil meticais), mediante a apresentação do talão de depósito que deve ser feito na 
Conta Bancária nº 221.004308.519.007, NIB: 000002210043085190033-MASA-DAQ-Documentos
de Concurso e Garantia Bancária, Banco de Moçambique.

5. O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e vinte) dias.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 7 até às 10.00 horas do dia 5 de
Julho de 2022, e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 11.10 horas do dia 15
de Julho de 2022.

7. As visitas à fábrica são de carácter obrigatório e estão previstas para os dias 1 e 2 de Junho de
2022, às 11.00 horas locais. Para o efeito deverão contactar a Direcção Provincial de Agricultura e
Pescas, Província de Maputo.

8. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será divulgado, em sessão pública, no dia 15 de
Julho de 2022, às 11.00 horas, na Sala de Reuniões da DAQ, sita na Av. Acordos de Lusaka, nº 1406,
Bloco C, 1º Andar.

9. 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.º 5/2016, de 8 de
Março coadjuvado com a Lei nº 15/2012, de 10 de Agosto e do Decreto nº 16/2012, de 4 de Junho.

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Departamento das Aquisições – DAQ

Av. Acordos de Lusaka, nº 1406, Bloco A – 1º Andar - Cell: +258 82 3026438
Maputo – Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de 30 (trinta) dias, citando a ré MAGAIA AGRO-PECUÁRIA, 
TRANSPORTE, COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA, com último endereço conhecido 
nesta cidade, na Av. Sebastião Marcos Mabote, Bairro de Magoanine, cidade de 
Maputo, na pessoa do seu representante legal, ora ausente em parte incerta, 
para, no prazo de 20 (vinte) dias,	que	começa	a	correr	depois	de	findo	o	dos	
éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio 
no jornal “Notícias”, contestar, querendo, os Autos de Acção Especial de 
Consignação em Depósito nº 40/21-N, que por esta Secção lhe move a 
autora PETROGAL MOÇAMBIQUE, LDA, pelos fundamentos constantes da 
petição inicial, conforme o duplicado que se encontra arquivado no Cartório 
desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar dentro das horas normais 
de expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de contestação dentro do prazo 
importa a extinção da obrigação e condenação em custas.

Maputo, aos 29 de Abril de 2022

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque
Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto
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Gabinete do Director-Geral
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO Nº 47A003041/CP/25/2022

Obras de Reparação Inicial e Manutenção de Rotina da Estrada N260, entre o Rio Munhinga e 
Espungaberra, na Província de Manica

1. A Administração Nacional de Estradas, IP (ANE, IP) convida empresas, nacionais e/ou estrangeiras,
interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para a
execução de Obras de Reparação Inicial e Manutenção de Rotina da Estrada N260, entre Rio Munhinga e

Espungaberra na Província de Manica

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas de 7ª Classe, Categorias
II e III, Subcategorias 1ª, 4ª e 5ª para a Categoria II e Subcategorias 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª e 10ª  para a Categoria
III.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar gratuitamente ou adquirir o
Documento de Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 18 de Maio de 2022. A aquisição do
documento de concurso é contra o depósito da importância não reembolsável de 5.000,00MT (cinco mil
meticais)

Administração Nacional de Estradas, IP
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, n.º 1225

Tel.: +258-21-476163/7
Maputo - Moçambique

4. O método de pagamento deverá ser por depósito bancário de acordo com o seguinte:
Beneficiário:   Administração Nacional de Estradas (ANE, IP)
Nome do Banco:  Millennium Bim
Número de conta: 66 153 128
NIB:    000 100 000 006 615 312 857 (MZN)
IBAN:   MZ 590 001 000 0000 6615 312 857

5. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias, contados da data de abertura e devem ser
acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 2,500,000.00MT (dois milhões e quinhentos
mil meticais) válida por um período de 120 dias, contados a partir da data de submissão das propostas.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no Nº 3 até às 10.00 horas do dia 17 de Junho
de 2022, e serão abertas em sessão pública, na Sala de Conferências, às 10.15 horas do mesmo dia.

7. A visita ao local das obras será realizada no dia 25 de Maio de 2022, pelas 9.00 horas, com concentração
no Rio Munhinga (Sussundenga).

8. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar às 10.00 horas do dia 30 de Junho de 2022, na
Sala de Conferências, nas instalações da ANE, IP, Av. de Moçambique, n.º 1225 - Maputo.

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

Maputo, aos 16 de Maio de 2022

Delegação Provincial de Niassa

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONCURSO PÚBLICO N.º 47B000541/CP/006/2022

Contratação para Construção de Acessos na Báscula de Marrupa

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE -IP), Delegação Provincial do Niassa convida pes-

soas singulares ou colectivas, nacionais, pequenas, médias e grandes empresas, interessadas e que reúnam re-

quisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para empreitada de Construção de acessos para a

báscula de Marrupa.

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvarás de Empreitada de Obras Públicas não inferiores a 3ª, conjugado

com demais requisitos indicados nos Documentos de Concurso.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar gratuitamente os Documentos do Con-

curso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais), durante as horas

normais de expediente, a partir do dia 18 de Maio de 2022, no endereço abaixo indicado, mediante o depósito

na conta bancária da ANE/DPN com domicílio no banco Millenium BIM, N.º 001000000458439849.57.

4. As propostas deverão ser entregues até ao dia 9 de Junho de 2022, pelas 9.00 horas e abertura terá lugar às

9.15 horas.

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

6. As propostas deverão ser acompanhadas de uma caução provisória de 50.000,00MT (cinquenta mil meticais)

válida por um período mínimo de 120 dias, a contar a partir da data de abertura das propostas. O concorrente

pode alternativamente apresentar a Declaração do Concorrente, do mesmo valor, de acordo com o Decreto n.º

89/2021, de 6 de Outubro.

7. O anúncio do posicionamento dos concorrentes está previsto para o dia 16 de Junho de 2022, no endereço abai-

xo indicado, pelas 14.00 horas.

8. A visita ao local da obra, é facultativa e será dirigida por representantes da Entidade Contratante e terá lugar no

dia 26 de Maio de 2022, com concentração prevista para às 11.00 horas, no SDPI - Marrupa.

9. Está prevista a realização de uma reunião de pré-concurso, a ter lugar no dia 27 de Maio de 2022, pelas 14.00

horas, no endereço abaixo indicado.

10. 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.º 5/2016, de 8 de Março.

Delegação Provincial da ANE, IP - Niassa

Bairro Popular, Av. 25 de Setembro, n.º 219

Caixa Postal n.º192, Telefax n.º 27120352

Lichinga – Niassa – Moçambique

Lichinga, Maio de 2022

A Entidade Contratante

(Ilegível) 126
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Anúncio de Vagas
Empresa vocacionada em  Elaboração de Projectos  e 
Consultoria, sediada em Maputo pretende recrutar para 
trabalhar na Cidade da  Beira e na Vila de Mafambisse, 
os seguintes profissionais para trabalhos de Fiscali-
zação de Obras:

1- Chefe da Fiscalização: Engenheiro Civil ou Arquitec-
to, com o mínimo de 10 anos de experiência;

2- Fiscal Residente:   Engenheiro Civil ou Arquitecto,
com o mínimo de 5 anos de experiência para acompa-
nhamento  diário dos trabalhos;

3- Fiscal Residente Auxiliar: Engenheiro Civil ou  Ar-
quitecto   com o mínimo de 3 anos  de experiência  ou
Técnico Médio de Construção Civil  com o mínimo de
10 anos de experiência;

4- Fiscal de Obras de Electricidade: Engenheiro Elec-
trotécnico  com o mínimo de 5 anos de experiência

Principais Tarefas :
• Controlo do cronograma de execução das obras;

• Controlo  da  qualidade de materiais  a serem
aplicados;

• Controlo da qualidade dos trabalhos a serem
executados;

• Coordenação entre Fiscalização, Dono  da Obra e
Empreiteiro;

• Elaboração de relatórios diários e periódicos da
progressão da Obra.

Requisitos:
• Preferencialmente residente na Cidade da Beira
• Domínio da Língua Inglesa;

• Boa capacidade de comunicação;

• Domínio do computador;

• Disponibilidade imediata

Os interessados deverão enviar os Curriculum Vitae, para 
o seguinte endereço:

Adm.lwongconsulting@gmail.com
4253
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Por Despacho de 24 de Janeiro de 2022, do Director-Geral da Escola Superior de Jornalismo, 

nos termos do nº 1 do artigo 10 e nº 1 do artigo 21 ambos do Estatuto Geral dos Funcionários 

e Agentes do Estado conjugado com o artigo 3 do respectivo Regulamento, está aberto o 

concurso de ingresso para preenchimento de quatro (4) vagas, para o quadro de pessoal da 

ESJ - Sede e Delegação Académica de Manica, no regime laboral, nas carreiras de Assistente 

Universitário, nas áreas/disciplinas que a seguir se indicam:

Curso Áreas/Disciplinas Nº de Vagas Província

1
Jornalismo

Laboratório de Rádio I e II 1
Maputo

Laboratório de Televisão I e II 1

2 Jornalismo Laboratório de Rádio I e II 1

Manica
3

Biblioteconomia e 

Documentação

Indexação e Elaboração de 

Resumos
1

1. Requisitos gerais:
i. Ter	o	grau	académico	mínimo	de	licenciatura	ou	equivalente,	com	a	classificação	média

de Bom nas disciplinas a concorrer para leccionar;

ii. Ser	aprovado	na	entrevista	profissional,	havendo	necessidade,	que	satisfaça	os	requisitos
constantes no Regulamento da Actividade Docente (Deliberação nº 3/2010, de 26 de

Fevereiro),	com	a	classificação	mínima	de	Bom;	ou

iii. Ter concluído um curso universitário com, pelo menos, a média global de 14 valores e

classificação	qualitativa	mínima	de	Bom,	na	disciplina	que	vai	leccionar;

iv. Tenha	concluído	a	formação	com	apresentação	de	uma	Monografia	Cientifica:

• O Mestrado e Doutoramento, ter experiência comprovada de ensino no Ensino

Superior e participação em formação sobre Metodologia do Ensino, serão vantagens

a considerar para a admissão.

2. Modalidade para a admissão ao concurso:
i. A modalidade	de	admissão	ao	concurso	é	documental	seguida	de	entrevista	profissional.

ii. A admissão ao concurso é solicitada através de um requerimento dirigido ao Director

Geral da Escola, pela ordem que se segue, os requisitos dos documentos:

a) Certificado	de	habilitações	literárias	ou	profissional	(autenticada	pelo	Notário);

b) Certidão	de	Nascimento	original	ou	cópia	do	BI	autenticada;

c) Certidão de Registo Criminal original;

d) Declaração, sob compromisso de honra, de não ter sido expulso do Aparelho de

Estado;

e) Curriculum Vitae;

f) NUIT	e	respectivo	comprovativo;

g) Mapa de junta de Saúde;

h) Declaração de Serviço Militar.

iii. Na	fase	de	admissão	ao	concurso,	são	dispensados	os	documentos	indicados	nas	alíneas
c), g) e h.

3. O processo de candidatura deverá dar entrada num prazo de 30 dias, contados a partir

do primeiro dia da publicação deste anúncio, no Departamento de Recursos Humanos da

Escola	 Superior	de	 Jornalismo,	 sita	na	Av.	de	Moçambique,	Km	14,	Estádio	Nacional	do
Zimpeto, Bloco “C”, R/C – Telefone + 258  20033051, em Maputo e na Delegação Académica

de	Manica,	sita	na	Estrada	Nacional	nº	6,	Seminário	Santo	António,	Bairro	Centro	Hípico,
Cidade de Chimoio.

O Director de Administração e Gestão

(Ilegível)

DIRECÇÃO	DE	ADMINISTRAÇÃO	E	GESTÃO

AVISO

ABERTURA DO CONCUROS DE INGRESSO

4105

Av.	de	Moçambique,	Km	14,	Estádio	Nacional	do	Zimpeto,	Bloco	C	–	Tel.:	+258	20033051	–	Maputo	-	Moçambique
– www.esj.ac.mz –

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIUQE, IP

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do nº 3 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 8 de Março, comunica-
se a adjudicação dos objectos abaixo mencionados: 

Objecto
Modalidade de 

Contratação

Valor de 
Adjudicação

(MT)

Empresa 
Adjudicada

Proveniência de 
Fundos

Reabilitação do tecto do armazém do 
ICM, IP em Lioma, Distrito de Gurué, 

Província da Zambézia
Ajuste Directo 1.882.705,50

RAMOS 
CONSTRUCTION 
COMPANY, LDA

Fundos Próprios 
do ICM, IP

Reconstrução do muro frontal de 
vedação do escritório, reparação 
de	aros,	vidros	danificados	na	

residência em Nampula e reparação 
do tecto do armazém de Monapo na 

Delegação Provincial do ICM, IP

Ajuste Directo 206.739,00
TECCOL-

ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO CIVIL

Fundos Próprios 
do ICM, IP

Fornecimento de serviços de 
comunicação de telefonia móvel

Ajuste Directo 115.104,00
VODACOM, 

MOÇAMBIQUE, SA
Fundos Próprios 

do ICM, IP

Maputo, aos 17 de Maio de 2022

A Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)

4506

 PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL

EOI/HCR/MOZMA/2022/001

O Alto Comissariado das Nações Unidas Para os Refugiados (ACNUR) em Moçambique pretende arrendar 
um	 escritório	 na	 Cidade	 de	Maputo	 com	 as	 especificaçoes	 descritas	 abaixo.	 O	 escritório	 deve	 ter	 um	
espaço de no mínimo de 683 metros quadrados, preferivelmente nos Bairros da Sommerschield, Polana-
Cimento ou em um bairro similar com segurança e com fácil acesso a relevantes serviços básicos, tais 
como: Hospitais, Bombeiros e Esquadra. Constitui vantagem, se localizado próximo à agências das Nações 
Unidas. 

REQUISITOS:
 O	escritório	não	deve	 estar	 localizado	numa	 rua	 sem	 saída,	 geminada	 com	outros	 edifícios,	 ao

menos que seja uma ONG ou Agências Hunanitárias e com acesso restrito;
 O escritório deve estar localizado em uma rua onde passam transportes públicos/táxis, com

distância aceitavel à pé de aproximadamente 300 metros/5 minutos do escritório para o transporte 
público/táxi;

 O escritório deve ter uma recepção, 16 compartimentos para escritórios: 7 individuais
(3 médios e 4 pequenos), 6 escritórios médios (capacidade - 4 pessoas), 3 escritórios grandes
(capacidade 6/7 pessoas), 2 salas de reuniões (30m² e 10m²), cozinha, 3 salas adicionais para
armazenamento, sala para servidor, etc. e com pelo menos 8 casas de banho. Em caso de o número
de compartimentos for inferior ao estipulado, o proprietário do escritório deve aceitar que a ACNUR 
modifique	o	edifício	e	não	devolva	nas	mesmas	condições	a	quando	do	término	do	contrato;

 O escritório deve ter um estacionamento para 4/5 viaturas e pelo menos 10 espaços de
estacionamento no exterior das instalaões para funcionários e visitantes;

 O escritório deve ter uma área que permita instalar um contentor prá-fabricado com directo acesso 
à rua;

 O escritório deve ter um espaço para jardim (de preferência com jardim já existente);
 Electricidade: A energia deve ser fornecida pela EDM e com espaço para instalação de um gerador

industrial com pelo menos 60 KVAs;
 Água: A água deve ser fornecida pela FIPAG e com um tanque com capacidade de mínimo 10.000

litros;
 Rede de Esgoto: O escritório deve ter uma rede de esgoto operacional com capacidade de evacuar

as águas negras produzidas internamente para o sistema geral de esgoto da Cidade;
 Iluminação: O escritório deve estar localizado numa Avenida/Rua bem Iluminada,
 As instalações devem cumprir ou estar em conformidade com todos os requisitos de segurança

aplicáveis;
 As janelas e portas da entrada principal devem ser reforçadas com grades anti-roubo;
 Portões de Acesso: A instalação deve ter no mínimo 1 portão para veículos e 1 portão para

pedestres com acesso controlado. Os portões devem ser feitos de material reforçado (por exemplo,
um metal pesado) e a instalação deve ter cerca eléctrica instalada;

 Deve ter pelo menos 1 saída de emergência que dá acesso para a parte de trás do recinto ou para
uma rua diferente;

 As instalações devem cumprir ou estar em conformidade com todos os requisitos da Divisão do
Sistema de Informação e Tecnologias (DSIT) aplicáveis.

 A instalação deverá dispor preferencialmente de serviços nas suas proximidades (5 a 10 minutos de 
caminhada) como bancos comerciais, multibanco, supermercado, centros comerciais, restaurantes, 
ginásio ou outros similares;

 as	características	exigidas	devem	ser	já	existentes	ou	o	edifício	deve	apresentar	as	potencialidades
para atingir os requisitos listados;

 A data prevista para a instalação do escritório é 1 de Julho de 2022 e o contrato deve ser de pelo
menos 5 anos renováveis;

As ofertas deverão conter a descrição detalhada das instalações, localização, cumprimento dos requisitos 
acima	e	provas	fotográficas	e	deverão	ser	enviadas	para:	mozmasupply@unhcr.org
Prazo de submissão: 24/5/2022, 16.30 horas.

4312212
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
O Serviço Provincial de Saúde de Tete convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais, micro, 
pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, 
Fornecedores de Bens e Prestação de Serviços ao Estado a apresentarem propostas fechadas 
para execução de fornecimento de bens e prestação de serviços descritos no quadro abaixo:  

Nº do 
Concurso

  Objecto de 
Contratação

Modalidade           
de 

Contratação

Prazo de entrega 
das propostas 

Data de 
abertura 

das 
propostas

Garantia 
Provisória

0014/O.E/
C.L/SPST/
R.A/2022

Fornecimento de 45 
(quarenta e cinco) 

pneus para viaturas

Concurso 
Limitado

30/5/2022                          
Até às 9.00 horas

30/5/2022 
Às 9.30 horas

Não 
aplicável

0002/OMS/
C.P/SPST/
R.A/2022

Contratação para 
aluguer de viaturas

Concurso 
Público

6/6/2022                         
Até às 9.00 horas

6/6/2022
Às 9.30 horas

Não 
aplicável 

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de 
Concurso ou adquirí-los na Repartição de Aquisições do Serviço Provincial de Saúde, Ex - Direcção 
Provincial de Saúde de Tete, sita na Rua dos Macondes, nas horas normais de expediente, pela 
importância não reembolsável de 1.500,00MT, a partir do dia 17 de Maio de 2022.

As propostas deverão ser entregues no endereço supracitado, e as mesmas serão abertas em 
sessão pública, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer, na data indicada na 
tabela acima.

O prazo de validade das propostas é de 120 (cento e vinte) dias.

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

Autoridade Competente

(Ilegível)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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4081

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
FOR THE SUPPLY OF 500 SILICONE RUBBER INSULATORS LONG ROD FOR HVDC 

LINES, 533 kV

TENDER Nº: HCB/DSA/500 SILICONE RUBBER INSULATORS LONG ROD/030/2022

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») intends to hire a specialized company to 

supply	 500	 silicone	 rubber	 insulators	 Long	 Rod	 Rudurflex	 30/92	 (225195)	 4712	 for	
HVDC	lines,	533	KV.	In	this	context,	as	part	of	the	process,	HCB	requests	for	expressions	
of	 interest	(EOI)	of	 interested	and	specialised	companies	with	 the	aim	of	pre-selecting	
competing	companies.

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

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

2. Hold	proven	experience	of	at	least	fifteen	(15)	years	in	the	supply	of	insulators;

3. Provide	references	of	a	minimum	of	3	 (three)	similar	successful	projects	 in	 the	 last
fifteen	(15)	years,	whose	dimension	and	complexity	are	equal	to	or	greater	than	the
above-mentioned;	present	reference	letters	for	each	Project;

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

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

All	 interested	companies	that	meet	the	minimum	requirements	above	mentioned	must	
express	 their	 interest	 by	 submitting	 all	 documentation	 and	 evidence	 proving	 their	
eligibility	by	means	of	electronic	mail:	tender-silicone-insulators-longrod@hcb.co.mz   

May 23th	2022.

In	the	referred	Expression	of	Interest,	“HCB/DSA/500 SILICONE RUBBER INSULATORS 
LONG ROD/030/2022 - Expression of Interest “	must	be	entered	in	the	“Subject”	field	
of	the	e-mail.

Only	shortlisted	bidders	will	be	contacted.

Songo, May 10, 2022

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ISOLADORES “LONG ROD”                 

DE BORRACHA DE SILICONE PARA LINHAS HVDC, 533 KV

HCB/DSA/AQUISIÇÃO DE 500 ISOLADORES “LONG ROD” DE BORRACHA
DE SILICONE/030/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende contratar uma empresa 
especializada	no	fornecimento	de	isoladores	“long rod”	Rudurflex	30/92	(225195)	4712	
de	borracha	de	silicone	para	linhas	HVDC,	533	KV.	Neste	sentido,	é	feito	o	presente	Pedido	
de	Manifestação	de	Interesse	(MI)	a	todas	empresas	especializadas	e	interessadas,	com	o	
objectivo	de	efectuar	a	pré-selecção	das	empresas	concorrentes.

Os requisitos mínimos de elegibilidade para os proponentes são:

1. Possuir	Certificado	de	Registo	Comercial	que	habilite	a	exercer	a	actividade;

2. Deter	experiência	comprovada	de	pelo	menos	(15)	quinze	anos	em	fornecimento	de
materiais	similares;

3. Apresentar	pelo	menos	(3)	três	referências	de	fornecimentos	bem-sucedidos	nos	últimos
quinze	(15)	anos,	cuja	dimensão	e	complexidade	sejam	igual	ou	superior	ao	âmbito	do
fornecimento	apresentado	acima.	Apresentar	as	respectivas	cartas	de	referências;

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

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

As	empresas	interessadas	e	que	reúnam	os	requisitos	mínimos	acima	mencionados	deverão	
manifestar	o	interesse	submetendo	toda	documentação	e	evidências	que	comprovam	a	sua	
elegibilidade	para	o	correio	electrónico: tender-silicone-insulators-longrod@hcb.co.mz 
até ao dia 23 de Maio de 2022.	

Na	 referida	Manifestação	de	 Interesse,	 deverá	 constar	 no	 campo	 “Assunto”	 do	 e-mail	 o	
texto	 “HCB/DSA/AQUISIÇÃO DE 500 ISOLADORES “LONG ROD” DE BORRACHA DE 
SILICONE/030/2022 – Manifestação de interesse”.

Informa-se	 que	 só	 serão	 contactadas	 as	 empresas	 pré-seleccionadas	de	 acordo	 com	os	
requisitos	de	elegibilidade	indicados	acima.

Songo, aos 10 de Maio de 2022

Sede:
Moçambique,	Caixa	Postal	263,	Songo	–	Tete
PBX:	+258	252	80000,	+258	252	82220
Conselho	de	Administração:	+258	252	82273,	+258	252	82221/4
Fax:	+258	252	82364,	E-mail:	cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Escritório de Maputo:
Av.	25	de	Setembro,	420	–	6º	Andar	–	Maputo
PBX:	+258	213	50700
Fax:	+258	21	314148,	E-mail:	cas.maputo@hcb.co.mz

Sede:
Moçambique,	Caixa	Postal	263,	Songo	–	Tete
PBX:	+258	252	80000,	+258	252	82220
Conselho	de	Administração:	+258	252	82273,	+258	252	82221/4
Fax:	+258	252	82364,	E-mail:	cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Escritório de Maputo:
Av.	25	de	Setembro,	420	–	6º	Andar	–	Maputo
PBX:	+258	213	50700
Fax:	+258	21	314148,	E-mail:	cas.maputo@hcb.co.mz

4309

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PEUGEOT
PARTNER E BOXER
AJUDAMOS O SEU NEGÓCIO A CRESCER

AMBULÂNCIA

843 304 465

Avenida de Angola, nº. 1818, Maputo
www.peugeot-mz.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação

Nos termos 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 de objectos de concursos e de Ajustes Directos abaixo 
indicados, aos seguintes concorrentes:

Nº de Concurso Objecto de contratação Modalidade Adjudicatário
Valor de 

Adjudicação
Incluindo IVA

58F000141/A.D/
OMS/0014/2022

Contratação para prestação de serviços de aluguer de 
sala e confecção de lanches

Ajuste Directo MITETE COMERCIAL, LDA 630.000,00MT

58F000141/A.D/
OMS/0015/2022

Contratação para execução de fornecimento de 
recargas da Movitel

Ajuste Directo MOVITEL, SA 194.100,00MT

58F000141/A.D/
OMS/0017/2022

Contratação para prestação de serviços de aluguer de 
viaturas

Ajuste Directo CASA ANGEL, EI 4.806.000,00MT

58F000141/P.D/
O.E/0001/2022

Contratação para execução de fornecimento de 
material de higiene e limpeza

Pequena 
Dimensão

THE NEW MILLANO GROUP, LDA 486.550,00MT

58F000141/C.L/
O.E/0009/2022

Contratação para prestação de serviços de manutenção, 
reparação e fornecimento de acessórios para viaturas

Concurso 
Limitado

AUTO MR, SU, LDA 1.885.279,50MT

58F000141/C.L/
GAVI/0003/2022

Contratação para execução de fornecimento de 
39.287,58 litros de diesel

Concurso 
Limitado

GRUPO IAM, LDA 2.999.999,60MT

58F000141/P.D/
O.E/0004/2022

Contratação para execução de fornecimento de 
3.928,75 litros de diesel e 2.416,4 litros de gasolina

Pequena 
Dimensão

GRUPO IAM, LDA 500.000,00MT

58F000141/C.P/
Unicef/0001/2022

Contratação para prestação de serviços de aluguer de 
sala e confecção de refeições  

Concurso 
Público

GREAT LOGISTICS, SU, LDA 4.505.000, 00MT

58F000141/C.L/
PMA/0005/2022

Contratação para prestação de serviços de aluguer de 
sala e confecção de refeições  

Concurso 
Limitado

GREAT LOGISTICS, SU, LDA 921.000,00MT

58F000141/P.D/
B.M/0008/2022

Contratação para execução de fornecimento de 
equipamento informático

Pequena 
Dimensão

THE NEW MILLANO GROUP, LDA 442.500,00MT

58F000141/C.L/
B.M/0010/2022

Contratação para prestação de serviços de aluguer de 
sala e confecção de refeições

Concurso 
Limitado

MITETE COMERCIAL, LDA 999.910,00MT

Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DO DISTRITO DE MABOTE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇOES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Governo do Distrito de Mabote convida pessoas singular e colectivas interessadas a apresentarem propostas fechadas para contratação de empreitada de obras

públicas, de acordo com o ponto n.º 4 (CL equivale a Concurso Limitado e CP a Concurso Público).

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los pela importância não reembolsável de
2.000,00MT por documento, a partir do dia 18/05/2022, das 7.30 às 15.30 horas na UGEA, localizada na Secretaria Distrital de Mabote, Bairro Josina Machel,
Telef. +258 860402062/ 875113259, Email: secretmabote15@gmail.com

3. O período de validade das propostas será de 120 dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima mencionado, pontos n.º 2 e 4, serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos
concorrentes que desejam comparecer.

Promotor/ Concurso Designação Data e hora de Vista 
do Local da Obra

Local, Hora e Data de Entrega
das Propostas

Data/Hora
Abertura das 

Propostas

Caução 
provisória

Governo do Distrito de Mabote
CP/03/GDM/UGEA/2022

Empresa para Construção da 
Secretaria Administrativa da 

Localidade de Tanguane

24/5/2022
8.00 horas

Secretaria Distrital de Mabote, sito na Vila 
do Distrito de Mabote, Rua nº 222, Bairro 
Josina Machel – 31/5/2022 /9.00 horas

31/5/2022
9.15 horas

Não aplicável

Governo do Distrito de Mabote
CP/04/GDM/UGEA/2022

Empresa para Construção da 
Secretaria Administrativa da 

Localidade de Chitanga

24/5/2022
11.30 horas

Secretaria Distrital de Mabote, sito na Vila 
do Distrito de Mabote, Rua nº 222, Bairro 
Josina Machel – 31/5/2022 /9.00 horas

31/5/2022
10.30 horas

Não aplicável

5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Mabote, aos 16 de Maio de 2022

A Secretária Permanente Distrital

Celina Carlos Moiane

(Instrutora e Técnica Pedagógica N1)

O DOUTOR DAVID WILSON MACUHA, JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA 
PRIMEIRA SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO	-	MATOLA

Pela Décima Primeira Secção deste Tribunal correm éditos de 30 
(trinta) dias, a contar da 2ª e última publicação deste anúncio, 
citando a executada GRÁFICA HERMON, representada pelo senhor 
Abubacar Chame Omar, com última residência no Bairro do Alto 
Maé, Av. Mohamed Siad Barre, nº 5, 1º andar, cidade de Maputo, 
agora em parte incerta, para nos termos dos artigos 924º e 925º, nº 
1, do C.P.C. e no prazo legal de 5 (cinco) dias	findos	os	éditos,	pagar	
a quantia exequenda no valor de 456 170,00MT (quatrocentos e 
cinquenta e seis mil, cento e setenta meticais), acrescidos de mais 
15 000,00MT (quinze mil meticais) de custas prováveis, totalizando 
471 170,00MT (quatrocentos e setenta e um mil, cento e setenta 
meticais), nos presentes Autos de Acção Executiva para Pagamento 
de Quantia Certa, registados com número 20/21-I/Ex, em que é 
exequente LZ SHADDAI GRÁFICA E SERIGRAFIA, ou dentro do prazo, 
nomear	à	penhora	bens	suficientes	para	tal	pagamento	ou	deduzir	a	
oposição que tiver, conforme duplicado do requerimento executivo e 
do despacho determinativo da penhora, que se encontram à disposição 
neste Cartório, onde poderão ser solicitados em qualquer dia útil, 
dentro das horas normais de expediente. Advertindo-se-lhe de que 
a falta de oposição de pagamento ou nomeação de bens à penhora, 
prosseguirão	os	autos	até	final	à	sua	revelia.

Matola, aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de dois mil e dois

A Escrivã de Direito
(Ilegível)

O Juiz de Direito
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
11ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

SERVIÇO DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
CIVIL E NOTARIADO DA 

KATEMBE

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE CARLOTA MUJOVO

Certifico,	 para	 efeitos	 de	
publicação, que por escritura 
do dia dez de Maio de dois mil 
e vinte e dois, exarada de folhas 
vinte e dois a vinte e três, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número dez “A”, da Conservatória 
do Registo Civil e Notariado da 
KaTembe, perante HENRIQUES 
JOSÉ MALUANA, Conservador 
e Notário Superior, do referido 
Cartório, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de CARLOTA 
MUJOVO, no estado de viúva, 
natural de Magude e residente no 
Bairro de Infulene “D”, cidade da 
Matola,	 filha	 de	 Machambelene	
Mujovo e de Miosse Macuacude, 
sem ter deixado testamento ou 
qualquer outra disposição da sua 
última vontade.

Que deixou como único e 
universal herdeiro, seu sobrinho 
JOAQUIM ANDRÉ MONDLOVO, 
solteiro, maior, natural da cidade 
de Maputo, residente no Bairro 
de Infulene “D”, cidade da Matola.

Segundo a lei não há outras 
pessoas	 que	 prefiram	 ou	
que possam concorrer a esta 
sucessão em relação ao indicado 
herdeiro.
Que da referida herança fazem 
parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

KaTembe, aos 10 de Maio de 
2022

O Notário

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO 

DO ESTADO NA CIDADE DE 
MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E DE 
TRABALHO

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MAPUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE SHARIFA DAWJEE 
SZAFMAN

Certifico,	 para	 efeitos	 de	
publicação, que por escritura 
de vinte e dois de Abril de dois 
mil e vinte e dois, exarada de 
folhas sessenta e um a folhas 
sessenta e dois, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
duzentos e noventa e dois, traço 
“C”, deste Quarto Cartório Notarial, 
perante ELVIRA FREITAS SUMINE 
GONDA, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, 
em exercício no referido Cartório, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito 
de SHARIFA DAWJEE SZAFMAN, 
casada com Herman Szafman, 
sob o regime de comunhão geral 
de bens, natural de Maputo, com 
última residência na África do Sul, 
sem ter deixado testamento e nem 
qualquer outra disposição da sua 
última vontade.
Mais	 certifico	 pela	 operada	
escritura pública que foram 
declarados como únicos e 
universais herdeiros de todos 
seus bens e direitos, seu esposo 
HERMAN SZAFMAN, natural 
da Bélgica, de nacionalidade 
moçambicana	e	seu	filho	NADEAN 
SZAFMAN, natural de Zimbabwe, 
de nacionalidade portuguesa, 
divorciado e residente em Portugal.
Que não deixou outras pessoas 
que	 segundo	 a	 lei	 prefiram	 aos	
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer à sucessão da 
herança e que dela fazem parte 
bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 26 de Abril de 2022

A Notária

(Ilegível)
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O exercício económico de 2021 foi marcado pelas dificuldades e incertezas na conjuntura macro-económica em 
contexto de crise asseverada pela pandemia da COVID-19 e pelos fenómenos naturais severos que exigiram esforços 
adicionais para a reconstrução e decisões de negócio corajosas, ousadas e assimétricas para o sucesso da nossa 
Companhia! 

Foi no meio destas dificuldades que a nossa Companhia completou 10 anos e, por isso, a exigência de introspecção 
e reflexão para o realinhamento do nosso propósito. Afirmamos com entusiamo que o nosso propósito é servir e ser 
significante para a sociedade através do pagamento justo e célere das perdas das empresas e das famílias. Reafirmamos, 
igualmente, o nosso compromisso com a comunidade em que estamos inseridos renovando e reforçando a nossa 
responsabilidade social corporativa.

No meio de grandes desafios e tentações, continuamos fiéis aos nossos valores e práticas porque acreditamos que a 
honestidade, excelência, consistência e resiliência não podem ser comportamentos de ocasião.

E, para melhor servir, mudamos a nossa abordagem de negócio passando de um modelo transacional para o modelo 
relacional e, por isso, adquirimos e operacionalizamos o nosso Contact Center equipado com os melhores sistemas de 
comunicação e informação. Com o mesmo objectivo, abrimos as agências da Matola e da Manhiça.

O nosso modelo relacional de negócio estende-se, igualmente, à comunidade em que estamos inseridos. Já não se 
trata apenas de clientes e parceiros de negócio e, muito menos, do lucro, mas sim, de contribuir para o bem-estar 
social e ambiental da comunidade em que nos inserimos. Por isso, constituímos a Fundação Indico que centraliza as 
nossas acções de responsabilidade social corporativa.

Enfim, cumprimos a nossa missão tendo sempre presente os riscos inerentes a nossa actividade. Por isso, implementamos 
o Enterprise Risk Management (ERM) e fomos certificados na norma de Gestão de Segurança de Informação – ISO
27001 e em fase de conclusão da certificação na norma de continuidade de negócio ISO 22301.

Os resultados que aqui apresentamos, são fruto de decisões estruturantes, ousadas, corajosas e focadas na 
sustentabilidade a longo prazo para o benefício de todas as partes interessadas a quem agradecemos pela confiança 
e reiteramos o nosso compromisso de tudo fazermos para “Viverem Sem Medo”.

Temos muito orgulho de sermos uma empresa moçambicana, com moçambicanos e para moçambicanos, mas, com 
elavados padrões de qualidade internacionalmente reconhecidos.

O desafio da gestão da nossa Empresa já não se situa apenas num plano estritamente ligado a produção de resultados 
líquidos positivos, mas sim, na necessidade de harmonia e paz social entre as diferentes partes interessadas.

Neste contexto, fomos fiéis ao nosso modelo de governação corporativa que, suportando-se no conceito comply 
or explain e assente nos princípios da transparência, isenção, competência, equidade, prestação de contas e 
responsabilidade, estabelece a necessária harmonia e equilíbrio na protecção dos interesses, direitos e deveres de 
todas as partes interessadas e gere de forma sistemática possíveis conflitos de interesses.

A estrutura do nosso modelo de Governo Societário integra a Assembleia Geral, órgãos de administração e órgãos de 
fiscalização, garantindo a adequada separação de competências entre as funções de gestão e fiscalização.

Para garantir a continuidade e evitar disrupções materiais na gestão corrente, definimos e implementamos um Plano 
de Sucessão do Conselho de Administração, fundado no fit and proper dos sucessíveis incluindo o respectivo plano 
de preparação.

Por forma a reforçar um modelo de governação assente numa gestão sã e prudente do negócio, no reforço da 
comunicação, da transparência e da interacção entre os diversos órgãos de administração e de fiscalização, Titulares 
de Funções-Chave e Responsáveis de Topo, existem Comités Consultivos, nos quais além de um ou mais membros dos 
Órgãos de Administração ou de Fiscalização, consoante os casos, têm assentos Directores de primeira linha de reporte 
e os titulares de Funções-Chave.

Visão: Servir e Ser Significante para a Sociedade.

Missão: Proteger as famílias e as empresas através do pagamento justo e célere das suas perdas.

Valores
 • Honestidade: Agimos sempre com verdade, justiça, transparência, integridade e sinceridade.
 • Excelência: Não nos conformamos com o bom e acreditamos que o perfeito ainda pode ser aperfeiçoado.
 • Consistência: Pensamos e agimos de forma disciplinada, preservando o nosso legado e elevando cada vez mais os

nossos padrões de serviço.
 • Resiliência: Adaptamo-nos habilmente e contornamos os obstáculos agilmente, tornando-nos cada vez mais fortes

e determinados.

As nossas práticas:
 • Servir mais, do que ser servido;
 • Ouvir mais, do que ser ouvido;
 • Compreender mais, do que ser compreendido;
 • Dar mais, do que receber;
 • Fazer sempre o correcto ainda que tal nos prejudique.

Os nossos compromissos: Somos uma empresa cidadã, comprometida com o desenvolvimento socioeconómico e 
ambiental sustentável, geradora de valor a longo prazo para os clientes, parceiros, investidores, comunidade e para 
todas as partes interessadas.

A Indico Seguros desenvolveu e implementou as suas acções de responsabilidade social corporativa através da 
Fundação Indico que realizou várias acções, nomeadamente:

• Oferta de 417 cestas básicas nas Cidades de Maputo e Pemba em coordenação com a Paróquia Santo António da
Polana e a Comunidade Santo Egídio;

 • Serviu mais de 600 refeições a pessoas “sem abrigo” na Cidade de Maputo em coordenação com a Comunidade
Santo Egídio;

 • Oferta de material escolar e brindes ao Lar da Paróquia São Gabriel no âmbito da comemoração do Dia Internacional 
das Crianças;

 • Oferta de material para a construção de um bloco de salas da Escola Secundária São Gabriel da Matola;
 • Oferta de material informático à Escola Secundária São Gabriel da Matola;
 • Oferta de uma bolsa de estudo;
 • Oferta de material escolar e produtos alimentares ao Infantário Provincial de Manica;
 • Oferta de alimentos não perecíveis e valor monetário ao Lar Nova Esperança que acolhe e cuida de 95 idosos

carenciados.
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4. Modelo de Governação Corporativa

3. Responsabilidade Social Corporativa

Assembleia 
Geral

Conselho fiscal

Conselho de
Administração

Comissão Executiva
CE

Administrador
Delegado CEO

Direcção de Admin.
& Recursos Humanos

DAR

Direcção de Controlo 
de Crédito

DCC

Direcção de
Contabilidade & 
Finanças - DCF

Diretor de
Operações DO

Diretor de
Contact Center DCT

Direcção de
Produção 

Corporate DPC

Direcção de
Produção 

Retalho DPR

Direcção de
Sinistros 

Corporate DSC

Direcção de
Sinistros 

Retalho DSR

Operações
Regionais

 DRS, DRC e DRN

Gabinete
Jurídico e 

Compliance
GJC

Gabinete
de Qualidade e 

Controlo Interno
GQCI

Gabinete
 de Tecnologia
de Informação

GTI

Gabinete de 
Comunicação
e Marketing

GCM

Administrador do Pelouro
de Administração e 

Finanças CFO

Administrador do Pelouro
de Operações

COO

Comissão de Remunerações

Comité de Auditoria Interna Comité de Compliance

Comité de Gestão 
de Riscos

Comité de
Investimentos

A Índico Seguros é uma empresa de capital moçambicano, com o capital social de MZN 300.000.000,00 integralmente 

realizado (2021: MZN 100.000.000,00) tendo cada acção o valor nominal de MZN 1.000,00.

5. Estrutura Accionista

Accionistas Nº Acções % Capital Realizado

Indico Capitais e Investimentos, S.A. 240,000 80.00%  240,000,000

Capital Corporate Investments, S.A. 27,000 9.00% 27,000,000

Vinci - Consultoria e Serviços, S.A. 18,000 6.00% 18,000,000

Activa – Gestão de Risco, S.A. 15,000 5.00% 15,000,000

Total 300,000 100% 300,000,000

COMPANHIA DE SEGUROS ÍNDICO, S.A. 

1

Assembleia Geral

Presidente da Mesa da Assembleia Geral Dr. Alfiado Pascoal

Secretária da Mesa da Assembleia Geral Dra. Juliana Penicela

PhD Mário Sitoe
Presidente do Conselho de Administração

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O Conselho de Administração, no cumprimento do seu dever, vem apresentar aos Exmos. Senhores Accionistas, o 
Relatório e Contas do exercício findo a 31 de Dezembro de 2021, devidamente auditado pela KPMG Auditores e 
Consultores S.A.

CONJUNTURA ECONÓMICA GLOBAL

O Fundo Monetário Internacional (FMI), no “World Economic Outlook ”, refere que a economia global entrou em 
2022 numa posição mais fraca do que o esperado anteriormente. À medida que a nova variante Omicron da COVID-19 
se espalha, os países impuseram restrições de mobilidade. O aumento dos preços da energia e das consequências do 
fornecimento resultou numa inflação mais elevada e mais alargada do que o previsto, nomeadamente, nos Estados 
Unidos e em muitos mercados emergentes e economias em desenvolvimento. A retenção contínua do sector imobiliário 
da China e a recuperação mais lenta do consumo privado também têm perspectivas de crescimento limitadas.

No meio dessas incertezas, o FMI prevê que a economia global abrande o seu crescimento dos 5,9% em 2021 para 4,2% 
em 2022. Um pressuposto revisto que retira a bolsa de política orçamental Build Back Better do pacote de medidas da 
política fiscal da linha de base, a retirada antecipada do acomodação monetário e a continuação da escassez de oferta 
produzindo uma revisão em baixa de 1,2 pontos percentuais para os Estados Unidos. Na China, as divergências induzidas 
pela pandemia relacionadas com a política de tolerância zero a COVID-19 e o stress financeiro prolongado entre os 
desenvolvedores de propriedades induziram uma desvalorização de 0,8 pontos percentuais. O crescimento global deverá 
desacelerar para 3,8% em 2023. Apesar de ser 0,2 pontos percentuais superiores à previsão anterior, a atualização reflete 
em grande parte um crescimento mecânico após as quedas atuais de crescimento se dissiparem no segundo semestre de 
2022. A previsão é de que os resultados adversos da saúde diminuam para níveis baixos na maioria dos países até ao final 
de 2022, assumindo que as taxas de vacinação melhoram a nível mundial e as terapias tornam-se mais eficazes.

Espera-se que a inflação elevada se mantenha por mais tempo do que o previsto no quatro trimestre de 2021, com as 
perturbações contínuas da oferta e os elevados preços da energia a continuarem em 2022. Assumindo que as expectativas 
de inflação se mantêm bem, a inflação deverá diminuir gradualmente à medida que os desequilíbrios entre a oferta e a 
procura diminuem em 2022 e a política monetária nas principais economias responde. 

Os riscos para a linha de base global estão inclinados para o lado negativo. O surgimento de novas variantes COVID-19 
poderia levar a pandemia e induzir novas perturbações económicas. Além disso, as perturbações da cadeia de 
abastecimento, a volatilidade do preço da energia e as pressões salariais localizadas levaram ao aumento das incertezas 
em torno da inflação e do padrão de política macroeconómica. As economias desenvolvidas influenciam o aumento 
das taxas, os riscos para a estabilidade financeira e o mercado emergente e os fluxos de capital das economias em 
desenvolvimento, as moedas e as posições orçamentais, especialmente com os níveis de dívida a aumentarem 
significativamente nos últimos dois anos. Outros riscos globais podem cristalizar-se à medida que as tensões geopolíticas 
continuam elevadas, e a emergência climática significa que a probabilidade de grandes catástrofes naturais permanecerá 
elevada.

Com a pandemia a continuar a manter a sua aderência, a ênfase numa estratégia de saúde global eficaz é mais saudável 
do que nunca. O acesso mundial a vacinas, testes e tratamentos é essencial para reduzir o risco de variantes covid-19 mais 
perigosas. Isto exige um aumento da produção de fornecimentos, bem como melhores sistemas de entrega de produtos 
no país e uma distribuição internacional mais justa. A política monetária em muitos países terá de continuar a seguir 
um caminho mais apertado para conter as pressões da inflação, enquanto a política orçamental, que opera com mais 
espaço limitado do que mais cedo na pandemia, terá de dar prioridade às despesas de saúde e sociais, concentrando 
simultaneamente o apoio aos mais afectados. Neste contexto, a cooperação internacional será essencial para preservar 
o acesso à liquidez e acelerar as reestruturações da dívida sempre que necessário. O investimento em políticas climáticas
continua a ser imperativo para reduzir o risco de alterações climáticas catastróficas.

ECONOMIA NACIONAL

Contra várias previsões e perspectivas, o ambiente económico nacional apresentou melhorias em 2021 
comparativamente ao ano anterior. Esta melhoria da economia é consubstanciada pela variação positiva do PIB no 
III trimestre na ordem de 3,36% face ao período homólogo de 2020. O PIB acumulado até Setembro de 2021 foi 
de 1.78% com uma previsão de 2.46% até 31 de Dezembro. Este resultado foi influenciado, principalmente, pelos 
sectores de hotelaria e restauração (5,09%), indústria extrativa (5,01%) e agricultura (4,88%). Os restantes sectores 
apresentaram a mesma tendência dos acima citados, mas com um incremento ligeiro.

Moçambique terminou o ano de 2021 com uma inflação acumulada de 6,74%, com o ritmo de subida de preços ao 
longo dos 12 meses de 2021 a ficar acima do de 2020, ano em que a inflação se tinha fixado em 3,52%. As categorias 
de alimentação e bebidas não alcoólicas e de restaurantes, hotéis, cafés e similares foram as que mais contribuíram 
para a subida de preços no último ano.

O Banco de Moçambique manteve-se firme na sua Política Cambial ao controlar a taxa de câmbio das principais 
divisas (em especial o dólar) a níveis abaixo da média dos últimos anos. O mercado moçambicano vivenciou uma 
derrapagem drástica do dólar no final do primeiro trimestre (início do segundo), passando o dólar dos habituais 75.06 
MTS/USD para menos de 60 MTS/USD. Esta foi uma estratégia adoptada pelo Banco Central através da redução de 
reservas em moeda externa assim como pela redução da taxa de reserva obrigatória para os Bancos Comerciais. Como 
consequência, à 31 de Dezembro de 2021, o câmbio médio de fecho do mercado era de 63.83 MTS/USD.

Esta derrapagem teve um sabor agridoce no mercado. Enquanto alguns agentes económicos celebravam esta 
derrapagem pelo facto de o metical ter ganho terreno para o dólar, permitindo maior poder de importação, outros 
sentiram um impacto negativo pela desvalorização dos seus investimentos em dólares. As diferenças cambiais e 
ajustamentos de justo valor dos imóveis constituíram um dos principais transtornos para as empresas, onde tiveram 
de registar perdas consideravelmente altas.

Naquilo que à Política Monetária diz respeito, o Banco Central, ao longo do ano 2021, manteve as taxas  directórias 
quase que inalteradas. Nas várias reuniões realizadas ao longo do ano, o Comité de Política Monetária (CPMO) do 
Banco de Moçambique decidiu manter a taxa MIMO em 13,25%. Esta decisão ajudou a estimular a economia, visto 
que os agentes económicos encontraram nos Bancos Comercias um “balão de oxigénio” para a retoma das suas 
actividades, após os nefastos efeitos da Covid-19 em 2020.

Moçambique, como aliás, o resto do mundo, não escapou às duas variantes da Covid-19, Delta e Ômicron. A primeira 
teve o seu pico de infecções e óbitos no primeiro trimestre de 2021, obrigando o Governo a implementar medidas sérias 
para a prevenção, incluindo o encerramento de restaurantes e supermercados às 18 horas e o recolher obrigatório às 
21 horas. A segunda variante ganhou terreno no último trimestre do ano, contudo, apesar da sua fácil proliferação, 
os seus efeitos não foram severos e, com isto, não foram impostas medidas restritivas gravosas.

A instabilidade militar na província de Cabo Delgado continuou em 2021 a constituir um dos principais destaques em 
Moçambique e no mundo. Vários ataques foram perpetrados por insurgentes ao longo do primeiro semestre de 2021, 
o que culminou com a suspensão das operações da Petrolífera Total Energies em Março.

Com o apoio dos países da região da SADC e de Ruandesas, as operações dos insurgentes reduziram o que conferiu 
alguma tranquilidade às autoridades locais, ao Governo e aos agentes económicos naquela região. Os danos 
decorrentes das vandalizações dos insurgentes são avultados, valores, no entanto, ainda não avançados pelo Governo. 
Dados recentes indicam a província fronteiriça de Niassa como ponto de refúgio dos insurgentes como resultado das 
operações das tropas mistas no “teatro das operações”.

Por um lado, as atenções estão viradas para a busca pela estabilidade militar na província de Cabo Delgado, por outro 
avançam as operações de exploração de gás natural na mesma província. Chegou às águas nacionais a plataforma 
flutuante da Coral que será instalada na Área 4 da Bacia do Rovuma para exploração de gás. Espera-se que com o 
arranque das operações de GNL naquela região, a economia possa ganhar outra dinâmica pela captação de receitas 
por parte das várias empresas a prestarem serviços à aquela plataforma. Igualmente, através da captação de impostos, 
espera-se que o Estado possa aumentar o seu volume de receitas.

O mercado segurador moçambicano foi, até determinado ponto, marcado por aquisições e fusões ao longo do 
ano 2021. A seguradora portuguesa Fidelidade comunicou ter concluído com sucesso a aquisição de 70% da SIM 
- Seguradora Internacional Moçambique, que opera sob a marca Ímpar. Por outro lado, a Companhia de Seguros
Hollard Moçambique (Hollard Seguros) adquiriu a carteira de clientes da ICE Seguros como estratégia para ganhar 
maior robustez no mercado.

O ramo não vida continuou consistente na liderança da produção global do sector de seguro até o final do III Trimestre de 
2021, com produção global a apresentar um crescimento de 55% comparativamente ao igual período do ano anterior.

Moçambique enfrenta desafios endógenos e exógenos estruturantes que limitam o crescimento da economia ao 
ritmo registado nos últimos anos.

Actualmente, o mercado segurador é constituído por 21 Companhias de Seguros,1 Resseguradora, 123 Corretoras de 
Seguros, 4 Corretoras de Resseguro, 6 Entidades Gestoras de Fundos de Pensões Complementares, 1 Micro Seguradora 
e 30 Agentes de Seguros.

PRÉMIOS DE SEGURO DIRECTO-MOÇAMBIQUE

O nível de crescimento do mercado segurador do País tem como um dos principais indicadores de análise, a 
contribuição do sector para economia nacional, mensurado através do rácio entre os Prémios Brutos Emitidos (PBEs) 
e o Produto Interno Bruto (PIB), tendo registado nos anos de 2016, 2017 e 2018, 2019 e 2020 cerca de 1,54 %, 1,62%, 
1.48%, 1,67% e 1.90% respectivamente. A contribuição do mercado segurador na economia nacional é muito baixa, 
considerando o volume de investimentos que o país tem registado nos últimos anos e em contraste com as elevadas 
taxas de penetração no PIB de alguns países da região como é o caso da Africa do Sul, com uma taxa de contribuição 
no PIB na ordem dos 3.1% respectivamente.

De acordo com o relatório Anual do ISSM de 2020, o mercado segurador apresentou em 2020 uma taxa de sinistralidade 
bruta para o ramo Não Vida de 51.9%, dos prémios adquiridos contra os 41% registados em 2019, revelando isto um 
incremento de 10.90 pontos percentuais. Os seguros de responsabilidade civil geral, acidentes de trabalho e acidentes 
pessoais e doença apresentam taxas de sinistralidade bruta mais elevadas 66.9%, 67.2% e 60.20%, respectivamente.

Durante o exercício económico de 2020, verificou-se uma redução do nível geral de cedência do sector segurador que 
passou de 52% em 2019 para 46.3%, sendo que o ramo Vida aumentou o nível de cedência em 1.2 pontos percentuais 
comparativamente ao ano transacto. O ramo Não Vida, no geral, apresentou uma redução do seu nível de cedência 
em 5.7 pontos percentuais.

Para o exercício económico de 2020, conforme o relatório anual do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, 
publicado em Setembro de 2021, a taxa de cobertura de solvência do mercado observou uma redução de 64.8 pontos 
percentuais, passando de 484.3% em 2019 para 419.5% em 2020, que se manteve adequado.

Registou-se um nível de suficiência na ordem de 179,2 milhões de meticais de activos para fazer face as provisões 
técnicas, que em 31 de Dezembro 2020, ascendiam a cerca de 16,455 milhões, contra 16 635 milhões e activos elegíveis, 
atendendo que durante o período acima referenciado as provisões técnicas apresentaram um crescimento na ordem 
de 21.6% comparativamente a 2019. 

PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS

Os prémios brutos emitidos atingiram em 2021 um volume de 961 milhões de Meticais, um decréscimo de 6% face aos 
1,020 milhões de Meticais registados em 2020, devido essencialmente ao saneamento da carteira e a descontinuidade 
dos seguros de cauções e responsabilidade civil profissional, conforme ilustra o gráfico abaixo:

No exercício económico de 2021, o ramo automóvel manteve a sua relevância no que concerne à receita total 
processada, tendo contribuído com cerca de 66.56% dos prémios brutos emitidos e os restantes ramos com 33.44% 
da receita total.

Importa salientar que este ramo de negócio registou um decréscimo de cerca de 5.43% comparado com o período 
homólogo de 2020, consolidando-se cada vez mais como o nosso principal ramo de negócio, o que nos valeu a 
primeira posição no Ranking do sector para o ramo automóvel, de acordo com o Relatório Anual do ISSM (2020).

O rácio de sinistralidade líquido de resseguro no exercício financeiro de 2021 situou-se nos 38.99%, o que 
representa um decréscimo na ordem dos 3 pontos percentuais, onde o ramo automóvel apresenta um rácio de 
sinistralidade líquido de resseguro de 45.32%, o que representa um decréscimo na ordem dos 6 pontos percentuais 
comparativamente ao período homólogo.
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Ramo de Negócio 2021 2020

Vida 1,793,3 2,465,5

Não Vida 14,756,3 16,029,0

Total 16,549,6 18,494,1

Fonte: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), dados provisórios referentes ao IV Trimestre 2021.
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SÍNTESE DE INDICADORES

SINISTRALIDADE

A sinistralidade é entendida como o rácio entre os custos com sinistros e os prémios emitidos. No ano de 2021, o rácio 
de sinistros brutos e dos respectivos custos por natureza a imputar, fixou-se nos 61.82%, valor ligeiramente inferior ao 
verificado em 2020:65.45%, correspondente a um decréscimo de 6% face ao período homólogo justificada, em parte, 
pela não renovação de apólices de clientes com histórico de sinistralidade elevada nos últimos 3 anos (com perdas totais 
reportadas e indemnizadas na ordem de 172 milhões de meticais, com maior impacto no ramo de incêndio e perigos 
afins e engenharias). O Ramo de acidentes pessoais e doença apresentou uma variação de 286%, seguindo-se o ramo de 
incêndio e perigos afins com uma variação de 168%.

Os custos com sinistros brutos, incluindo os custos por natureza a imputar dos ramos automóvel e incêndio e perigos 
afins, correspondem a 52.3% e 36.7%, respectivamente, do total dos custos para o ano de 2021, sendo que os restantes 
11.1% partilhados pelos outros ramos.

CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Os custos administrativos registaram um aumento significativo na ordem dos 40.69%, situando-se em 378.64 milhões 
de Meticais, correspondendo a 39.40% dos prémios brutos emitidos. Este aumento significativo, deveu-se entre 
outros a: 

i) Realização de projectos estruturantes por forma a melhorar a gestão e experiência de consumo dos nossos
clientes, como foi o caso da implantação do Contact Center;

ii) Concepção e implementação da Agência e Centro de Formação da Matola;

iii) Reestruturação das operações com a contratação de novos técnicos;

ANÁLISE TÉCNICA

Em 2021, devido à conjugação da evolução desfavorável da situação económica global face aos impactos da Pandemia 
do COVID-19, que levou ao freamento da economia aliado ao saneamento da carteira e descontinuidade de produtos, 
registamos uma redução dos prémios brutos emitidos, na ordem de 6% comparado com 2020. 

Com efeito, a margem técnica liquida teve uma redução na ordem dos 12%, situando-se nos 414 milhões de Meticais 
(2020: 468 milhões de Meticais) resultante dos factores acima referidos.

RESULTADO LÍQUIDO

O resultado líquido em 31 de Dezembro de 2021 foi de 31.25 milhões de Meticais positivos (2020: 121.11 milhões de 
Meticais), o que corresponde a uma variação negativa de 74% face ao período homólogo de 2020.

Para este desempenho contribuiu significativamente (i) saneamento de clientes de elevada sinistralidade e 
descontinuidade de produtos, (ii) aumento significativo dos custos administrativos (iii) perdas na reavaliação das 
propriedades de investimento, contraposto pelo bom desempenho dos investimentos.

MARGEM DE SOLVÊNCIA

A margem de solvência, entendida como o património da seguradora, livre de toda e qualquer obrigação previsível 
e deduzido dos elementos incorpóreos, corresponde à garantia financeira a observar obrigatoriamente, tendo em 
conta a dimensão das responsabilidades assumidas no âmbito dos contratos de seguro celebrados e é calculada de 
acordo com o disposto no Decreto n.º 30/2011, de 11 de Agosto.

Assim, com base nas demonstrações financeiras estatutárias, durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, a 
Companhia fez uma monitorização mensal do seu nível de solvência, como forma de assegurar a sua solvabilidade a 
médio e longo prazos, sendo que a margem de solvência foi de 283% para o exercício em apreço, conforme ilustrado 
abaixo:

POLÍTICA DE RESSEGURO

A Companhia manteve o seu nível de exigência na contratação de resseguro, tendo nos seus tratados, apenas 
resseguradoras de rating A pela S&P e AM Best cotadas no top 50 do ranking das maiores do mundo.

A carteira de investimentos, com referência a 31 de Dezembro de 2021, cifrou-se em 578.10 milhões de Meticais (2020: 
703 milhões de meticais), apresentando um decréscimo de 18% face ao ano de 2020.

O decréscimo verificado na carteira de investimentos ficou a dever-se a redução verificada nos depósitos a prazo na 
ordem de 87%, decorrente da necessidade de mobilização de depósitos a prazo em dólares norte americanos por 
forma a fazer face a responsabilidades decorrentes de sinistros, conjugado com o reconhecimento das varições do 
justo valor negativas das propriedades de investimento, devido a apreciação do metical face ao dólar norte americano 
na ordem de 15%. 

Durante o ano de 2021 as taxas de juro tiveram uma tendência de estagnação, em que o Banco Central por muito 
tempo optou pela manutenção das taxas de juro directoras do sistema financeiro moçambicano, como forma de 
materializar a sua política monetária e desta forma tentar conter e/ou reduzir os efeitos negativos da pandemia na 
economia nacional.

Ramos 2021 2020 Var. 2021/2020 (%)

Acidentes de trabalho 1.99% 28.45% -93% pp

Acidentes pessoais e doença 19.59% 6.51% 201% pp

Incêndio e outros danos 16.79% 53.84% -69% pp

Automóvel 45.32% 48.19% -6% pp

Marítimo 17.16% -0.64% -2796% pp

Aéreo 0.00% 0.00% % pp

Transportes 103.04% 23.77% 333% pp

Responsabilidade Civil 10.26% 17.87% -43% pp

Diversos 46.41% 11.95% 288% pp

Total 38.99% 40.17% -3% pp

Descrição 2021 2020 Var. 2021/2020 (%)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Prémios de Seguro Directo 961 1,020 (6%)

Margem Técnica Liquída 415 468 (11%)

Resultado Líquido 31 121 (74%)

BALANÇO

Capitais Próprios 368 336 10%

Activo Total 1,077 1,060 2%

Investimentos 578 703 (18%)

RÁCIOS

Eficiência

1- Rácio de Sinistralidade Líquido de

Resseguro 39% 40% (3%)

2- Rácio de Despesa Líquido de Resseguro 61% 29% 112%

3- Rácio Combinado Líquido de Resseguro 100% 69% 35%

Solvabilidade

1- Rácio de Solvência 283% 258% 10%

2- Capitais Próprios / Activo Total 34% 32% 6%

3- Cobertura das Provisões Técnicas 109% 132% (4%)

Outros Indicadores

Resultado Por Acção 104 606 (83%)

Número de Colaboradores 107 75 43%

Ramos 2021 2020 Var. 2021/2020 (%)

Acidentes de trabalho 17.62% 89.67% -80.35%

Acidentes pessoais e doença 32.80% 8.50% 285.79%

Incêndio e outros danos 389.62% 145.24% 168.25%

Automóvel 48.54% 53.65% -9.52%

Marítimo 17.16% -0.64% -2771.23%

Aéreo 0.00% 0.00% 0.00%

Transportes 50.88% 70.48% -27.81%

Responsabilidade Civil 12.41% 20.09% -38.25%

Diversos 28.38% 85.01% -66.61%

Total 61.82% 65.45% -5.55%

2021 2020

Capital 300,000,000 200,000,000 

Reservas 34,266,411 10,045,037 

Resultados transitados  1,872,908 4,987,410 

Resultado do exercício líquido de dividendos 31,245,912 121,106,872 

Elementos a deduzir (24,444,594) (13,171,966)

MARGEM DE SOLVÊNCIA DISPONÍVEL 342,940,637 322,967,353

Margem de solvência exigida - Não Vida  121,282,783 125,172,362

EXCESSO/(INSUFICIÊNCIA) 
DA MARGEM DE SOLVÊNCIA 221,657,854 197,795,991

Cobertura 283% 258%

Painel de Resseguro 2021 Rating
Posição no Ranking 

Internacional

Swiss Re (Lider) AM Best A+/Stable 2º Posição

SCOR AM Best A+/Stable 4º Posição

GIC Re S.A. AM Best B++/Stable 13º Posição

Everest Re AM Best A+/Stable 11º Posição

CCR Re AM Best A+/Stable 26º Posição

Africa Re AM Best A+/Stable 45º Posição

Ramos 2021 2020 Var. 2021/2020 (%)

Acidentes de trabalho 17,796,565 79,350,243 -77.6%

Acidentes pessoais e doença 5,293,695 1,030,406 413.7%

Incêndio e outros danos 217,981,631 91,752,071 137.6%

Automóvel 310,593,158 362,967,484 -14.4%

Marítimo 1,378,038  (43,487) -3268.9%

Aéreo -   -   0.0%

Transportes 6,226,909 11,578,962 -46.2%

Responsabilidade Civil 1,067,318 3,706,770 -71.2%

Diversos 33,922,947 116,925,174 -71.0%

Total 594,260,261 667,267,623 -10.9%

COMPANHIA DE SEGUROS ÍNDICO, S.A. 

Descrição

2021 2020

Conta 
técnica

Conta 
não 

técnica Total
Conta 

técnica

Conta 
não 

técnica Total

Custos com sinistros 
(ver Nota 7) 56,795,348 - 56,795,348 40,370,109 - 40,370,109

Custos de aquisição 
(ver Nota 8) 113,590,696 - 113,590,696 80,740,218 - 80,740,218

Custos administrativos 
(ver Nota 8) 204,463,253 - 204,463,253 145,332,393 - 145,332,393

Custos de gestão de in-
vestimentos (ver Nota 10) 3,786,358 - 3,786,358 2,691,341 - 2,691,341

Total 378,635,655 - 378,635,655 269,134,061 - 269,134,061

Resseguro

Gestão de Investimentos
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Os investimentos detidos até a maturidade, constituídos maioritariamente pelos bilhetes de tesouro correspondem a 
cerca de 62% do total da carteira de investimentos (um crescimento de 8% comparativamente a 2020), seguido das 
propriedades de investimento com 35% (um decréscimo de 15% comparativamente a 2020).

A gestão de riscos está assente nos instrumentos e políticas para a identificação e avaliação de riscos que estão 
associados ao negócio e tomar medidas para a sua mitigação.

A política de gestão de riscos da Companhia institui um sistema de gestão de riscos que identifica dentre outros, i) os 
principais riscos a que se encontra sujeita no desenvolvimento da sua actividade, ii) a probabilidade de ocorrência dos 
mesmos e o respectivo impacto, iii) os instrumentos e medidas a adoptar tendo em vista a respectiva mitigação, iv) 
os procedimentos de monitorização, visando o seu acompanhamento e v) o procedimento de fiscalização, avaliação 
periódica e de ajuste do sistema.

Tendo por base um plano estratégico de médio e longo prazo, a Companhia institui um sistema de gestão e controlo 
de risco e de auditoria interna que permite antecipar e minimizar os riscos inerentes à actividade seguradora. 
Estrategicamente, os riscos corporativos, foram categorizados em:

1) Riscos Financeiros
Decorrem das exposições da Companhia, nas operações financeiras que realiza, bem assim, aos seus activos e passivos
monetários:

•  Risco de Mercado;
• Risco de Liquidez;
• Risco de Crédito;
• Risco de Contraparte;
• Risco de Concentração.

2) Riscos Não Financeiros
Correspondem às demais categorias de riscos, não abrangidas na classificação anterior, mas que, pela sua severidade,
podem impactar na execução do objectivos estratégicos da Companhia:

• Risco Operacional;
• Risco de Compliance;
• Risco Reputacional.

O nosso painel de riscos, incorpora adequadamente a nossa exposição no sector fincanceiro não monetário no qual 
nos inserimos.

TRATAMENTO DOS RISCOS
A nossa abordagem em relação aos riscos catalogados e monitorizados é baseado nas melhores práticas de governação 
corporativa internacionalmente aceites “Enterprise Risk Management”.

Com efeito, para cada risco, há uma acção concreta e harmonizada à Lei e aos nossos normativos internos, tendente 
a mitigar os seus prováveis efeitos.

A nossa abordagem de gestão de riscos, também se funda na garantia eficaz de recursos, veiculando a sua optimização, 
aliada a um atento e pró-activo sistema de controlo interno, que identifica e corrige problemas de conformidade e 
promove a monitoria dos riscos.

É ainda nossa abordagem na gestão de riscos, desenvolver acções que auxiliem e habilitem a Gestão de Topo na tomada 
das melhores decisões, priorização e definição de planos, promovendo a avaliação de oportunidades e ameaças. 

A gestão de riscos corporativos interno impulsiona a criação de valor, permitindo que a gestão responda de forma 
rápida, eficiente e eficaz a quaisquer eventos futuros.

SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS

O nosso sistema de gestão de riscos é composto por intervenientes, cujas funções são distintas, porém, 
complementares, a saber:

A Gestão de Topo, através do Conselho de Administração e da Comissão Executiva tem, de forma conjunta, a 
responsabilidade de definir os objectivos estratégicos e os mecanismos para alcançá-los, garantindo que as políticas 
internas viabilizem uma assertiva gestão de riscos. Paralelamente, a Companhia adoptou o modelo de gestão de riscos 
de “três linhas de defesa”:

As funções de cada responsável, as suas interacções e contribuições para a gestão de riscos, estão devidamente 
regulamentadas e evidenciadas pela Política de Gestão de Riscos e Regulamentos de cada Comitê Consultivo.

Os Comitês Consultivos gozam de independência no desempenho das suas atribuições, sendo garantida a sua isenção, 
liberdade e transparência.

O nível dos riscos é representado pelas cores: Vermelho – alto; Laranja – médio e Amarelo – baixo; A tendência 
de evolução dos riscos (alteração no último trimestre) é representada pelas setas: inclinada ascendente aumento do 
risco; lateral – constante e inclinada descendente – diminuição do risco.

Risco de Crédito

i) Comportamento de Crédito na Economia
No I e II trimestre de 2021, o risco de crédito foi classificado como sendo de nível médio devido ao aumento da taxa
MIMO em janeiro por parte do Banco Central, associado às incertezas relativas à terceira vaga da COVID – 19. No III
e IV trimestres, este risco subiu o seu nível devido devido ao aumento da exposição bruta do crédito, propiciando a
ocorrência de devedores inadimplentes quer a nível do mercado assim como na companhia.

ii) Comportamento de Crédito na Companhia
A nível da Companhia, o crédito teve um comportamento diferente da tendência do mercado. Assistiram-se momentos 
de concentração de crédito numa altura em que o mercado indicava maior disponibilidade dos agentes económicos.
Este cenário justifica-se pelo facto de os agentes económicos procurarem, com os empréstimos nas instituições de
crédito, alavancar as suas actividades, deixando o pagamento de prémios como prioridade de terceiro nível.

Risco de Mercado

i) Comportamento do Mercado de Capitais (acções)
O risco de Mercado teve tendência de deterioração ao longo do II e III Trimestre, como resultado da menor demanda
a nível do mercado de capitais (em especial acções). As acções da CDM e HCB (investimentos da companhia) tiveram
uma tendência de desvalorização ao longo do ano, contrariando as expectativas iniciais, aquando do investimento.

ii) Impacto dos investimentos na Companhia
Em Dezembro de 2021, as acções da HCB e CDM representavam 99% e 25% do preço de aquisição que foi de 3,02 e
20, respectivamente. Estas variações contribuíram negativamente para o resultado líquido da companhia ao longo
do ano.

Risco de Taxa de Juro

i) Comportamento da Taxa de Juro no Mercado
Após análise do comportamento da taxa de juro no mercado internacional, verificou-se que a mesma permaneceu
inalterada nas economias avançadas (Estados Unidos, China e Zona Euro) devido a crenças de que a inflação seria
temporária, e que o surgimento de novas variantes da COVID-19 conduziria à estímulos por parte dos Bancos Centrais

A nível nacional, com a alta de inflação que se verificou em janeiro de 2021, o CPMO decidiu lutar contra a inflação, 
elevando em 300 pb a taxa de referência MIMO que permaneceu inalterada até o fecho do ano (13.25%).

ii) Impacto da Taxa de juro na Companhia
O comportamento dos juros obtidos e suportados ao longo do ano esteve em linha com a tendências das taxas
aplicadas pelos Bancos Comerciais da praça. Os picos e vales representados no gráfico abaixo representam ou a
alteração ligeira das taxas de remuneração de depósitos a prazo ou a redução do capital aplicado, para os juros
obtidos. Para os juros suportados, os picos e vales representam a alteração das taxas de leasing e/ou financiamento.

Risco Câmbial

i) Comportamento da Taxa de Câmbio Mercado
O Risco Cambial teve uma tendência de instabilidade no final do I trimestre com o dólar a atingir os MZN 57,58 por
unidade depois de ter se situado nos MZN 75,06 por unidade, no início do ano.

Esta foi uma estratégia adoptada pelo Banco Central através da redução de reservas em moeda externa assim como 
pela redução da taxa de reserva obrigatória para os Bancos Comerciais. Como consequência, à 31 de Dezembro 
de 2021, o câmbio médio de fecho do mercado era de 63,83 MZN/USD. O Rand, outra moeda de referência em 
Moçambique, ganhou terreno contra o Metical, saindo dos 3,95 MZN/ZAR em Novembro para 4,02 MZN/ZAR em 
Dezembro.

ii) Impacto dos investimentos na Companhia
Decorrente da desvalorização do dólar para o metical, a companhia registou perdas cambiais pelo ajustamento do
valor dos imóveis, na ordem de MZN 35 milhões de meticais.

Risco de Liquidez

i) Comportamento da Liquidez no Mercado
O Risco de Liquidez atingiu níveis altos no primeiro trimestre de 2021, devido ao aumento das taxas de juro neste
período. No entanto, este risco teve uma tendência decrescente nos trimestres subsequentes. A redução das medidas
restritivas, associado à retoma das actividades económicas, contribuíram para uma performance positiva da liquidez
na companhia.

ii) Impacto dos investimentos na Companhia
O nível de liquidez reduzida na Companhia esteve, na maioria dos meses, a níveis acima dos 75%, no entanto, abaixo
dos níveis expectáveis.

Rendibilidade na Companhia

O Risco de rendibilidade manteve-se alto ao longo do ano de 2021 devido aos resultados (líquidos) apresentados mês 
a mês. Embora tenhamos encerrado o ano com um resultado positivo, o mesmo esteve muito abaixo do orçamento, 
MZN 31 milhões contra os MZN 111 milhões. Este resultado deveu-se ao incumprimento do resultado técnico previsto 
para o ano, associado às despesas administrativas e às perdas por ajustamento do valor dos imóveis, que estiveram 
acima dos níveis previstos no início do ano.

Risco de Compliance

No que se refere ao risco de compliance, as principais atenções em 2021 estiveram essencialmente viradas à Margem 
de Solvência que apresentou, de forma progressiva, uma tendência de redução, tendo se fixado em 283%.

Durante o exercício económico de 2021, a companhia foi capaz de apresentar uma margem de cobertura das  provisões 
técnicas acima do limite mínimo requerido por lei, sendo que a 31 de Dezembro a mesma fixou-se em 109%.

COMPANHIA DE SEGUROS ÍNDICO, S.A. 

Carteira de investimentos 2021 2020

Valor % Valor %

Empréstimos e contas a receber 
     Outros depósitos - Depósitos a prazo 17,041,591 3% 129,430,994 18%

Investimentos em filiais, associadas e 
empreendimentos conjuntos 850,000 0% 5,962,081 1%

Investimentos detidos até a maturidade 358,856,630 62% 331,980,930 47%

Edifícios de rendimento 201,354,352 35% 235,687,237 34%

Total 578,102,573 100% 703,061,242 100%

Gestão de Riscos

Desempenho dos Riscos em 2020

Conselho de Administração

Comissão Executiva

Comitês Consultivos do Conselho de Administração: 
Comitê de Auditoria e Comitê de Compliance

Comitês Consultivos da Comissão Executiva: 
Comitê de Gestão de Riscos, Comitê de Investimentos

Gestão de Riscos Corporativos: 
Gabinete de Qualidade e Controlo Interno; Gabinete Jurídico e de Compliance e 

Direcção de Contabilidade e Finanças

1ª Linha de Defesa: As Unidades Orgânicas (titulares do processo) 
cuja responsabilidade primária passa pela identificação, 

avaliação e implementação dos controles definidos.

2ª Linha de Defesa: Funções de Controle, cuja responsabilidade principal é 
elaborar, sugerir, orientar e supervisionar se os processos e controles definidos

são adequadamente implementados na primeira Linha de Defesa, bem assim 
assessorá-los e monitorar a harmonia dos controles às Leis e normativos internos.

3ª Linha de Defesa: Controlo Interno, a quem compete realizar avaliações, 
inspecções, através da execução de testes de controles e apuramento de denúncias 

incluindo sobre a efectividade da gestão e da prevenção de riscos, de controles 
internos e de conformidade.

Riscos I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Tendência

Macroeconómicos

Crédito

Mercado

Taxa de Juro

Câmbial

Liquidez

Rendibilidade 

Compliance
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A Companhia continuou em 2021, a privilegiar a identificação, desenvolvimento e retenção de talentos bem como 
a adequação e formação em matéria comportamental e técnica em linha com os qualificadores de carreiras técnico-
profissional e de gestão.

Nota de apreço nas formações em matérias técnicas de seguro onde os nossos colaboradores concluíram com aproveitamento 
e sucesso o Certificate e Diploma ministrados pelo Chartered Insurance Institute of United Kingdom (CII).

Contamos com 107 colaboradores a 31 de Dezembro de 2021 dos quais 45% são homens e 55% são mulheres.
(2020: 75 colaboradores, 43% homens e 57% mulheres).

O resultado líquido de impostos do exercício findo a 31 de Dezembro de 2021, foi de 31 245 912 Meticais. O Conselho 
de Administração propõe a não distribuição de dividendos face as incertezas e fragilidade dos indicadores macro-
económicos e propõe, deste modo, que o resultado apurado seja alocado para o reforço da reserva legal (20%) e 
resultados transitados (80%).

A Comissão Executiva, agradece a todos que deram o seu inestimável apoio durante o ano de 2021, para o alcance dos 
resultados reportados neste relatório:

• Aos Accionistas, pela confiança que têm depositado na Companhia e na sua gestão, proporcionando condições
de estabilidade e crescimento;

• Aos Clientes, pelo profundo reconhecimento e crescente preferência e confiança, reafirmamos aqui, o nosso
propósito de servir através do pagamento justo e célere das suas perdas, procurando, em tudo, ouvir, compreender, 
servir, dar e fazer sempre o que é correcto ainda que tal nos prejudique;

• Para os Colaboradores, vai uma palavra de apreço e admiração por se terem mantido firmes e fiéis aos nossos
valores e práticas num contexto económico menos favorável, agravado com os efeitos da Pandemia do COVID-19. 
Muito obrigado pela honestidade, excelência, consistência e resiliência na abordagem, interpretação e resolução
das dificuldades e aproveitamento das oportunidades;

• Às entidades governamentais, em geral, e de supervisão, em especial, vai o nosso reconhecimento e agradecimento
pelo acompanhamento e orientação ao longo deste ano muito difícil e complicado;

• À Mesa da Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal, pela compreensão e acompanhamento persistente da nossa
acção de gestão;

• Aos nossos Auditores Externos, Internos e Actuários agradecemos por terem acrescentado valor a nossa
Companhia com os valiosos conselhos dados a equipa de gestão;

• Aos nossos parceiros, nacionais e internacionais, uma palavra de apreço por confiarem em nós e comungarem os
nossos valores e deontologia profissional.

COMPANHIA DE SEGUROS ÍNDICO, S.A. 

Recursos Humanos / Colaboradores

Proposta de Aplicação de Resultados

Agradecimentos

COLABORADORES POR IDADE

2021 2020 6050403020100

> 40 Anos

35 a 40 Anos

30 a 35 Anos

25 a 30 Anos

20 a 25 Anos

COLABORADORES POR HABILITAÇÕES

02021 2020 20 40 60 80 100

Outros

Quadros médios

Quadros superiores

Dirigentes executivos

2021 2020

45% 43%55% 57%

Feminino Masculino Feminino Masculino

Maputo, 15 de Março de 2022

_______________________
Dr. Ruben Fernando Chivale

Administrador Delegado

7.1 Conta de ganhos e perdas

7.2 Demonstração do rendimento integral

7. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Notas Conta de Ganhos e Perdas

Exercicio

 2021

Exercicio 

2020

Conta Tecnica do 
Ramo Não Vida

Conta Não 
Técnica Total

2 j); 6 PRÉMIOS ADIQUIRIDOS LÍQUIDOS DE RESSEGURO  798,208,198 - 798,208,198  878,665,783

Prémios brutos emitidos  961,339,545 -  961,339,545  1,019,558,902 
Prémios de Resseguro Cedido  (229,528,364) -  (229,528,364)  (127,409,866)
Provisão para prémios não adquiridos (Variação)  43,206,603 -  43,206,603  (8,931,907)

Provisão para prémios não adquiridos, parte dos 
resseguradores (Variacão)  23,190,414 -  23,190,414  (4,551,346)
Comissões de contratos de seguro e operacões consideradas para 
efeitos contabilísticos como contratos de investimento ou como 
contratos de prestacõo de serviços - - - -

2 j); 7 CUSTOS COM SINISTROS, LÍQUIDOS DE RESSEGURO  (374,859,948) - (374,859,948)  (409,605,762)

Montantes pagos  (402,122,073) -  (402,122,073)  (480,333,110)
Montantes brutos  (565,947,941) -  (565,947,941)  (578,559,343)
Parte dos resseguradores  163,825,868 -  163,825,868  98,226,233 

Provisão para sinistros (Variação)  27,262,125 -  27,262,125  70,727,348 
Montantes brutos  (28,312,320) -  (28,312,320)  (88,708,280)
Parte dos resseguradores  55,574,445 -  55,574,445  159,435,628 

Outras provisões técnicas, líquidas de resseguro  (8,747,520) -  (8,747,520)  1,583,104 

Provisão matemática do ramo Vida, líquida de resseguro - - - -
Montante bruto - - - -
Parte dos resseguradores - - - -

Participação nos resultados, líquidos de resseguro - - -  (2,515,769)

2 J); 8 CUSTOS DE EXPLORAÇÃO LÍQUIDOS  (361,173,922) - (361,173,922)  (338,818,816)

Custos de aquisição  (185,905,472) -  (185,905,472)  (226,510,338)
Custos de aquisição diferidos ( Variação)  (28,843,657) -  (28,843,657)  (3,113,266)
Custos administrativos  (204,463,253) -  (204,463,253)  (145,332,393)
Comissões e participação nos resultados de resseguro  58,038,460 -  58,038,460  36,137,181 

2 e); 9 RENDIMENTOS FINANCEIROS  34,140,602 -   34,140,602  31,764,405 

De juros activos financeiros não valorizados ao justo valor por via 
de ganhos e perdas  -   -    -   -   

De juros passivos financeiros não valorizados ao justo valor por 
via de ganhos e perdas  -   -    -   -   
Outros  34,140,602 -    34,140,602  31,764,405 

10 CUSTOS FINANCEIROS  (3,786,358) -   (3,786,358)  (2,691,341)

De juros activos financeiros não valorizados ao justo valor por via 
de ganhos e perdas  -   -   -  -   
De juros passivos financeiros não valorizados ao justo valor por via 
de ganhos e perdas  -   -    -   -   
Outros  (3,786,358) -    (3,786,358)  (2,691,341)

GANHOS LÍQUIDOS DE ACTIVOS E PASSIVOS 
FINANCEIROS NÃO VALORIZADOS AO JUSTO VALOR 
ATRAVÉS DE GANHOS E PERDAS  (1,421,175) -   (1,421,175)  4,819,499 

De activos disponíveis para venda  -   -    -   -   
De empréstimos e contas a receber  -   -    -   -   
De investimentos a deter até a maturidade  -   -    -   -   
De passivos financeiros valorizados ao custo amortizado  -   -    -   -   
De outros  (1,421,175) -    (1,421,175)  4,819,499 

17

GANHOS LÍQUIDOS DE ACTIVOS E PASSIVOS 
FINANCEIROS VALORIZADOS AO JUSTO VALOR 
ATRAVÉS DE GANHOS E PERDAS  (6,510,621) -   (6,510,621)  (7,898,557)

De activos e passivos financeiros detidos para negociação  -   -    -   -   

De activos e passivos financeiros classificados no reconhecimento 
inicial ao justo valor através de ganhos e perdas  (6,510,621) -    (6,510,621)  (7,898,557)

11 Diferenças de câmbios  (5,900,772) - (5,900,772)  16,566,598 

Ganhos líquidos pela venda de activos não que não estejam 
classificados como activos não correntes detidos para venda e 
unidades operacionais descontinuadas - - - -

PERDAS DE IMPARIDADE ( LIQUIDAS DE REVERSÃO)  (4,300,000) -   (4,300,000)  10,000,000 

De activos disponíveis para venda  -   -    -   -   

De empréstimos e contas a receber valorizados ao custo amortizado  (4,300,000) -    (4,300,000)  10,000,000 

De investimentos a deter até a maturidade  -   -    -   -   

De outros  -   -    -   -   

12
OUTROS RENDIMENTOS/GASTOS TÉCNICOS, 
LÍQUIDOS DE RESSEGURO  5,902,218 -   5,902,218  7,124,940 

2 m); 13 Outras provisões (variação)  -   -    -   -   

12 OUTROS RENDIMENTOS /GASTOS NÃO TÉCNICOS  (14,467,223) -   (14,467,223)  (13,620,656)

Goodwill negativo reconhecido imediatamente em ganhos e perdas  -   -    -   -   

Ganhos e perdas de associados e empreendimentos conjuntos 
contabilizados pelo método de equivalência patrimonial  -   -    -   -   

Ganhos e perdas de activos não correntes ( ou grupos para 
alienação) classificados como detidos para venda -   -    -    -  

Resultado  Antes de Imposto  57,083,479 - 57,083,479  175,373,428

2 o); 24
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCICIO - 
IMPOSTOS CORRENTES  (36,889,464) - (36,889,464)  (57,082,296)

2 o);  24
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCICIO - 
IMPOSTOS DIFERIDOS  11,051,897 - 11,051,897  2,815,740 

25 Resultado  Líquido do Exercício  31,245,912 - 31,245,912  121,106,872

Notas
Demonstração do 
Rendimento Integral

Exercicio 2021 Exercicio 2020

Conta Tecnica 
do Ramo 
Não Vida

Conta 
Não 

Técnica Total

Conta Tecnica 
do Ramo 
Não Vida

Conta 
Não 

Técnica Total

27 Resultado líquido do exercício  31,245,912 -  31,245,912  121,106,872 -  121,106,872 

Outro rendimento integral do 
exercício  -   -  -   -   - -   

  Total do rendimento 

integral líquido de impostos 31,245,912 - 31,245,912  121,106,872 - 121,106,872
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7.3 Balanço

7.4 Demonstração de variações do capital próprio

COMPANHIA DE SEGUROS ÍNDICO, S.A. 

Notas Balanço

Exercicio

 2021

Exercício 

2020
Conta Técnica do 

Ramo Não Vida

Imparidade, 
depreciações / 

amortizações ou 
ajustamentos Valor Líquido

ACTIVO

2 a); 15 Caixa e seus equivalentes e depósitos a ordem  37,522,038 -  37,522,038  61,741,422 

2 b); 16 Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos 
conjuntos  6,812,081  5,962,081  850,000  5,962,081 

Activos financeiros detidos para negociação  -   -  -   -   

2 c); 17 Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial
do justo valor através de ganhos e perdas  358,856,630 -  358,856,630  331,980,930 

Activos disponiveis para venda  -   -  -   -   

2 c); 18 Emprestimos e contas a receber

Depositos junto de empresas cedentes  -   -    -   -   
Outros Depositos  17,041,591  17,041,591  129,430,994 
Emprestimos concedidos  -   -    -   
Contas a receber  -   -    -   
Outros Depósitos  -   -    -   

Investimentos a deter até a maturidade - - - -

2 g); 19 Edifícios

Edificios de uso proprio  -   -    -   -   

Edificios de rendimento  230,867,738  29,513,386  201,354,352  235,687,237 

2 h); 20 Outros activos tangiveis  201,805,911  102,447,275  99,358,636  78,291,308 
Inventarios  -   -    -   -   
Goodwill  -   -    -   -   

2 i); 21 Outros activos intangiveis  28,209,791  3,765,198  24,444,594  13,171,966 

2 j) 22 Provisões técnicas de resseguro cedido  140,471,770 -    140,471,770  59,064,930 
Provisão para prémios não adquiridos - Resseguro  35,404,867 -    35,404,867  20,046,387 
Provisão matematica do ramo vida  -   -    -   -   
Provisão para sinistros  105,066,903 -    105,066,903  39,018,543 
Provisão para participação nos resultados  -   -    -   -   
Outras provisões Técnicas  -   -    -   -   

Activos por beneficios pos emprego e outros beneficios de 
longo prazo - - - -

2 l), 
m); 23

Outros devedores por operaões de seguros e outras 
operações  143,540,733  8,800,000  134,740,733  111,694,015 

Contas a receber por operações de seguro directo  45,912,307  8,800,000  37,112,307  37,960,492 
Contas a receber por outras operações de Resseguro  6,614,889 -    6,614,889  -   
Contas a receber por outras operações  91,013,537 -    91,013,537  73,733,523 

2 o); 24 Activos por impostos  43,699,183 -   43,699,183  23,819,894 
Activos por impostos correntes  15,256,166 -   15,256,166  17,146,468 
Activos por impostos diferidos  28,443,017 -   28,443,017  6,673,426 

25 Acréscimos e diferimentos  18,968,781 -  18,968,781  8,813,193 

Outros elementos do activo - - -

Activos nao correntes detidos para venda e unidades 
operacionais descontinuadas - - - -

Total do Activo  1,227,796,247 150,487,940  1,077,308,308  1,059,657,970 

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO
Passivo

EXERCÍCIO
2021 

EXERCÍCIO
2020

2 j) 22 Provisões Técnicas  588,990,857  572,895,940 

Provisão para prémios não adquiridos  275,722,945  296,584,747 
Provisão matemática do ramo vida  -   -   

2 j) 22 Provisão para sinistros  303,686,892  275,477,693 
Do ramo vida  -   -   
Do ramo acidentes de trabalho e doenças profissionais  72,268,161  84,817,477 
De outros ramos  231,418,731  190,660,216 

Provisão para participacão nos resultados  -   -   
Provisão para desvios de sinistralidade  -   -   

2 j) 22 Provisão para riscos em curso  9,581,020  833,500 
Outras provisões técnicas  -   -   

Passivos financeiros da componente de deposito de contratos de seguros e de contratos de 
seguro e operações consideradas para efeitos contabilisticos como contratos de investimento  -  -  

2 j) 22 Outros passivos financeiros
Passivos subordinados - -
Depósitos recebidos de resseguradoras  -   -   
Outros passivos financeiros  -   -   

Passivos por beneficios pos emprego e ouros beneficios de longo prazo - -

2 l); 26 Outros credores por operacoes de seguros e outras operações
Contas a pagar por operações de seguro directo  5,133,019  5,915,415 
Contas a pagar por outras operações de resseguro  5,618,564  14,563,943 
Contas a pagar por outras operações  38,029,791  46,930,646 

2 o); 24 Passivos por impostos
Passivos por impostos correntes  47,368,971  68,768,002 
Passivos por impostos diferidos  22,646,637  11,928,943 

25 Acréscimos e diferimentos  2,135,238  2,515,762 

Outras provisões - -
Outros passivos - -
Passivos de um grupo para alienação classificado como detido para venda - -

Total do Passivo  709,923,077  723,518,651 

2 q); 27 Capital Próprio
Capital  300,000,000  200,000,000 
(Acções próprias)
Outros instrumentos de capital - -

Reservas de reavaliação
Por reajustamentos no justo valor de activos financeiros - -
Por revalorização de edificios de uso próprio  -   -   
Por revalorização de activos intangíveis  -  -  
Por revalorização de outros activos tangíveis  -  -  
De diferenças de câmbio  -   -   

Reserva por impostos diferidos - -

27 Outras reservas  34,266,411  10,045,037 

27 Resultados transitados  1,872,908  4,987,410  

27 Resultado do exercício  31,245,912  121,106,872 

Total do Capital Próprio  367,385,231  336,139,319 

Total do Passivo e do Capital Próprio  1,077,308,308  1,059,657,970 

Notas

Demonstrações de 
variação do capital 
próprio

Capital 

social

Outras reservas

Resultados 

transitados

Resultado 

do 

exercício Total
Reserva

legal
Reserva

estatutária

27
BALANÇO A 31 DE 
DEZEMBRO DE 2019 135,000,000 7,288,830 - 17,619,477  55,124,140  215,032,447

Aumento de Capital Social  65,000,000  -   -    (65,000,000)  -   -   

Aplicação dos resultados -    2,756,207 -   52,367,933  (55,124,140)  -   

Pagamento de dividendos a 
accionistas  -   -    -  -    -   -   

Resultado líquido do exercício  -   -    -  -    121,106,872  121,106,872 

Outro rendimento integral do 
exercício  -   -    -  -    -   -   

27
BALANÇO A 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020  200,000,000  10,045,037 - 4,987,410  121,106,872  336,139,319

Aumento de Capital Social  100,000,000 -    (100,000,000)  -   -   

Aplicação dos resultados -    24,221,374 -   96,885,498  (121,106,872)  -   

Pagamento de dividendos a 
accionistas  -   -    -  -    -   -   

Resultado líquido do exercício  -   -    -  -    31,245,912  31,245,912 

Outro rendimento integral do 
exercício  -   -    -  -    -   -   

27
BALANÇO A 31 DE 
DEZEMBRO DE 2021  300,000,000  34,266,411 - 1,872,908  31,245,912  367,385,231

Demonstração dos fluxos de caixa Exercicio 2021 Exercicio 2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado líquido do exercício 31,245,912  121,106,872 

Ajustamentos ao resultado relativos a:

Depreciações e amortizações  27,990,843  17,061,533 

Variação de justo valor de propriedades de investimento  1,421,175  (4,819,499)

Variação da provisão para sinistros
de seguro directo e resseguro aceite  28,209,199  88,708,280 
de resseguro cedido  (66,048,360)  13,817,349 

Variação de outras provisões técnicas
 de seguro directo e resseguro aceite  (12,114,282)  11,763,002 
 de resseguro cedido  (15,358,480)  3,250,413 

Variação da provisão para recibos por cobrar  4,300,000  (10,000,000)

(Aumento)/diminuição de devedores

por operações de seguro directo e resseguro aceite  (3,451,815)  23,920,720 

por operações de resseguro  -   -   

por outras operações  (17,280,014)  (2,024,250)

Aumento/(diminuição) de credores

por operações de seguro directo e resseguro aceite  (782,396)  (5,234,158)

por operações de resseguro cedido  (8,945,379)  (3,537,061)

por outras operações  (8,900,855)  42,707,969 

Aumento/(diminuição) de Estado e outras entidades públicas  (30,560,626)  23,019,552 

Variações em outras contas do activo  (10,155,588)  (4,209,680)

Variações em outras contas do passivo  (329,112)  2,515,768 

Variações em contas de resultados  (11,051,897)  (2,815,740)

Total  (91,811,675)  315,231,070 

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições de investimentos  93,890,545  (228,582,008)

Reembolsos/alienações de investimentos (incluindo reembolso de depósitos a prazo) - -

Aquisições de activos tangíveis e intangíveis  (60,438,856)  (69,569,266)

Juros e proveitos similares  34,140,602  15,237,496 

Total  67,592,291  (282,913,778)

FLUXO DE CAIXA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento de capital social - -

Total - -

Variação líquida em caixa e equivalentes de caixa  (24,219,384)  32,317,292 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período  61,741,422  29,424,130 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  37,522,038  61,741,422

8 . NOTAS EXPLICATIVAS INTEGRANTES 
    DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 1 - Informação Geral
A Companhia de Seguros Índico, S.A. (adiante designada por Índico ou Seguradora) foi constituída em 2011. Encontra-se 
registada em Moçambique, tendo a sua sede na Avenida Bernabé Thawé, número 333/659, Bairro da Sommerschield, 
na cidade de Maputo, e dedica-se à actividade seguradora de exploração dos ramos de seguros não vida, conforme 
autorização concedida pelo Ministério das Finanças em Agosto de 2011.

Nota 2 - Bases de apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas contabilísticas adoptadas

Bases de apresentação

Estas demonstrações financeiras foram preparadas considerando as disposições emanadas pelo Instituto de Supervisão 
de Seguros de Moçambique (ISSM) relativas à contabilização das operações das empresas de seguros em Moçambique. 
No âmbito do disposto no “Plano de contas para as entidades habilitadas ao exercício da actividade seguradora”, 
aprovado pelo Diploma Ministerial n.º 222/2010, de 17 de Dezembro, do Ministério das Finanças, com entrada em vigor 
a 1 de Janeiro de 2011.

Em referência a 31 de Dezembro de 2020, os activos detidos pela Companhia afectos para representação das provisões 
técnicas, revelam-se suficientes no montante de 50,111,588 Meticais, de acordo com os requisitos regulamentares 
actualmente em vigor.

Adicionalmente, a Companhia apresenta uma margem de solvência disponível de 342 940 637 Meticais (correspondendo 
a 283% do grau da margem de solvência exigida).

Em consequência, as demonstrações financeiras foram preparadas com base nos princípios da continuidade e do custo 
histórico, excepto para as situações especificamente identificadas.

Nas demonstrações financeiras, a Seguradora efectuou julgamentos e estimativas, utilizando pressupostos que afectam 
a aplicação das políticas contabilísticas e os montantes de rendimentos, gastos, activos e passivos. As alterações em tais 
pressupostos, ou as diferenças destes face à realidade, poderão ter impactos sobre as actuais estimativas e julgamentos. 
As áreas que envolvem um maior nível de julgamento ou complexidade ou onde são utilizados pressupostos e estimativas 
significativas na preparação das demonstrações financeiras encontram-se analisadas na Nota 4.

As demonstrações financeiras estão expressas na moeda funcional da Seguradora, que é o Metical Moçambicano, que é 
igualmente a moeda de apresentação.

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 15 de Março de 2022.

Principais políticas contabilísticas adoptadas 

As principais políticas contabilísticas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras são as descritas abaixo e 
foram aplicadas de forma consistente para os períodos apresentados nas demonstrações financeiras:

a) Caixa e equivalentes de caixa

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço 
com maturidade inferior a três meses a contar da data de balanço, prontamente convertíveis em dinheiro e com risco 
reduzido de alteração de valor, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em instituições de crédito.

b) Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos

São classificadas como subsidiárias as empresas sobre as quais a Seguradora exerce controlo. Presume-se que o controlo 
existe quando a Seguradora detém o poder de exercer a maioria dos direitos de voto. Poderá ainda existir controlo 
quando a Seguradora detém o poder, directa ou indirectamente, de gerir a política financeira e operacional de 
determinada empresa, de forma a obter benefícios das suas actividades e mesmo que a percentagem que detenha sobre 
os seus capitais próprios seja inferior a 50%. São classificadas como associadas as empresas sobre as quais a Seguradora 
exerce influência significativa, a qual é presumida quando a Seguradora detém poder para participar nas decisões 
relativas às políticas financeiras e operacionais da empresa sem ter o controlo total dessas políticas. São classificados como 
empreendimentos conjuntos (entidades conjuntamente controladas) todas as empresas sobre as quais a Seguradora 
detenha a capacidade para controlar conjuntamente com outros empreendedores (accionistas) a política operacional e 
financeira do empreendimento.

A Seguradora detém uma participação de 45% no capital social de uma entidade que iniciou as suas actividades em 
Março de 2015.

Durante o exercício económico de 2021 foi constituída a Fundação Indico (entidade sem fins lucrativos), que é detida 
em 85% pela Seguradora.

c) Activos financeiros

(i) Classificação

A Seguradora classifica os seus activos financeiros no momento da sua aquisição considerando a intenção que lhes está 
subjacente, de acordo com as categorias seguintes.

7.5 Demonstração dos fluxos de caixa
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Activos financeiros detidos para negociação

Aqueles que são adquiridos com o objectivo principal de gerarem valias no curto prazo.

Activos financeiros ao justo valor através de ganhos e perdas

Esta categoria inclui os títulos, designados no momento do seu reconhecimento inicial ao justo valor com as variações 
subsequentes reconhecidas em resultados.

Activos financeiros disponíveis para venda

Os activos financeiros disponíveis para venda são activos financeiros não derivados que: (i) a Índico Seguros tem 
intenção de manter por tempo indeterminado; (ii) são designados como disponíveis para venda no momento do seu 
reconhecimento inicial; ou (iii) não se enquadrem nas restantes categorias.

Investimentos a deter até à maturidade

São os activos financeiros sobre os quais exista a intenção e a capacidade de detenção até à maturidade, apresentando 
uma maturidade e fluxos de caixa fixos ou determináveis. Em caso de venda antecipada, a classe considera-se contaminada 
e todos os activos da classe têm de ser reclassificados para a classe de disponíveis para venda.

Empréstimos concedidos e contas a receber

Inclui os activos financeiros, excepto os derivados, com pagamentos fixos ou determináveis que não sejam cotados num 
mercado activo e cuja finalidade não seja a negociação. Engloba adicionalmente os valores a receber relacionados com 
operações de seguro directo, resseguro e outras transacções relacionadas com Contratos de seguro.

(ii) Reconhecimento, mensuração inicial e desreconhecimento

As aquisições e alienações de activos financeiros são reconhecidas na data da negociação (“trade date”), ou seja, na data 
em que a Seguradora se compromete a adquirir ou alienar. Os activos financeiros são inicialmente reconhecidos ao seu 
justo valor adicionado dos custos de transacção, excepto nos casos de activos financeiros detidos para negociação, ou 
ao justo valor através de resultados, caso em que estes custos de transacção são directamente registados em resultados.

Estes activos são desreconhecidos quando (i) expiram os direitos contratuais da Seguradora ao recebimento dos seus 
fluxos de caixa; (ii) a Seguradora tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua 
detenção; ou (iii) a Seguradora tenha transferido o controlo sobre os activos, não obstante retenha parte, mas não 
substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua detenção.

(iii) Mensuração subsequente

Após o seu reconhecimento inicial, os activos financeiros detidos para negociação e os activos financeiros ao justo valor com 
reconhecimento em ganhos e perdas são valorizados ao justo valor, sendo as suas variações reconhecidas em ganhos e perdas.

Os investimentos disponíveis para venda são igualmente registados ao justo valor sendo, no entanto, as respectivas 
variações reconhecidas em reservas até que os investimentos sejam desreconhecidos, ou seja, no momento em que o 
valor acumulado dos ganhos e perdas potenciais registados em reservas é transferido para resultados.

Ainda relativamente aos activos financeiros disponíveis para venda, o ajustamento ao valor de balanço compreende 
a separação entre (i) as amortizações segundo a taxa efectiva; (ii) as variações cambiais (no caso de denominação em 
moeda estrangeira de activos monetários) – ambas por contrapartida de resultados; e (iii) as variações no justo valor 
(excepto risco cambial) – conforme descrito acima.

Os investimentos a deter até à maturidade são mensurados em balanço ao custo amortizado, de acordo com o método da taxa 
efectiva, com as amortizações (juros, valores incrementais e prémios e descontos) a serem registados na conta de ganhos e perdas.

O justo valor dos activos financeiros cotados é o seu preço de compra corrente (“bid-price”). Na ausência de cotação, a 
Seguradora estima o justo valor utilizando (i) metodologias de avaliação, tais como a utilização de preços de transacções 
recentes, semelhantes e realizadas em condições de mercado idênticas; (ii) técnicas de fluxos de caixa descontados e 
modelos de avaliação de opções, parametrizados de modo a reflectir as particularidades e circunstâncias do instrumento; 
e (iii) pressupostos de avaliação baseados em informações de mercado.

Os instrumentos financeiros para os quais não é possível mensurar com fiabilidade o justo valor são registados ao custo de aquisição.

(iv) Transferências entre categorias de activos financeiros

Em Outubro de 2008 o IASB emitiu a revisão da norma IAS 39 - Reclassificação de instrumentos financeiros (Amendements 
to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and IFRS 7: Financial Instruments Disclosures). Esta 
alteração veio permitir que uma entidade transfira de activos financeiros detidos para negociação para as carteiras 
de activos financeiros disponíveis para venda, empréstimos concedidos e contas a receber, ou para activos financeiros 
detidos até à maturidade, desde que esses activos financeiros obedeçam às características de cada categoria.

As transferências de activos financeiros disponíveis para venda para as categorias de empréstimos concedidos e contas a 
receber e activos financeiros detidos até à maturidade são também permitidas.

(v) Imparidade

A Seguradora deverá, em cada data de balanço, avaliar a existência de evidência objectiva de imparidade.

Activos financeiros registados ao custo amortizado

Se existir Se existir evidência objectiva de que foi suportada uma perda por imparidade em empréstimos concedidos e 
contas a receber ou investimentos detidos até à maturidade, registados pelo custo amortizado, a quantia da perda é 
mensurada pela diferença entre a quantia registada do activo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados 
descontados à taxa de juro efectiva original do activo financeiro. A quantia registada do activo deve ser reduzida através 
do uso de uma conta de redução do activo e a quantia da perda deve ser reconhecida nos resultados.

Se, num período subsequente, a quantia da perda por imparidade diminui e a diminuição pode ser relacionada objectivamente 
com um acontecimento que ocorra após o reconhecimento da imparidade, a perda por imparidade anteriormente reconhecida 
deve ser revertida ajustando a conta de redução do activo. A reversão não deve resultar numa quantia registada do activo 
financeiro que exceda a quantia que poderia ter sido determinada pelo custo amortizado, caso a imparidade não tivesse sido 
reconhecida à data em que a imparidade foi revertida. A quantia da reversão deve ser reconhecida nos resultados.

Instrumentos de capital registados pelo custo

Se existir evidência objectiva de que foi suportada uma perda por imparidade num instrumento de capital próprio não 
cotado que não está registado pelo justo valor porque o seu justo valor não pode ser mensurado com fiabilidade, ou 
num activo derivado que está ligado e que deve ser liquidado pela entrega de um tal instrumento de capital próprio não 
cotado, a quantia da perda por imparidade é mensurada pela diferença entre a quantia registada do activo financeiro 
e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa de retorno de mercado corrente para um 
activo financeiro semelhante. Estas perdas por imparidade não devem ser revertidas.

Activos financeiros disponíveis para venda

Quando existe evidência de imparidade nos activos financeiros disponíveis para venda, a perda potencial acumulada em 
capital próprio, que correspondente à diferença entre o custo de aquisição e o justo valor actual deduzida de qualquer 
perda por imparidade no activo anteriormente reconhecida em resultados, é transferida para resultados.

d) Outros activos financeiros – derivados embutidos

Os instrumentos financeiros com derivados embutidos são reconhecidos inicialmente ao justo valor. Subsequentemente,
o justo valor dos instrumentos financeiros derivados é reavaliado numa base regular e os ganhos ou perdas resultantes
dessa reavaliação são registados directamente em resultados do período.

O justo valor é baseado em preços de cotação em mercado, quando disponíveis, e na ausência de cotação (inexistência 
de mercado activo) é determinado com base na utilização de preços de transacções recentes, semelhantes e realizadas 
em condições de mercado ou com base em metodologias de avaliação disponibilizadas por entidades especializadas, 
baseadas em técnicas de fluxos de caixa futuros descontados considerando as condições de mercado, o efeito temporal, 
a curva de rentabilidade e factores de volatilidade.

A Seguradora não detém qualquer investimento em activos financeiros com derivados embutidos à data de reporte.

e) Reconhecimento de juros e dividendos

Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros classificados como disponíveis para venda são reconhecidos 
nas rubricas de juros e proveitos similares utilizando o método da taxa efectiva. Os juros dos activos financeiros ao justo 
valor através dos resultados são igualmente incluídos na rubrica de juros e proveitos similares.

A taxa de juro efectiva é a taxa que desconta os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada 
do instrumento financeiro ou, quando apropriado, um período mais curto, para o valor líquido actual de balanço do 
activo ou passivo financeiro.

Relativamente aos rendimentos de instrumentos de capital (dividendos), estes são reconhecidos quando é estabelecido 
o direito ao seu recebimento.

f) Passivos financeiros

Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual da sua liquidação ser 
efectuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma legal.

g) Propriedades de investimento e edifício de uso próprio

Propriedades de investimento

A Seguradora classifica como imóveis de rendimento os imóveis cuja recuperabilidade seja por via da obtenção de 
rendas ao invés do seu uso continuado, utilizando os critérios de mensuração da IAS 40.

As propriedades de investimento são reconhecidas inicialmente ao custo de aquisição, incluindo os custos de transacção 
directamente relacionados, e subsequentemente ao seu justo valor. As variações de justo valor determinadas na data de 
cada data de balanço são reconhecidas em resultados. As propriedades de investimento não são depreciadas.

Os dispêndios relacionados subsequentes são capitalizados quando for provável que a Seguradora venha a obter 
benefícios económicos futuros em excesso do nível de desempenho inicialmente estimado.

O justo valor dos imóveis de rendimento baseia-se numa valorização efectuada por um avaliador independente que 
tenha qualificação profissional reconhecida e relevante para a emissão dos relatórios de avaliação.

O justo valor das propriedades de investimento é considerado como o valor mais provável que as mesmas possam ter 
numa transacção livre de mercado feita entre duas entidades prudentes e supondo um período razoável de exposição 
no mercado. O justo valor é determinado com base no modelo dos fluxos de caixa futuros descontados ou, quando 
possível, é aplicado o critério de comparação de mercado, mediante o qual se compara a propriedade com outras 
propriedades similares que tenham sido objecto de transacção em tempo suficientemente recente para se poderem 
considerar como válidos os valores atingidos em termos de mercado.

Edifícios de uso próprio

A Seguradora classifica como imóveis de uso próprio os imóveis cujo principal fim seja o seu uso continuado aplicando-se 
os critérios de mensuração que constam da IAS 16.

São reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição, incluindo os custos de transacção directamente relacionados, e 
subsequentemente o modelo de valorização é o custo revalorizado, sujeito a dedução de depreciações e a testes de 
imparidade conforme previsto na IAS 16, com as alterações no valor reavaliado a serem reconhecidas em capital próprio.

As depreciações são calculadas com base no método dos duodécimos tendo em conta o número de anos de vida útil do 
imóvel.

Os dispêndios subsequentes relacionados são capitalizados quando é provável que a Seguradora venha a obter benefícios 
económicos futuros em excesso do nível de desempenho inicialmente estimado.

A Seguradora não detém qualquer imóvel de uso próprio à data de relato. As instalações onde a Seguradora opera são 
todas arrendadas a terceiros.

h) Activos fixos tangíveis

Os activos tangíveis utilizados pela Seguradora no decurso da sua actividade são registados ao custo de aquisição 
deduzido de depreciações e perdas por imparidade acumuladas.

No reconhecimento inicial dos valores dos outros activos tangíveis, a Seguradora capitaliza o valor de aquisição 
adicionado de quaisquer encargos necessários para o funcionamento correcto de um dado activo, de acordo com 
o disposto na IAS 16. Ao nível da mensuração subsequente, a Seguradora opta pelo estabelecimento de uma vida
útil que seja capaz de espelhar o tempo estimado de obtenção de benefícios económicos e deprecia o bem por esse
período.

A Seguradora efectua regularmente a análise de adequação da vida útil estimada dos seus activos tangíveis. As 
alterações na vida útil esperada dos activos são registadas através da alteração do período ou método de depreciação, 
conforme apropriado, sendo tratadas como alterações em estimativas contabilísticas. Os custos subsequentes são 
reconhecidos como um activo separado apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros 
para a Seguradora.

As despesas de manutenção e reparação e outras despesas associadas ao seu uso são reconhecidas nos resultados do 
período em que foram incursas.

As depreciações são calculadas através da aplicação do método das quotas constantes, com base nas seguintes taxas 
anuais que reflectem, de forma razoável, a vida útil estimada dos bens:

Um item do activo tangível deixa de ser reconhecido aquando da sua alienação ou quando não se esperam benefícios 
económicos futuros decorrentes da sua utilização ou alienação. Qualquer ganho ou perda decorrente da anulação do 
reconhecimento do activo (calculado como a diferença entre o rendimento da venda e a quantia escriturada do activo) 
é reconhecido em resultados no período da sua anulação de reconhecimento.

Quando existe indicação de que um activo pode estar em imparidade o seu valor recuperável é estimado e deve ser 
reconhecida uma perda de imparidade sempre que o valor líquido de um activo exceda o seu valor recuperável. As 
perdas por imparidade são reconhecidas em resultados para os activos registados ao custo.

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de uso, 
calculado com base no valor actual dos fluxos de caixa estimados futuros que se esperam vir a obter do uso continuado 
do activo e da sua alienação no fim da sua vida útil.

i) Activos intangíveis

Os activos intangíveis da Seguradora são registados ao custo de aquisição deduzido de amortizações e perdas por 
imparidade acumuladas.

As suas amortizações são calculadas através da aplicação do método das quotas constantes com base nas seguintes taxas 
anuais que reflectem, de forma razoável, a vida útil estimada dos intangíveis:

A Seguradora efectua testes de imparidade sempre que ocorrem eventos ou circunstâncias que indiciam que o valor 
contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados. O valor recuperável 
é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de uso, sendo este calculado com 
base no valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados que se esperam vir a obter do uso continuado do activo e da 
sua alienação no fim da sua vida útil.

j) Contratos de seguro

Um contrato de seguro é um contrato em que a Seguradora aceita um risco de seguro significativo de outra parte e 
aceita compensar o segurado caso um acontecimento futuro incerto específico afecte adversamente o segurado.

Os ganhos e perdas decorrentes de Contratos de seguro são reconhecidos ao longo do exercício a que respeitam, 
independentemente da data do seu pagamento ou recebimento.

Vida útil finita Vida útil

Edifícios de uso próprio Sim 20 Anos

Vida útil finita Taxas anuais

Equipamento administrativo Sim 10%

Equipamento informático Sim 25%

Instalações Interiores Sim 2%

Material de transporte Sim 25%

Activos 
intangíveis

gerados
internamente

Vida útil 
finita? Taxa anual

Despesas de Constituição Não Sim 33,33%
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Os Contratos de seguro são mensurados de acordo com os seguintes princípios:

(i) Prémios

Os prémios (seguro directo, resseguro aceite e resseguro cedido) são registados no momento da emissão e 
independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. O prémio é reconhecido como proveito, 
numa base pró-rata, durante o período de vigência do contrato. A provisão para prémios não adquiridos representa o 
montante dos prémios emitidos relativo aos riscos não decorridos.

(ii) Custos com sinistros

Os sinistros são registados aquando da participação, e independentemente do momento da sua participação, e a 
especialização é efectuada na rubrica de provisão para sinistros.

(iii) Custos de aquisição

Os custos de aquisição correspondem essencialmente à remuneração contratualmente atribuída aos mediadores pela 
angariação de Contratos de seguro. As comissões contratadas são registadas como gastos no momento da emissão dos 
respectivos prémios ou renovação das respectivas apólices.

(iv) Provisão para prémios não adquiridos

A Provisão para prémios não adquiridos é baseada na avaliação dos prémios emitidos até ao final do exercício com 
vigência após essa data. Esta provisão tem como objectivo imputar aos exercícios seguintes, relativamente a cada um 
dos Contratos de seguro em vigor, os ganhos e perdas correspondentes ao período de vigência do contrato através da 
aplicação do método pro-rata temporis. A provisão para prémios não adquiridos é reconhecida no Balanço, deduzida 
dos custos de aquisição diferidos.

Os custos de aquisição que estão directa ou indirectamente relacionados com a venda de Contratos são capitalizados e 
diferidos pelo período de vida dos Contratos. Os custos de aquisição diferidos estão sujeitos a testes de recuperabilidade 
no momento da emissão dos Contratos e sujeitos a testes de imparidade à data de balanço. Os custos de aquisição 
diferidos são amortizados ao longo do período em que os prémios associados a esses Contratos vão sendo adquiridos.

A Seguradora não difere a componente do prémio relativa aos encargos administrativos e como consequência não 
difere também os custos de aquisição indirectos resultantes da imputação dos gastos administrativos a imputar. Face ao 
referido, e tendo por base o referido no Decreto n.º 30/2011, o diferimento dos custos de aquisição não está limitado a 
20% dos prémios não adquiridos.

(v) Provisão para sinistros

A provisão para sinistros corresponde ao custo total estimado que a Seguradora espera vir a suportar com a regularização 
de todos os sinistros que tenham ocorrido até ao final do exercício, quer tenham ou não sido comunicados, deduzidos 
dos montantes pagos respeitantes aos mesmos sinistros. Esta provisão foi determinada como segue:

• A partir da análise dos sinistros pendentes no final do exercício e da consequente estimativa da responsabilidade
existente nessa data; e

• Pela provisão, calculada mediante a aplicação de 5% sobre o valor dos custos do exercício com sinistros, de forma a
fazer face à responsabilidade com sinistros declarados após o fecho do exercício (IBNR – Incurred But Not Reported).

A reserva matemática do ramo acidentes de trabalho é calculada para as pensões já homologadas pelo Tribunal do 
Trabalho e para as estimativas resultantes de processos em processo de homologação, tendo por base o referido no 
Decreto n.º 30/2011.

(vi) Provisão para desvios de sinistralidade

A provisão para desvios de sinistralidade visa fazer face à sinistralidade excepcionalmente elevada nos ramos de seguros, 
e em que se prevêem mais oscilações, e é constituída para o seguro de crédito, seguro de caução, seguro de colheitas e 
para o risco de fenómenos sísmicos. O método de cálculo da provisão para desvios de sinistralidade segue a legislação 
aplicável – Decreto n.º 30/2011, emitida pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM).

(vii) Provisão para riscos em curso

A provisão para riscos em curso corresponde ao montante necessário para fazer face a prováveis indemnizações e 
encargos a suportar após o termo do exercício e que excedam o valor do somatório dos prémios não adquiridos e dos 
prémios exigíveis e ainda não processados à data do encerramento do exercício com respeito a Contratos em vigor. O 
método de cálculo da provisão para riscos em curso está de acordo com a legislação aplicável – Decreto n.º 30/2011, 
emitida pelo ISSM.

(viii) Provisões técnicas de resseguro cedido

As provisões técnicas de resseguro cedido são determinadas através da aplicação dos critérios acima descritos para o seguro 
directo, tendo em atenção as percentagens de cessão bem como outras cláusulas existentes nos tratados em vigor.

k) Outros devedores e credores por operações de seguros e outras operações

Em todos os devedores, os créditos encontram-se valorizados ao custo amortizado líquido dos ajustamentos efectuados 
sobre recibos por cobrar e créditos de cobrança duvidosa – créditos já vencidos e em mora relevados em contas de 
terceiros e sem garantia real adequada.

l) Ajustamentos de recibos de prémios por cobrar e de créditos de cobrança duvidosa

Os ajustamentos de recibos de prémios por cobrar têm por objectivo reduzir o montante dos prémios em cobrança ao 
seu valor estimado de realização. O cálculo destes ajustamentos é efectuado numa base económica no qual é avaliada 
a recuperabilidade de todos os recibos, sendo posteriormente aplicada a margem recibo a recibo. Este ajustamento é 
apresentado no balanço como dedução aos devedores por operações de seguro directo. Este ajustamento destina-se a 
reconhecer nos resultados da Seguradora o impacto da potencial não cobrança dos recibos de prémios emitidos.

m) Benefícios concedidos aos empregados

Os benefícios concedidos aos empregados são mensurados numa base não descontada e imputados aos resultados na 
medida em que o serviço é prestado.

Complemento de reforma (benefícios pós-emprego)
A Seguradora não atribui qualquer complemento de reforma aos seus colaboradores.

Outros benefícios de longo prazo
A Seguradora não atribui qualquer benefício de longo prazo aos colaboradores.

Bónus de desempenho (benefícios de curto prazo)
É reconhecido um passivo para o montante esperado do bónus se a Seguradora tiver uma obrigação contratual ou 
construtiva de pagar esse valor e este resulta de um acontecimento passado relativo a um serviço prestado por um 
empregado e a obrigação possa ser mensurada com fiabilidade. O bónus de desempenho atribuído aos colaboradores 
da Seguradora é especializado em cada período e é calculado de acordo com uma avaliação de desempenho.

n) Imposto sobre o rendimento

A Seguradora está sujeita ao regime fiscal consagrado pelo Código dos Impostos sobre o Rendimento, estando os lucros 
imputáveis a cada exercício sujeitos à incidência do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRPC), à taxa 
actualmente em vigor de 32%.

Os impostos sobre o lucro compreendem os impostos correntes e os impostos diferidos.

Os impostos sobre lucros são reconhecidos em resultados, excepto quando estão relacionados com itens que são 
reconhecidos directamente nos capitais próprios, caso em que são também registados por contrapartida dos capitais 
próprios. Os impostos diferidos reconhecidos nos capitais próprios decorrentes da reavaliação de investimentos 
disponíveis para venda são posteriormente reconhecidos em resultados no momento em que forem reconhecidos em 
resultados os ganhos e perdas que lhes deram origem.

Impostos correntes

O imposto corrente, activo ou passivo, é estimado com base no valor esperado a recuperar ou a pagar às autoridades 
fiscais, apurado de acordo com as regras fiscais em vigor. A taxa legal de imposto usada para calcular o montante de 
imposto é a que se encontra em vigor à data de balanço.

O imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do exercício, o qual difere do resultado contabilístico 
devido a ajustamentos à matéria colectável resultantes de gastos ou rendimentos não relevantes para efeitos fiscais, 
ou que apenas serão considerados noutros períodos contabilísticos, em conformidade com a legislação fiscal vigente.

Impostos diferidos

Os impostos diferidos são calculados sobre a diferença existente entre os valores contabilísticos dos activos e passivos e a 
sua base fiscal, utilizando as taxas de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas à data de balanço, e em cada 
jurisdição, e que se espera virem a ser aplicadas quando estas diferenças reverterem.

Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todos os ajustamentos fiscais tributáveis. Os impostos diferidos 
activos são reconhecidos para todos os ajustamentos fiscais dedutíveis, até ao montante em que seja provável a existência 
de lucros tributáveis futuros contra os quais possam ser deduzidos os impostos diferidos activos.

Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas fiscais decretadas para o período em que se prevê que seja 
realizado o respectivo activo ou passivo.

o) Provisões, activos e passivos contingentes

São constituídas provisões quando a Seguradora tem uma obrigação presente (legal ou construtiva), resultante de 
eventos passados, relativamente à qual seja provável um dispêndio futuro de recursos financeiros e este possa ser 
determinado com fiabilidade.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos 
necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os riscos e incertezas 
associados à obrigação.

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a reflectirem a melhor estimativa a essa data. 
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, mas são divulgados sempre que a 
possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. Os activos contingentes 
não são reconhecidos nas demonstrações financeiras e são divulgados quando for provável a existência de um influxo 
económico futuro de recursos.

p) Capital social e instrumentos de capital

As acções são classificadas como capital próprio quando não há obrigação de transferir dinheiro ou outros activos. Os 
custos incrementais directamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital são apresentados no capital próprio 
como uma dedução dos proveitos, líquida de imposto.

Um instrumento é classificado como instrumento de capital próprio quando não existe uma obrigação contratual da 
sua liquidação ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua 
forma legal, evidenciando um interesse residual nos activos de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos.

q) Locações

A Seguradora classifica as operações de locação como locações financeiras ou locações operacionais, em função da sua 
substância e não da sua forma legal cumprindo os critérios definidos na IAS 17 – Locações. São classificadas como locações 
financeiras as operações em que substancialmente todos riscos e benefícios inerentes à propriedade de um activo são 
transferidos para o locatário. Todas as restantes operações de locação são classificadas como locações operacionais.

Locações operacionais

Os pagamentos efectuados à luz dos contratos de locação operacional são registados em gastos nos períodos a que 
dizem respeito.

Locações financeiras:

Os contratos de locação financeira são reconhecidos na data do seu início, no activo e no passivo, pelo justo valor do 
activo em locação ou, se for menor, o valor presente dos pagamentos mínimos. As rendas são constituídas (i) pelo 
encargo financeiro que é debitado em ganhos e perdas e (ii) pela amortização financeira do capital que é deduzida ao 
passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos como gastos ao longo do período da locação, a fim de produzirem 
uma taxa de juro periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo em cada período.

r) Activos não correntes detidos para venda

Os activos não correntes são classificados como detidos para venda quando o seu valor de balanço é recuperado 
principalmente através de uma transacção de venda, incluindo os adquiridos exclusivamente com o objectivo de venda, 
e a venda for altamente provável.

A mensuração dos activos não correntes é efectuada, imediatamente antes da classificação inicial do activo como 
detido para venda. Subsequentemente, estes activos para alienação são mensurados ao menor valor entre o valor de 
reconhecimento inicial e o justo valor deduzido dos custos de venda.

Na data de relato a Seguradora não possui nenhum activo não corrente detido para venda.

s) Reporte por segmentos

Um segmento de negócio é um conjunto de activos e operações que estão sujeitos a riscos e proveitos específicos e 
diferentes de outros segmentos de negócio.

Um segmento geográfico é um conjunto de activos e operações localizados num ambiente económico específico, o qual 
está sujeito a riscos e proveitos que são diferentes de outros segmentos que operam em outros ambientes económicos.

A Seguradora considera como segmento principal o segmento de negócio. Dentro do segmento de negócio existe 
o ramo Não Vida que é dividido por sub-ramos, nomeadamente os Acidentes de Trabalho, os Acidentes Pessoais e
Doença, o Incêndio e Outros Danos, o Automóvel, os Transportes e os Outros Ramos que incluem os sub-ramos Marítimo,
Responsabilidade Civil e Diversos.

No que concerne ao segmento geográfico, existe apenas um segmento uma vez que os Contratos são todos celebrados 
em Moçambique.

t) Acréscimos e diferimentos

A aplicação do princípio da especialização dos exercícios conduz à existência de activos e passivos que são perdas ou 
ganhos por reconhecer e já liquidados ou perdas ou ganhos já reconhecidos e ainda por liquidar.

u) Transacções em moeda estrangeira

A Seguradora tem o Metical Moçambicano (MZN) como moeda funcional. As demonstrações financeiras foram 
preparadas em Meticais Moçambicanos, que constitui igualmente a moeda de apresentação da Seguradora.

As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transacção.

Os activos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para o Metical à taxa de câmbio em 
vigor na data de balanço. As diferenças cambiais resultantes desta conversão são reconhecidas em resultados.

Os activos e passivos não monetários ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira, são convertidos para a moeda 
funcional à taxa de câmbio da data da transacção. Os activos e passivos não monetários ao justo valor, expressos em 
moeda estrangeira, são convertidos para o Metical à taxa de câmbio da data em que o justo valor é determinado. As 
diferenças cambiais resultantes são reconhecidas em resultados, excepto no que diz respeito às diferenças relacionadas 
com acções classificadas como activos financeiros disponíveis para venda que são registadas em reservas (capital próprio).

Nota 3 - Alteração da natureza, impacto e justificação das alterações nas políticas contabilísticas

No exercício financeiro de 2021 não se verificou qualquer alteração nas políticas contabilísticas adoptadas nos períodos 
apresentados.

Nota 4 - Principais estimativas contabilísticas e julgamentos relevantes utilizados na elaboração das demonstrações 
financeiras

A preparação das demonstrações financeiras da Seguradora requer que a Administração efectue julgamentos, 
estimativas e premissas no âmbito da tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos 
valores reportados no total de activo, passivo, capital próprio, gastos e rendimentos.

As principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos são divulgadas 
abaixo, no sentido de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afecta os resultados reportados da Seguradora. 
Na nota 2 é apresentada uma descrição alargada das principais políticas contabilísticas utilizadas pela Seguradora.

Dever-se-á ter em conta que, em algumas situações, poderão existir alternativas ao tratamento das políticas contabilísticas 
adoptadas pela Seguradora que levariam a resultados diferentes. No entanto, a Seguradora entende que os julgamentos e 
as estimativas aplicadas são apropriados e que as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada a 
posição financeira, desempenho financeiro e fluxos de caixa da Seguradora em todos os aspectos materialmente relevantes.
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As considerações efectuadas em seguida são apresentadas apenas para assistir o leitor no entendimento das 
demonstrações financeiras e não pretendem sugerir ou apresentar situações alternativas.

(i) Justo valor das propriedades de investimento

O justo valor das propriedades de investimento é baseado em avaliações efectuadas por avaliadores independentes, 
sendo considerados como os valores mais prováveis que os imóveis teriam numa transacção livre de mercado entre duas 
entidades prudentes e supondo um período razoável de exposição de mercado.

Para a sua determinação, são utilizados os modelos dos fluxos de caixa futuros descontados, ou quando possível, é 
aplicado o critério de comparação de mercado com base no qual se compara a propriedade com outras similares que 
tenham sido objecto de transacção em tempo suficientemente recente para se considerar que os valores atingidos são 
válidos em termos de mercado. Ver adicionalmente a Nota 17.

(ii) Provisões técnicas relativas a Contratos de seguro

Os custos com os sinistros ocorridos e participados à Seguradora, bem como o custo com aqueles que ainda não foram 
participados, mas já ocorreram, constituem estimativas cuja evolução é acompanhada e analisada pelos serviços da Seguradora.

Existem algumas fontes de incerteza que a Seguradora necessita de considerar na determinação da estimativa das 
responsabilidades totais por pagar com sinistros.

O grau de incerteza é diferente entre os vários ramos de negócio e características dos riscos segurados. O custo de cada 
sinistro é determinado considerando o valor actual da perda esperada.

A constituição de responsabilidades por Contratos de seguro é um processo de incerteza inerente à actividade da 
Seguradora e, como tal, o custo total de regularização de um sinistro poderá variar em relação à estimativa inicial do 
custo com o sinistro. A Seguradora elabora estimativas e pressupostos que permitem adequar as responsabilidades às 
possíveis perdas por Contratos de seguro.

As estimativas iniciais são determinadas com base na melhor estimativa possível relativamente aos sinistros 
declarados e ao padrão de sinistralidade que se verifica na Seguradora. A Seguradora procede ainda à 
determinação de estimativas para os sinistros ocorridos, mas ainda não participados (IBNR) e a estimativas para 
sinistros ocorridos, mas não reportados adequadamente (IBNR), pelo método de taxa fixa tendo por base o 
referido no Decreto n.º 30/2011. Ver adicionalmente a Nota 20.

Provisão para sinistros de acidentes de trabalho

As provisões para sinistros de acidentes de trabalho apresentam duas componentes:
a) Provisões matemáticas, referentes a pensões;
b) Outras provisões referentes a outras despesas que não pensões.

As provisões matemáticas das pensões não sujeitas a remição obrigatória, são determinadas de acordo com o estipulado 
no Despacho de 4 de junho de 2018, que aprova as bases técnicas aplicáveis ao cálculo do capital de remição das pensões 
de acidentes de trabalho e doenças profissionais e aos valores de caucionamento das restantes pensões, sendo que 
os pressupostos recorrem ao uso da tábua SA 85-90, com a taxa de desconto de 6% e com uma carga de gestão de 
pagamento das rendas de 0%. As pensões dos órfãos são calculadas até os mesmos perfazerem os 25 anos de idade.

As provisões das pensões de remição obrigatória são determinadas com as mesmas bases técnicas e também por 
precaução, considerámos o seu valor a 100% da provisão matemática.

As provisões matemáticas de acidentes de trabalho são determinadas pelos nossos actuarios (ACTUARIADO 
– Estudos Economicos e Financeiros, Lda.), sendo que a provisão contabilizada nas contas esta de cordo com o
relatório actuarial.

(iii) Impostos sobre os lucros

Os impostos sobre o rendimento (correntes e diferidos) são determinados pela Seguradora com base nas regras definidas 
pelo enquadramento fiscal. No entanto, em algumas situações a legislação fiscal não é suficientemente clara e objectiva 
e poderá dar origem a diferentes interpretações.

Nestes casos, os valores registados resultam do melhor entendimento da Seguradora sobre o adequado enquadramento 
das suas operações, o qual é susceptível de poder vir a ser questionado pelas Autoridades Fiscais.

De acordo com a legislação fiscal em vigor, as Autoridades Fiscais têm a possibilidade de rever o cálculo da matéria 
colectável efectuada pela Seguradora durante um período de cinco anos. Desta forma, poderão ocorrer correcções à 
matéria colectável resultantes de diferenças na interpretação da legislação fiscal. Ver adicionalmente a Nota 22.

(iv) Provisões

As provisões para responsabilidades não técnicas são constituídas para fazer face a perdas prováveis em que a Seguradora 
é parte interessada, atendem à expectativa de perda da Administração sustentada na informação prestada pelos seus 
assessores jurídicos e são objecto de revisão anual.

Nota 5 - Relato por segmentos e afectação dos investimentos e outros activos

A Seguradora considera como segmento principal o segmento de negócio. Dentro do segmento de negócio inclui-se 
o ramo Não Vida que é dividido por sub-ramo. Os dados apresentados são divididos pelos sub-ramos de Acidentes de
Trabalho, Acidentes Pessoais e Doença, Incêndio e Outros Danos, Automóvel, Transportes, e Outros Ramos (inclui os sub-
ramos Marítimo, Responsabilidade Civil e Diversos).

No que concerne ao segmento geográfico, a totalidade dos Contratos são celebrados em Moçambique, pelo que existe 
apenas um segmento.

Relato por segmentos

Relato por segmentos de negócio dos ramos Não Vida – Balanço, em 31 de Dezembro de 2021

Relato por segmentos de negócio dos ramos Não Vida – Balanço, em 31 de Dezembro de 2020

Balanço
Acidentes de 

Trabalho

Acidentes 
Pessoais e 
Doença Transportes Outros Ramos Total 2021

Incêndio e 
Outros Danos Automóvel

Caixa e seus equivalentes e 
depositos a ordem  3,943,566  630,370  2,183,783  24,974,668  476,530  5,313,121  37,522,038 

Empréstimos e contas a 
receber  1,791,071  286,299  991,821  11,342,883  216,428  2,413,089  17,041,591 

Investimentos em filiais, 
associadas e empreendi-
mentos conjuntos  89,335  14,280  49,470  565,760  10,795  120,360  850,000 

Activos financeiros  37,715,832  6,028,791  20,885,456  238,854,973  4,557,479  50,814,099  358,856,630 

Edificios  21,162,342  3,382,753  11,718,823  134,021,457  2,557,200  28,511,776  201,354,352 

Outros activos tangíveis e 
intangíveis  13,011,719  2,079,894  7,205,348  82,403,430  1,572,301  17,530,537  123,803,230 

Provisões técnicas de resse-
guro cedido  53,215,220  3,203,836  6,188,591  71,061,642  217,730  6,584,751  140,471,770 

Outros devedores e activos 
por impostos  20,747,654  3,316,466  11,489,186  131,395,229  2,507,090  27,953,071  197,408,697 

Total do Activo  151,676,740  18,942,690  60,712,478  694,620,042  12,115,554  139,240,805 1,077,308,308 

Provisões técnicas  99,872,430  11,173,663  109,072,357  302,070,305  6,107,761  60,694,341  588,990,857 

Outros credores e passivos 
por impostos  12,709,976  2,031,661  7,038,255  80,492,486  1,535,839  17,124,002  120,932,220 

Total Passivo  112,582,406  13,205,324  116,110,612  382,562,791   7,643,600   77,818,343  709,923,077 

Ramos Não Vida

Balanço
Acidentes de 

Trabalho

Acidentes 
Pessoais e 
Doença Transportes Outros Ramos Total 2020

Incêndio e 
Outros Danos Automóvel

Caixa e seus equivalentes e 
depositos a ordem  5,358,873  733,901  3,825,484  40,972,086  994,821  9,856,256  61,741,422 

Empréstimos e contas a 
receber  11,234,019  1,538,507  8,019,513  85,891,410  2,085,484  20,662,062  129,430,994 

Investimentos em filiais, 
associadas e empreendi-
mentos conjuntos  517,481  70,869  369,409  3,956,483  96,065  951,773  5,962,081 

Activos financeiros  28,814,428  3,946,156  20,569,458  220,305,116  5,349,111  52,996,660  331,980,930 

Edificios  20,456,575  2,801,542  14,603,124  156,403,876  3,797,559  37,624,560  235,687,237 

Outros activos tangíveis e 
intangíveis  7,938,594  1,087,196  5,667,042  60,695,737  1,473,721  14,600,983  91,463,274 

Provisões técnicas de resse-
guro cedido  9,500,420  2,540,761  (3,645,007)  12,259,422  1,926,063  36,483,271  59,064,930 

Outros devedores e activos 
por impostos  12,526,933  1,715,572  8,942,472  95,776,583  2,325,500  23,040,041  144,327,102 

Total do Activo  96,347,324  14,434,506  58,351,496  676,260,713   18,048,325   196,215,607  1,059,657,970 

Provisões técnicas  110,175,393  9,107,275  29,185,752  306,487,088  8,995,916  108,944,516  572,895,940 

Outros credores e passivos 
por impostos  13,073,363  1,790,406  9,332,547  99,954,398  2,426,939  24,045,058  150,622,711 

Total Passivo  123,248,756   10,897,681   38,518,299  406,441,486  11,422,855  132,989,574  723,518,651 

Ramos Não Vida

COMPANHIA DE SEGUROS ÍNDICO, S.A. 

Balanço
Acidentes de 

Trabalho

Acidentes 
Pessoais e 
Doença Transportes Outros Ramos Total 2021

Incêndio e 
Outros Danos Automóvel

Prémios Adquiridos, 
Seguro directo  99,640,507  14,842,826  59,630,264  665,188,774  13,274,997  151,968,780  1,004,546,148 

Custos com Sinistro, Seguro 
directo  (17,796,565)  (5,293,695)  (217,981,631)  (310,593,158)  (1,378,038)  (41,217,174)  (594,260,261)

Outros Custos Técnicos  (919,364)  (146,958)  (509,106)  (5,822,349)  (111,094)  (1,238,649)  (8,747,520)

Margem Técnica, Seguro 
Directo  80,924,578  9,402,173  (158,860,473)  348,773,267  11,785,865  109,512,957  401,538,367 

Resultado de Resseguro 
Cedido  590,264  (3,305,660)  173,610,335  (74,162,525)  (2,303,264)  (81,366,787)  13,062,363 

Margem Técnica Líquida  81,514,842  6,096,513  14,749,862  274,610,742  9,482,601  28,146,170  414,600,730 

Custos de Exploração  (40,986,699)  (3,868,498)  (18,281,982)  (241,715,837)  (3,354,136)  (52,966,770)  (361,173,922)

Resultado de Exploração  40,528,143  2,228,015  (3,532,120)  32,894,905  6,128,465  (24,820,600)  53,426,808 

Resultado de Investimentos  3,190,231  509,951  1,766,617  20,203,785  385,499  4,298,161  30,354,244 

Outos  (5,521,443)  (882,590)  (3,057,545)  (34,967,389)  (667,196)  (7,438,976)  (52,535,140)

Resultado Líquido  38,196,931  1,855,376  (4,823,048)  18,131,301  5,846,768  (27,961,415)  31,245,912 

Ramos Não Vida

Balanço
Acidentes de 

Trabalho

Acidentes 
Pessoais e 
Doença Transportes Outros Ramos Total 2020

Incêndio e 
Outros Danos Automóvel

Prémios Adquiridos, 
Seguro directo  93,167,080  4,717,027  67,554,153  664,134,394  15,580,686  165,473,655  1,010,626,995 

Custos com Sinistro, Seguro 
directo  (79,350,243)  (1,030,406)  (91,752,071)  (362,967,484)  43,487  (132,210,906)  (667,267,623)

Outros Custos Técnicos  (80,951)  (11,086)  (57,788)  (618,924)  (15,028)  (148,888)  (932,665)

Margem Técnica, Seguro 
Directo  13,735,886  3,675,535  (24,255,706)  300,547,986  15,609,145  33,113,861  342,426,707 

Resultado de Resseguro 
Cedido  54,170,713  (1,284,465)  3,424,548  34,713,507  (3,275,208)  37,951,554  125,700,649 

Margem Técnica Líquida  67,906,599  2,391,070  (20,831,158)  335,261,493  12,333,937  71,065,415  468,127,356 

Custos de Exploração  (32,836,506)  (2,446,144)  (12,278,628)  (247,857,375)  (1,791,762)  (41,608,400)  (338,818,815)

Resultado de Exploração  35,070,093  (55,074)  (33,109,786)  87,404,118  10,542,175  29,457,015  129,308,541 

Resultado de Investimentos  2,523,409  345,583  1,801,360  19,293,110  468,446  4,641,156  29,073,063 

Outos  (3,235,276)  (443,073)  (2,309,533)  (24,735,801)  (600,597)  (5,950,451)  (37,274,732)

Resultado Liquido  34,358,226  (152,565)  (33,617,959)  81,961,427  10,410,024  28,147,720  121,106,872 

Ramos Não Vida

Relato por segmentos de negócio dos ramos Não Vida – Resultado Técnico, em 31 de Dezembro de 2021

Relato por segmentos de negócio dos ramos Não Vida – Resultado Técnico, em 31 de Dezembro de 2020

Afectação dos investimentos e outros activos

Afectação dos investimentos e outros activos em 31 de Dezembro de 2021

Afectação dos investimentos e outros activos em 31 de Dezembro de 2020

Natureza dos investimentos e outros activos

Seguros 
dos ramos 
não vida Não afectos Total 2020

Caixa e seus equivalentes e depósitos a ordem  61,741,422 -    61,741,422

Empréstimos e contas a receber  129,430,994 -    129,430,994

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos  5,962,081 -    5,962,081 

Activos financeiros  331,980,930  331,980,930 

Edificios  235,687,237 -    235,687,237

Outros activos tangiveis e intangíveis e inventários -    91,463,274  91,463,274 

Provisões técnicas de resseguro cedido -    59,064,930  59,064,930 

Outros devedores e activos por impostos -    135,513,909  135,513,909

Acréscimos e diferimentos -    8,813,193  8,813,193 

Total  764,802,664  294,855,306 1,059,657,970 

Provisões técnicas de seguro directo (572,895,940) - (572,895,940)

Natureza dos investimentos e outros activos

Seguros 
dos ramos 
não vida Não afectos Total 2021

Caixa e seus equivalentes e depósitos a ordem  37,522,038 -    37,522,038 

Empréstimos e contas a receber  17,041,591 -    17,041,591 

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos  850,000 -    850,000 

Activos financeiros  358,856,630 -  358,856,630 

Edificios  201,354,352 -    201,354,352 

Outros activos tangiveis e intangíveis e inventários -    123,803,230  123,803,230

Provisões técnicas de resseguro cedido -    140,471,770  140,471,770

Outros devedores e activos por impostos -    178,439,916  178,439,916

Acréscimos e diferimentos -    18,968,781  18,968,781 

Total  615,624,611   461,683,697  1,077,308,308 

Provisões técnicas de seguro directo (588,990,857) -  (588,990,857)
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COMPANHIA DE SEGUROS ÍNDICO, S.A. 

Descrição

Seguro directo 
e resseguro 

aceite

Seguro directo 
e resseguro 

aceite
Resseguro 

cedido Líquido
Resseguro 

cedido Líquido

PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS:  961,339,545  (229,528,364)  731,811,181  1,019,558,902  (127,409,866)  892,149,036 

RAMO NÃO VIDA  961,339,545  (229,528,364)  731,811,181  1,019,558,902  (127,409,866)  892,149,036 

Acidentes de trabalho  101,010,876  (20,264,693)  80,746,183  88,493,054 -    88,493,054 

Acidentes pessoais e doença  16,138,815  (5,691,610)  10,447,205  12,119,186  (4,568,564)  7,550,622 

Incêndio e outros danos  55,947,473  (30,987,501)  24,959,972  63,171,623  (51,005,049)  12,166,574 

Automóvel  639,851,799  (128,359,504)  511,492,295  676,587,184  (2,588,198)  673,998,986 

Marítimo  8,028,817  (2,007,432)  6,021,385  6,768,016  (3,432,920)  3,335,096 

Aéreo  -   -    -   -    -   -   

Transportes  12,238,249  (696,709)  11,541,540  16,427,853  (948,707)  15,479,146 

Responsabilidade Civil  8,602,658  (3,331,856)  5,270,802  18,447,671  (9,790,541)  8,657,130 

Diversos  119,520,858  (38,189,059)  81,331,799  137,544,315  (55,075,887)  82,468,428 

VARIAÇÃO DA PROVISÃO PARA 
PRÉMIOS NÃO ADQUIRIDOS:  43,206,603  23,190,414  66,397,017  (8,931,907)  (4,551,346)  (13,483,253)

RAMO NÃO VIDA  43,206,603  23,190,414  66,397,017  (8,931,907)  (4,551,346)  (13,483,253)

Acidentes de trabalho  (1,370,369)  5,069,058  3,698,689  4,674,026 -    4,674,026 

Acidentes pessoais e doença  (1,295,989)  253,386  (1,042,603)  (7,402,159)  3,042,648  (4,359,511)

Incêndio e outros danos  3,682,791  (3,992,279)  (309,488)  4,382,530  (3,312,559)  1,069,971 

Automóvel  25,336,975  33,560,032  58,897,007  (12,452,790)  370,664  (12,082,126)

Marítimo  (388,608)  (296,243)  (684,851)  345,222  158,123  503,345 

Aéreo  -   -    -   -    -   -   

Transportes  1,036,748  (151,827)  884,921  (847,167)  (9,370)  (856,537)

Responsabilidade Civil  4,192,277  (2,559,541)  1,632,736  527,682  209,953  737,635 

Diversos  12,012,778  (8,692,172)  3,320,606  1,840,749  (5,010,805)  (3,170,056)

PRÉMIOS ADQUIRIDOS:  1,004,546,148  (206,337,950)  798,208,198  1,010,626,995  (131,961,212)  878,665,783 

RAMO NÃO VIDA  1,004,546,148  (206,337,950)  798,208,198  1,010,626,995  (131,961,212)  878,665,783 

Acidentes de trabalho  99,640,507  (15,195,635)  84,444,872  93,167,080 -    93,167,080 

Acidentes pessoais e doença  14,842,826  (5,438,224)  9,404,602  4,717,027  (1,525,916)  3,191,111 

Incêndio e outros danos  59,630,264  (34,979,780)  24,650,484  67,554,153  (54,317,608)  13,236,545 

Automóvel  665,188,774  (94,799,472)  570,389,302  664,134,394  (2,217,534)  661,916,860 

Marítimo  7,640,209  (2,303,675)  5,336,534  7,113,238  (3,274,797)  3,838,441 

Aéreo  -   -    -   -    -   -   

Transportes  13,274,997  (848,536)  12,426,461  15,580,686  (958,077)  14,622,609 

Responsabilidade Civil  12,794,935  (5,891,397)  6,903,538  18,975,353  (9,580,588)  9,394,765 

Diversos  131,533,636  (46,881,231)  84,652,405  139,385,064  (60,086,692)  79,298,372 

2021 2020

Descrição

2020

Sinistros pagos
Variação da provisão para 

sinistros
Custos com 

sinistros 
(imputados) Total

Montantes 
brutos

Parte dos 
resseguradores

Montantes 
brutos

Parte dos 
resseguradores

RAMO NÃO VIDA  (538,189,234)  98,226,233  (88,708,280)  159,435,628  (40,370,109)  (409,605,762)

Acidentes de trabalho  (25,104,338)  327,860  (50,741,964)  53,842,853  (3,503,941)  (25,179,530)

Acidentes pessoais e doença  (409,780)  189,890  (140,759)  51,561  (479,867)  (788,955)

Incêndio e outros danos  (110,073,146)  85,086,103  20,822,397  (27,343,947)  (2,501,322)  (34,009,915)

Automóvel  (331,126,389) -    (5,051,178)  36,931,041  (26,789,917)  (326,036,443)

Marítimo  (1,880) -    313,351  (411)  (267,984)  43,076 

Aéreo  -   -    -   -    -   -   

Transportes  (5,730,962)  1,017,616  (5,197,528)  6,655,767  (650,472)  (3,905,579)

Responsabilidade Civil  (2,693,461)  103,032  (282,861)  307,024  (730,448)  (3,296,714)

Diversos  (63,049,278)  11,501,732  (48,429,738)  88,991,740  (5,446,158)  (16,431,702)

Total Geral (538,189,234)  98,226,233  (88,708,280)  159,435,628  (40,370,109)  (409,605,762)

Descrição

2021

Sinistros pagos
Variação da provisão para 

sinistros
Custos com 

sinistros 
(imputados) Total

Montantes 
brutos

Parte dos 
resseguradores

Montantes 
brutos

Parte dos 
resseguradores

RAMO NÃO VIDA  (509,152,593)  163,825,868  (28,312,320)  55,574,445  (56,795,348)  (374,859,948)

Acidentes de trabalho  (24,376,690)  489,766  12,549,316  15,296,133  (5,969,191)  (2,010,666)

Acidentes pessoais e doença  (3,524,161)  1,623,672  (815,372)  508,892  (954,162)  (3,161,131)

Incêndio e outros danos  (133,447,823)  111,802,246  (81,228,319)  96,787,869  (3,305,489)  (9,391,516)

Automóvel  (269,162,436)  14,911,608  (3,627,739)  5,725,339  (37,802,983)  (289,956,211)

Marítimo  (875,176) -    (25,781)  411  (477,081)  (1,377,627)

Aéreo  -   -    -   -    -   -   

Transportes  (8,414,488)  59,744  2,908,880  (6,442,925)  (721,301)  (12,610,090)

Responsabilidade Civil  (1,995,537)  471,680  1,433,698  (286,827)  (505,479)  (882,465)

Diversos  (67,356,282)  34,467,152  40,492,997  (56,014,447)  (7,059,662)  (55,470,242)

Total Geral (509,152,593)  163,825,868  (28,312,320)  55,574,445  (56,795,348)  (374,859,948)

A decomposição das rubricas acima apresentadas, para os exercícios de 2021 e 2020, é analisada como segue:

Nota 6 - Prémios adquiridos líquidos de resseguro

Os prémios adquiridos líquidos de resseguro, em 2021 e 2020, são analisados como se segue:

Nota 7 – Custos com sinistros, líquidos de resseguro

Nos exercícios de 2021 e 2020, esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

No exercício de 2020, os Custos com Sinistros e Variações das Provisões Técnicas dos Ramos Não Vida apresentam a 
seguinte decomposição:

No exercício de 2021, os Custos com Sinistros e Variações das Provisões Técnicas dos Ramos Não Vida apresentam a 
seguinte decomposição:

Descrição 2021 2020

Prémios brutos emitidos  961,339,545  1,019,558,902

Prémios resseguro cedido  (229,528,364)  (127,409,866) 

Prémios líquidos resseguro  731,811,181  892,149,036

Variação prémios não adquiridos  43,206,603  (8,931,907) 

Variação prémios não adquiridos de resseguro cedido  23,190,414  (4,551,346) 

Variação líquida de prémios não adquiridos  66,397,017  (13,483,253) 

Prémios adquiridos, líquidos de resseguro  798,208,198  878,665,783

Descrição 2021 2020

Sinistros pagos

Montantes brutos  (509,152,593)  (538,189,234)

Parte dos resseguradores  163,825,868  98,226,233 

Variação da provisão para sinistros

Montantes brutos  (28,312,320)  (88,708,280)

Parte dos resseguradores  55,574,445  159,435,628 

Total antes de custos imputados  (318,064,600)  (369,235,653)

Custos com sinistros (imputados)  (56,795,348)  (40,370,109)

Total  (374,859,948)  (409,605,762)

Nota 8 – Custos de exploração, líquidos

Nos exercícios de 2021 e 2020, os custos de exploração líquidos apresentam a seguinte decomposição:

Descrição 2021 2020

Custos de aquisição  (185,905,472)  (226,510,338)

Custos de aquisição diferidos (variação)  (28,843,657)  (3,113,266)

Custos administrativos  (204,463,253)  (145,332,393)

Comissões e participação nos resultados de resseguro  58,038,460  36,137,181 

Total  (361,173,922)  (338,818,816)

No exercício de 2021, os custos de aquisição, custos de aquisição diferidos (variação), custos administrativos e comissões 
e participação nos resultados de resseguro, apresentam a seguinte decomposição:

Comparativamente ao período homologo em 2021 registou-se uma redução significativa dos custos de aquisição com 
comissões de mediação na ordem de 50% em resultado da cessação dos contratos de franquia com as agências a partir 
de 1 de abril de 2021. 

No exercício de 2020, os custos de aquisição, custos de aquisição diferidos (variação), custos administrativos e comissões 
e participação nos resultados de resseguro, apresentam a seguinte decomposição:  

2020

Custos de exploração, líquidos

Custos de aquisição
Custos de 
aquisição
diferidos 
(variação)

Custos administrativos Comissões 
e partici-

pação nos 
resultados de 

resseguro

Custos 
imputados

(ver nota 14)
Comissões de 

mediação

Custos 
imputados

(ver nota 14)
Comissões de 

mediação

RAMO NÃO VIDA  (80,740,218)  (145,770,120)  (3,113,266)  (145,332,393) -   36,137,181

Acidentes de trabalho  (7,007,882)  (12,089,239)  (1,125,197)  (12,614,188) -   -  

Acidentes pessoais e doença  (959,734)  (225,338)  (835,991)  (1,727,522) -    1,302,441 

Incêndio e outros danos  (5,002,644)  (10,510,259)  134,529  (9,004,760) -    12,104,506 

Automóvel  (53,579,836)  (95,803,212)  (1,888,906)  (96,443,702) -    (141,720)

Marítimo  (535,968)  (1,107,638)  (97,867)  (964,743) -    914,454 

Aéreo  -   -    -   -   -   -  

Transportes  (1,300,943)  (2,659,446)  120,369  (2,341,698) -    334,065 

Responsabilidade Civil  (1,460,895)  (2,816,681)  (123,843)  (2,629,612) -    2,769,890 

Diversos  (10,892,316)  (20,558,306)  703,640  (19,606,169) -    18,853,545

Total  (80,740,218) (145,770,120)  (3,113,266) (145,332,393) -    36,137,181 

2021

Custos de exploração, líquidos

Custos de aquisição
Custos de 
aquisição
diferidos 
(variação)

Custos administrativos Comissões 
e partici-

pação nos 
resultados de 

resseguro

Custos 
imputados

(ver nota 14)
Comissões de 

mediação

Custos 
imputados

(ver nota 14)
Comissões de 

mediação

RAMO NÃO VIDA  (113,590,696)  (72,314,776)  (28,843,657)  (204,463,253) -   58,038,460

Acidentes de trabalho  (11,938,382)  (10,190,716)  (2,650,153)  (21,489,088) -    5,281,640 

Acidentes pessoais e doença  (1,908,324)  (202,416)  113,252  (3,434,983) -    1,563,973

Incêndio e outros danos  (6,610,979)  (7,618,437)  463,466  (11,899,761) -    7,383,729 

Automóvel  (75,605,966)  (34,189,946)  (29,094,001)  (136,090,741) -    33,264,817 

Marítimo  (954,162)  (1,093,781)  13,389  (1,717,491) -    397,909 

Aéreo  -   -    -   -   -   -  

Transportes  (1,442,602)  (1,093,019)  (281,659)  (2,596,683) -    24,431 

Responsabilidade Civil  (1,010,957)  (1,277,241)  108,484  (1,819,723) -    821,120 

Diversos  (14,119,324)  (16,649,220)  2,483,565  (25,414,782) -    9,300,841 

Total  (113,590,696)   (72,314,776)  (28,843,657) (204,463,253) -    58,038,460 

Nota 9 – Rendimentos

Nos exercícios de 2021 e 2020, os rendimentos por categoria dos activos financeiros são analisados como se segue:

Comparativamente ao periodo homologo, verificou-se um crescimento dos rendimentos associados a carteira de 
investimentos da companhia na ordem de 7%, com maior destaque para os rendimentos das propriedades de 
investimento e juros de bilhetes de tesouro.

Descrição Afectos Afectos Não afectos TotalNão afectos Total

RENDIMENTOS  34,140,602  -   34,140,602  31,764,405  -   31,764,405

Rendimentos de juros de activos financeiros 
não valorizados ao justo valor por via de 
ganhos e perdas  -   -    -   -    -   -   

de empréstimos concedidos e contas a 
receber - Depósitos a prazo  3,499,782 -    3,499,782  9,775,202 -    9,775,202 

de Investimentos financeiros - Bilhetes 
de tesouro  30,640,820 -    30,640,820  21,989,203 -    21,989,203

Outros  -   -    -   -   -   -  

de edifícios de rendimento (rendas)  5,528,986 -    5,528,986  -   -    -   

2021 2020
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COMPANHIA DE SEGUROS ÍNDICO, S.A. 

Nota 12 – Outros rendimentos /gastos técnicos e não técnicos, líquidos de resseguro

Nos exercícios de 2021 e 2020, os Outros rendimentos/gastos técnicos, líquidos de resseguro e não técnicos, são analisados 
como segue:

Nota 13 – Outras provisões (variação)

A rubrica outras provisões (variação) respeita à variação do ajustamento de recibos por cobrar. Ver adicionalmente Nota 23.

Nota 14 – Custos por natureza a imputar

A análise dos gastos utilizando uma classificação baseada na função, nomeadamente no que respeita à aquisição de 
Contratos de Seguro (custos de aquisição e custos administrativos), custos com sinistros e custos com investimentos, é 
decomposta como segue:

Os custos administrativos registaram um aumento na ordem dos 41%, situando-se em 378.64 milhões de Meticais, 
variação esta que ficou a dever-se entre outros a:

i) Realização de alguns projectos estruturantes por forma a melhorar a experiência dos nossos clientes, como foi o caso
da implantação do Contact Center;

ii) Concepcão e implementação do da Agência e Contro de Formação da Matola, que ira permitir uma assistência mais
directa aos nossos clientes da Matola (que é o maior parque industrial do país);

iii) Reestruturaçao efectuada na equipa operacional, que veio a culminar com o a contratação de colaboradores com
uma larga experiência e conhecimento técnico;

O detalhe dos custos por natureza a imputar é apresentado como segue:

Nota 10 – Custos financeiros

Nos exercícios de 2020 e 2019, os custos financeiros são analisados como se segue:

Nota 11 – Diferenças de câmbio

Os valores do exercício de 2021 e 2020, constantes na rubrica Diferenças de câmbio, em Ganhos e Perdas, são relativos a 
diferenças cambiais resultantes essencialmente da revalorização cambial dos saldos em moeda externa de Caixa e seus 
equivalentes, Depósitos à ordem, Outros devedores e credores por operações de seguro e outras operações e Provisões 
técnicas de seguro directo e resseguro cedido.

Em resultado da apreciação do metical face ao dólar norte americado em cerca de 15% comparativamente a 31 
de Dezembro 2020, a companhia registou perdas cambiais na ordem de 5,900,772 meticais entre realizadas e 
não realizadas.

A cotação das moedas externas em cada data de relato é apresentada de seguida:

Durante o exercício financeiro de 2021, verificou-se uma desvalorização do metical face ao dólar americano, sendo 
que a 31 de Dezembro de 2021 o metical já tinha apreciado 15% face ao igual periodo de 2020. Tendo o rand sul 
africano acompanhado a mesma tendência de desvalorização face ao metical, onde se registou uma apreciação em 
31 de Dezembro 2020 de 21% comparativamente ao igual periodo de 2020. 

Custos por natureza a imputar 2021 2020

CUSTOS COM PESSOAL  158,397,254  85,023,176 

Remunerações dos órgãos sociais  6,340,499  5,128,750 

Remunerações do pessoal  152,056,755  79,894,426 

Remunerações mensal  98,993,608  53,281,519 

Remunerações variáveis  11,127,391  250,000 

Ajudas de custo  567,219  289,493 

Subsídios  21,242,364  16,270,025 

Encargos sobre remunerações  4,527,922  2,470,431 

Benefícios pós emprego  -   -   

Seguros obrigatórios  -   -   

Custos de acção social  -   -   

Outros custos com o pessoal  15,598,251  7,332,958 

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS  186,177,101  162,589,783 

Trabalhos Especializados  42,458,608  16,583,965 

Deslocacoes e estadias  1,589,366  1,657,498 

Publicidade e Propaganda  24,043,927  8,847,145 

Rendas e Alugueres  12,062,247  13,079,122 

Material de escritório  27,710,001  44,331,123 

Despesas de representacao  4,444,949  2,590,363 

Comunicacao  9,487,483  4,979,284 

Combustiveis  5,608,971  2,877,145 

Artigos para oferta  -    85,399 

Manutenção e Conservação  8,422,297  7,467,702 

Vigilância e Segurança  14,482,283  15,893,912 

Outros (de valor individual inferior a 1.210 milhares)  35,866,969  44,197,125 

IMPOSTOS E TAXAS  6,070,455  4,459,569 

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO  27,990,843  17,061,533 

Activos intangíveis (ver Nota 19)  582,728  637,445 

Activos tangíveis - Equipamento (ver Nota 18)  27,408,115  16,424,088 

OUTRAS PROVISÕES  -   -   

JUROS SUPORTADOS  -   -   

COMISSÕES  -   -   

Total de custos por natureza a imputar 378,635,653 269,134,061

Descrição 2021 2020

RAMO NÃO VIDA  (3,786,358)  (2,691,342)

Acidentes de trabalho  (397,946)  (233,596)

Acidentes pessoais e doença  (63,611)  (31,991)

Incêndio e outros danos  (220,366)  (166,755)

Automóvel  (2,520,200)  (1,785,994)

Marítimo  (31,805)  (17,866)

Aéreo  -   -   

Transportes  (48,087)  (43,365)

Responsabilidade Civil  (33,699)  (48,697)

Diversos  (470,644)  (363,077)

Total  (3,786,358)  (2,691,341)

Descrição 2021 2020

Venda de salvados  -   -   

Dividendos 231,158  133,280 

Outros 5,671,060  6,991,660 

Outros rendimentos /gastos técnicos líquidos de resseguro 5,902,218  7,124,940 

Comissões bancárias (6,955,235)  (7,906,303)

Ganhos em outros activos tangiveis -   -   

Juros suportados (7,511,988)  (5,714,353)

Outros -   -   

Outros rendimentos/gastos não técnicos (14,467,223)  (13,620,656)

Descrição 2021 2020

DIFERENCAS CAMBIAIS FAVORÁVEIS

Diferencas cambiais realizadas 7,875,341 3,692,639 

Diferencas cambiais nao realizadas             66,168,115             24,392,595 

74,043,456 28,085,234 

DIFERENCAS CAMBIAIS DESFAVORÁVEIS

Diferencas cambiais realizadas (3,594,222) (6,628,586)

Diferencas cambiais nao realizadas            (76,350,006) (4,890,050)

           (79,944,228)            (11,518,636)

Total (5,900,772)             16,566,598 

Custos financeiros imputados 
(Ver nota 14)

Cotação de moeda 2021 2020

EUR 72.28 92.05

USD 63.83 74.89

ZAR 4.01 5.1

Descrição Conta técnica Conta técnica
Conta não 

técnica Total
Conta não 

técnica Total

Custos com sinistros (ver Nota 7) 56,795,348 -   56,795,348 40,370,109 -   40,370,109

Custos de aquisição (ver Nota 8) 113,590,696 -  113,590,696 80,740,218  - 80,740,218

Custos administrativos (ver Nota 8) 204,463,253 -  204,463,253 145,332,393  - 145,332,393

Custos de gestão de investimentos 
(ver Nota 10) 3,786,358 -  3,786,358 2,691,341  - 2,691,341

Total 378,635,655 - 378,635,655 269,134,061 - 269,134,061

2021 2020
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Durante o exercício de 2021, a Companhia de Seguros Indico, S.A. contou com cerca de 107 trabalhadores ao seu serviço 
(2020: 75 trabalhadores), distribuídos pelas categorias profissionais constantes no quadro seguinte.

O crescimento acima mencionado, corresponde a um aumento de 43%, decorrente da alteração ocorrida no regime de 
franquia anteriormente em vigor, assim como pelas novas admissões com vista a assegurar a prestação de serviços de 
qualidade e foco no cliente.

Número médio de trabalhadores 
por categoria profissional 2021 2020

Dirigentes executivos 3 3

Quadros superiores 92 66

Quadros médios 9 5

Outros 3 1

Total 107 75

Descrição 2021 2020

Caixa 71,230 75,726

Depositos a ordem 37,450,808 61,665,696

Total 37,522,038 61,741,422

Descrição 2021 2020

Perfect Painel Beaters, S.A. 5,962,081 5,962,081

Fundação Indico 850,000 -

Total 6,812,081 5,962,081

Nota 15 – Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem

A descrição dos componentes de caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem, reconciliando as quantias incluídas na 
demonstração de fluxos de caixa com as correspondentes verbas relatadas no balanço, é analisada como segue:

Durante o exercício económico de 2021, foi reconhecida em resultados uma perda por imparidade associada a 
participação da seguradora na Perfect Painel Beaters, S.A., no valor total do capital investido, decorrente do facto da 
mesma em 31 de Dezembro 2021 encontra-se insolvente, conforme descrito abaixo:

Nota 16 – Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos

Em 31 de Dezembro de 2021, a Seguradora detinha:

i) 45% do capital social de uma entidade que iniciou as suas actividades em Março de 2015. A Seguradora não detém
o poder directo de gerir a política financeira e operacional desta sociedade, por forma a obter benefícios das suas
actividades mesmo detendo 45% do capital Social desta Sociedade;

ii) Em 2021 foi constituída a Fundação Indico, entidade sem fins lucrativos e detida em 85% pela Seguradora.

Descrição 2021 2020

Valor Contabilistico em 1 de janeiro 5,962,081 5,962,081

Justo Valor dos ativos líquidos da associada adquirida 850,000 -

Goodwill decorrente da aquisição  - -

Participação nos lucros  -   -   

Participação de outros movimentos patrimoniais  -  -

Dividendos  -  -

Imparidade de investimento (5,962,081)  -

Total  850,000 5,962,081
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Nota 17 – Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial do justo valor através de ganhos e perdas

Nos exercícios de 2021 e 2020, a Companhia de Seguros Índico, S.A., detinha activos financeiros classificados no 
reconhecimento inicial do justo valor através de ganhos e peradas, decompostos da seguinte forma:

Os Instrumentos de Divida, correspondem a obrigações do tesouro nacional e bilhetes do tesouro emitidas pelo Banco 
Central. Sendo que os mesmos apresentam a seguinte maturidade:

Os Instrumentos de capital correspondem a 54,854 acções das Cervejas de Moçambique, S.A. (CDM), adiquiridas na Bolsa 
de Valores de Moçambique, cujo justo valor em 31 de Dezembro de 2021 era de 50.00 meticais por acção. E por acções da 
Hidroeletrica Cahora Bassa, S.A. (HCB), adiquiridas no âmbito da Oferta Publica de Aquisição de acções da HCB durante 
o ano de 2019, onde procedemos a subscrição e aquisição de 2,313,891 acções, cujo justo valor em 31 de Dezembro 2021
era de 3.00 meticais por acções.

Nota 18 – Empréstimos e contas a receber

Nos exercícios de 2021 e 2020, os Empréstimos e contas a receber apresentam a seguinte decomposição:

Nota 19 – Edifícios

Edifícios de rendimento (propriedades de investimento)

A Seguradora com referência a 31 de Dezembro 2020 propriedades de investimento avaliadas em cerca de 235,69 
milhões de meticais, abaixo descriminadas:

1) Edifício de Rendimento 1: adquirido em Junho de 2013 e o justo valor a 31 de Dezembro de 2021, conforme
avaliação independente feita pela empresa Arkimoz, é de cerca de 41,213,691 meticais, o que corresponde a
uma variação negativa do seu justo valor em cerca de 8,341,074 meticais devidamente reflectido nas contas. Este
imóvel encontra-se registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o número cinquenta e oito mil
quinhentos e trinta, a folhas cento e oitenta e sete verso do livro B barra cento e noventa e sete, e está inscrito na
mesma Conservatória, sob o número setenta e quatro mil seiscentos sessenta e quatro, a folhas setenta e oito do
livro G noventa e oito, conforme consta da Certidão Predial datada de 13 de Junho de 2013.
2) Edifício de Rendimento 2: adiquirido em Março de 2020 e o justo valor a 31 de Dezembro 2021, conforme
avaliação independente feita pela empresa arkimoz, é de cerca de 160,140,661 meticais, sendo que para o período 
em analise foi registada uma variação negativa do seu justo valor em cerca de 25,991,811 meticais devidamente
reflectido nas contas. Este imóvel encontra-se registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sub o
número dez mil duzentos e quarenta e um, livro B número 28 a folhas cento e onze.

Os movimentos nos edifícios de investimento ocorridos durante o ano de 2021 são como segue:

Considera-se que o valor contabilístico relevado não difere significativamente do valor de realização dos activos 
tangíveis detidos.

Nota 21 – Activos intangíveis

Os activos intangíveis da Seguradora encontram-se valorizados ao custo deduzido das respectivas amortizações 
acumuladas e perdas de imparidade. A respectiva evolução durante 2021 foi como segue:

Descrição 2021 2020

INSTRUMENTOS DE DIVIDA  349,172,257  321,748,017 

Emitidos por Entidades Nacionais  349,172,257  321,748,017 

Obrigações do Tesouro  -   -   

Bilhetes do Tesouro  349,172,257  321,748,017 

Emitidos por Entidades Estrangeiras  -   -   

Obrigações do Tesouro  -   -   

Bilhetes do Tesouro  -   -   

INSTRUMENTOS DE CAPITAL  9,684,373  10,232,913 

Emitidos por Entidades Nacionais  9,684,373  10,232,913 

Outros  9,684,373  10,232,913 

Emitidos por Entidades Estrangeiras  -   -   

Outros  -   -   

Total  358,856,630  331,980,930 

Descrição 2021 2020

Maturidade de 1 Mês  -   -   

Maturidade superior a 1 Mês < 6 meses  169,459,485  151,679,301 

Maturidade superior a 6 meses < 12 meses  179,712,772  170,068,716 

Maturidade superior a 12 meses  -   -   

Total  349,172,257  321,748,017 

Descrição 2021 2020

Depósitos a Prazo em MZN - Capital 16,500,000 128,804,860

Depósitos a Prazo em MZN - Juros a receber 541,591 626,134

Total 17,041,591 129,430,994

Detalhe dos depósitos a prazo em 31 de Dezembro de 2021:

Banco Moeda Taxa juro Data inicio Data termo
Montante
(em MZN)

Banco Comercial de Investimentos - BCI MZN 6.25% Nov 7, 21 Nov 7, 22 1,100,000

Banco Comercial de Investimentos - BCI MZN 8.00% Dec 22, 21 Dec 22, 22 4,000,000

Banco Comercial de Investimentos - BCI MZN 8.00% Feb 14, 21 Feb 13, 22 5,900,000

Banco Comercial de Investimentos - BCI MZN 6.25% Sep 9, 21 Sep 9, 22 5,500,000

Total MZN 16,500,000

Descrição
Valor bruto

2020 Aquisições Benfeitorias
Alienações 
e abates

Revalorização 
por contra-
partida de 
resultados

Valor bruto
2021

Edifícios de rendimento 1  49,554,765  -   -    -    (8,341,074) 41,213,691

Edifícios de rendimento 2  186,132,472 - -    -    (25,991,811) 160,140,661

Total MZN  235,687,237 - - -  (34,332,885)  201,354,352 

Adições

Descrição
Despesas de 

desenvolvimento

Depesas com 
aplicações 

informáticas

Outros 
Intangiveis 
em Curso Total

31 DE DEZEMBRO DE 2020

Ao custo  71,093  3,298,933  12,984,409  16,354,435 

Transferências -    836,833  (836,833)  -   

Depreciação acumulada  (71,093)  (3,111,376) -    (3,182,469)

VALOR CONTABILÍSTICO -    1,024,390  12,147,576  13,171,966 

MOVIMENTO EM OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS

A 1 de Janeiro de 2020 -    824,826  836,833  1,661,659 

Adições  -   -    12,147,576  12,147,576 

Alienações  -   -    -   -   

Transferências -    836,833  (836,833)  -   

Depreciação do exercício -    (637,269)  (637,269)

A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 -    1,024,390  12,147,576  13,171,966 

Nota 20 – Outros activos tangíveis

Os activos tangíveis da Seguradora encontram-se valorizados ao custo deduzido das respectivas depreciações acumuladas 
e perdas por imparidade. A evolução durante 2021 foi como segue:

A evolução durante 2020 foi como segue:

Descrição
Equipamento 
administrativo

Equipamento 
informático

Obras em 
edifícios 

arrendados
Outro 

Equipamento

Outros Activos 
Tangiveis em 

Curso Total
Instalações 
interiores

Equipamento 
de transporte

31 DE 
DEZEMBRO DE 2021

Ao custo  20,983,577  31,637,823  1,189,823  88,478,321  44,586,477  6,189,582  8,740,308  201,805,911 

Transferências  1,082,896  6,854,969 -    7,170,402  12,110,289 -    (27,218,556)  -   

Depreciação 
acumulada  (10,739,655)  (15,538,972)  (1,189,823)  (46,786,604)  (27,076,858)  (1,115,363) -    (102,447,275)

VALOR 
CONTABILÍSTICO  11,326,818  22,953,820 -    48,862,119  29,619,908  5,074,219  (18,478,248)  99,358,636 

MOVIMENTO EM OUTROS 
ACTIVOS TANGÍVEIS

A 1 de Janeiro 
de 2021  10,597,690  8,666,275 -    38,773,379  4,463,535  3,736,831  12,053,597  78,291,307 

Adições  1,951,280  5,727,362 -    10,976,152  5,301,568  721,871  23,905,267  48,583,500 

Alienações -    (125,775) -   -   -   -   -    (125,775)

Transferências  1,082,896  6,854,969 -    7,170,402  12,110,289 -    (27,218,556)  -   

Depreciação do 
exercício  (2,128,802)  (5,023,979) -    (15,228,216)  (4,365,774)  (643,625) -    (27,390,396)

A 31 DE 
DEZEMBRO 
DE 2021  11,503,064  16,098,852 -    41,691,717  17,509,618  3,815,077  8,740,308  99,358,636 

Descrição
Equipamento 
administrativo

Equipamento 
informático

Obras em 
edifícios 

arrendados
Outro 

Equipamento

Outros Activos 
Tangiveis em 

Curso Total
Instalações 
interiores

Equipamento 
de transporte

31 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Ao custo  17,949,401  19,181,267  1,189,823  70,331,767  27,174,620  5,467,711  12,053,597  153,348,186 

Transferências  -   -    -   -    679,568 -    (679,568)  -   

Depreciação 
acumulada  (8,610,853)  (10,514,991)  (1,189,823)  (31,558,388)  (22,711,085)  (471,738) -    (75,056,878)

VALOR 
CONTABILÍSTICO  9,338,548  8,666,276 -    38,773,379  5,143,103  4,995,973  11,374,029  78,291,308 

MOVIMENTO EM OUTROS 
ACTIVOS TANGÍVEIS  2,402,485 

A 1 de Janeiro 
de 2020  8,327,561  3,922,161  323,153  17,623,953  3,081,282  2,141,503  1,523,998  36,943,612 

Adições  2,753,915  7,294,265 -    30,052,000  3,082,053  3,030,290  11,209,167  57,421,690 

Alienações  -   -   -   -  -    (79,999) -    (79,999)

Transferências  1,259,142  -   -    -    679,568  (1,259,142)  (679,568)  (0)

Depreciação do 
exercício  (1,742,928)  (2,550,151)  (323,153)  (8,902,574)  (2,379,368)  (95,821) -    (15,993,995)

A 31 DE 
DEZEMBRO 
DE 2020  10,597,690  8,666,275 -    38,773,379  4,463,535  3,736,831  12,053,597  78,291,308 

A respectiva evolução durante 2020 foi como segue:

Descrição
Despesas de 

desenvolvimento

Depesas com 
aplicações 

informáticas

Outros 
Intangiveis 
em Curso Total

31 DE DEZEMBRO DE 2021

Ao custo  71,093  4,135,766  24,002,932  28,209,791 

Transferências -    4,489,742  (4,489,742)  -   

Depreciação acumulada  (71,093)  (3,694,104) -    (3,765,197)

VALOR CONTABILÍSTICO -    4,931,404  19,513,190  24,444,594 

MOVIMENTO EM OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS

A 1 de Janeiro de 2021 -    1,024,390  12,147,576  13,171,966 

Adições  -   -    11,855,356  11,855,356 

Alienações  -   -    -   -   

Transferências -    4,489,742  (4,489,742)  -   

Depreciação do exercício -    (582,728) -    (582,728)

A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 -    4,931,404  19,513,190  24,444,594 
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Provisões técnicas, líquidas 
de resseguro cedido

Seguro Directo 
e Resseguro 

Aceite

Seguro Directo 
e Resseguro 

Aceite
Resseguro 

cedido Líquido
Resseguro 

cedido Líquido

Provisão para prémios não adquiridos  275,722,945  35,404,867  240,318,078  296,584,747  20,046,387  276,538,360 

Provisão matemática do ramo vida  -   -    -   -    -   -   

Provisão para sinistros

Do ramo vida  -   -    -   -    -   -   

Do ramo não vida  303,686,892  105,066,903  198,619,989  275,477,693  39,018,543  236,459,150 

Provisão para participação nos resultados  -   -    -   -    -   -   

Provisão para desvios de sinistralidade  -   -    -   -    -   -   

Provisão para riscos em curso  9,581,020  -   9,581,020   833,500 -    833,500 

Total 588,990,857  140,471,770 448,519,087  572,895,940  59,064,930  513,831,010 

2021 2020

Provisão para prémios 
não adquiridos

Seguro Directo 
e Resseguro 

Aceite

Seguro Directo 
e Resseguro 

Aceite
Resseguro 

cedido Líquido
Resseguro 

cedido Líquido

RAMO NÃO VIDA

Acidentes de trabalho  27,604,268  3,294,888  24,309,380  25,357,916 -    25,357,916 

Acidentes pessoais e doença  10,314,791  2,694,944  7,619,847  8,960,653  2,474,510  6,486,143 

Incêndio e outros danos  7,669,674  2,025,905  5,643,769  10,440,060  4,642,314  5,797,746 

Automóvel  195,344,631  22,175,023  173,169,608  203,389,154  416,539  202,972,615 

Marítimo  1,348,826 -    1,348,826  892,111  214,749  677,362 

Aéreo  -   -    -   -    -   -   

Transportes  2,022,262 -    2,022,262  2,723,990  98,467  2,625,523 

Responsabilidade Civil  1,311,720  234,192  1,077,528  4,906,227  2,087,479  2,818,748 

Diversos  30,106,773  4,979,915  25,126,858  39,914,636  10,112,329  29,802,307 

Total  275,722,945  35,404,867  240,318,078  296,584,747  20,046,387  276,538,360 

Provisão para sinistros

Seguro Directo 
e Resseguro 

Aceite

Seguro Directo 
e Resseguro 

Aceite
Resseguro 

cedido Líquido
Resseguro 

cedido Líquido

RAMO NÃO VIDA

Acidentes de trabalho  72,268,162  49,920,332  22,347,830  84,817,477  9,500,420  75,317,057 

Acidentes pessoais e doença  858,872  508,892  349,980  146,622  66,251  80,371 

Incêndio e outros danos  99,140,511  4,162,686  94,977,825  17,912,192  (8,287,321)  26,199,513 

Automóvel  106,725,674  48,886,619  57,839,055  103,097,934  11,842,883  91,255,051 

Marítimo  25,337 -    25,337  (444)  (113)  (331)

Aéreo  -   -    -   -    -   -   

Transportes  3,363,046  217,730  3,145,316  6,271,926  1,827,596  4,444,330 

Responsabilidade Civil  107,528  20,490  87,038  1,541,226  84,324  1,456,902 

Diversos  21,197,762  1,350,154  19,847,608  61,690,760  23,984,503  37,706,257 

Total  303,686,892  105,066,903  198,619,989  275,477,693  39,018,543  236,459,150 

Provisão para riscos em curso

Seguro Directo 
e Resseguro 

Aceite

Seguro Directo 
e Resseguro 

Aceite
Resseguro 

cedido Líquido
Resseguro 

cedido Líquido

RAMO NÃO VIDA

Acidentes de trabalho  -   -    -   -    -   -   

Acidentes pessoais e doença  -   -    -   -    -   -   

Incêndio e outros danos  - -   -  833,500 -    833,500 

Automóvel 3,187,281 -   3,187,281  -   -    -   

Marítimo  -   -    -   -    -   -   

Aéreo  -   -    -   -    -   -   

Transportes 721,702 -   721,702  -   -    -   

Responsabilidade Civil  -   -    -   -    -   -   

Diversos  6,589,929 -    6,589,929  -   -    -   

Total 9,581,020 -   9,581,020  833,500 -   833,500

2021 2020

2021 2020

2021 2020

O imposto diferido reportado nos resultados de 2021 é analisado como segue:

01/01/2021 31/12/2021Perdas Ganhos

IMPOSTOS DIFERIDOS ACTIVOS

Propriedade de investimento  497,855  454,776  497,855  -   -    454,776 

Diferenças de cambio não realizadas  1,564,816  24,432,002  1,564,816  -   -    24,432,002 

Activos financerios (variacao do justo valor)  4,610,755  3,556,239  4,610,755  -   -    3,556,239 

 6,673,426  28,443,017  6,673,426 - -  28,443,017 

IMPOSTOS DIFERIDOS PASSIVOS

Propriedade de investimento  2,040,096  2,040,096  -   -    -   -   

Diferenças de cambio não realizadas  7,805,630  7,805,630  21,173,797  -   -    21,173,797 

Activos financerios (variacao do justo valor)  2,083,217  2,083,217  1,472,840  -   -    1,472,840 

 11,928,943  11,928,943  22,646,637  -   -    22,646,637 

 40,371,960  29,320,063 

Ganhos e Perdas Capital Proprio

O imposto sobre o rendimento reportado nos resultados de 2020 é analisado como segue:

01/01/2020 31/12/2020Perdas Ganhos

IMPOSTOS DIFERIDOS ACTIVOS

Propriedade de investimento  58,463  497,855  58,463  -   -    497,855 

Diferenças de cambio não realizadas  4,886,535  1,564,816  4,886,535  -   -    1,564,816 

Activos financerios (variacao do justo valor) -    4,610,755  -   -    -    4,610,755 

 4,944,998  6,673,426  4,944,998 - -  6,673,426 

IMPOSTOS DIFERIDOS PASSIVOS

Propriedade de investimento  -    2,040,096  -   -    2,040,096 

Diferenças de cambio não realizadas  13,016,254  13,016,254  7,805,630  -   -    7,805,630 

Activos financerios (variacao do justo valor)  -   -    2,083,217  -   -    2,083,217 

 13,016,254  13,016,254  11,928,943  -   -    11,928,943 

 19,689,680  16,873,941 

Ganhos e Perdas Capital Proprio

A taxa efectiva de imposto estimada da Seguradora para o exercício de 2021 é de 37.90%, sendo que a reconciliação 
do imposto a pagar é como segue:

Nota 22 – Provisões técnicas, líquidas de resseguro cedido

Nos exercícios de 2021 e 2020, esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

Nota 23 – Outros devedores por operações de seguros e outras operações

Nos exercícios de 2021 e 2020, esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

Nota 24 – Impostos correntes e impostos diferidos

Os activos e passivos por impostos em Balanço em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 são como segue:

As provisões para prémios não adquiridos são analisadas como segue:

As provisões para sinistros são analisadas como segue:

As provisões para riscos em curso são analisadas como segue:

CONTAS A RECEBER POR OUTRAS OPERAÇÕES

Accionistas  -   -   

Adiantamento por conta de obras em imóvel  -   -   

Adiantamento para aquisição de participação  -   -   

Empréstimos aos trabalhadores  468,006  1,104,205 

Forncedores - Painel Beaters  9,114,607  9,362,403 

Fornecedores - Grupo SOICO  39,083,238  32,432,588 

Fornecedores - Miramar  7,963,187  5,632,334 

Outros devedores  34,384,499  25,201,993 

 91,013,537  73,733,523 

Total  134,740,733  111,694,015 

Descrição 2021 2020

Pagamentos por conta  14,095,958  12,919,800 

Pagamento especial por conta  -   -   

IRPC a Recuperar  -   -   

Retenções  1,160,208  4,226,668 

Outros Impostos  -   -   

ACTIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES  15,256,166  17,146,468 

Imposto sobre rendimento a receber

Estimativa de imposto sobre o rendimento  36,889,464   57,082,296 

Retenções  2,155,720  1,627,079 

Outros impostos

Imposto de selo  5,760,903  7,151,187 

Taxa de supervisão  1,570,814  1,882,737 

Contribuições INSS  682,271  396,695 

IVA  309,799  628,009 

CONTAS A RECEBER POR OUTRAS OPERAÇÕES  47,368,971  68,768,002 

Descrição 2021 2020

CONTAS A RECEBER POR OPERAÇÕES DE SEGURO DIRECTO

Tomadores de seguros  16,459,117  16,412,431 

Mediadores de seguros  29,453,190  26,048,061 

Co-seguradoras  -   -   

 45,912,307  42,460,492 

Ajustamento de recibos de prémios por cobrar  (8,800,000)  (4,500,000)

 37,112,307  37,960,492 

CONTAS A RECEBER POR OPERAÇÕES DE RESSEGURO

Outros resseguradores  6,614,889 -

Descrição Taxa Imposto taxaImposto

Resultado antes de impostos  57,083,479  175,373,428 

AJUSTAMENTOS FISCAIS:

Reintegrações e amortizações não aceites como custos  10,171,529  5,984,460 

Despesas ilícitas, prémios de seguros e contribuições  11,003,917  5,208,460 

50% das ajudas de custos e de comp. p/util. viat. Do trab.  283,610  144,746 

Multas, coimas, juros compensatórios e demais enc. p/prática infracções  2,259,096  697,256 

80% das despesas de representação  3,563,959  2,072,290 

50% dos encargos com viaturas ligeiras de passageiros  4,408,584  3,355,411 

Presentes(Gifts)  -   -   

Diferenças Cambiais  Desfavoráveis não Realizadas  76,350,006  4,890,050 

Reposição de Diferenças Cambiais  24,392,595  40,675,794 

Despesas de publicidade para alem dos limites legais  14,430,532  1,627,665 

Donativos  -   -   

Donativos não previstos ou além dos limites legais  -    85,399 

Atribuição de Uso de Viatura Automovel - Rendimentos em especie  1,720,583  1,022,135 

Imposto referente a exercicios anteriores  -   -   

Imposto retido na fonte de Bilhetes de Tesouro  5,348,595  3,716,798 

Juros de Bilhetes de Tesouro  (30,640,820)  (21,989,203)

Impostos diferidos  -   -   

Variação do valor de mercado de activos tangiveis  5,962,081  (4,819,499)

Diferenças Cambiais  Favoráveis não Realizadas  (66,168,115)  (24,392,595)

Reposição de Diferenças Cambiais  (4,890,050)  (15,270,420)

Lucro / Prejuizo Fiscal  115,279,581  178,382,175 

Prejuizos fiscais deduzidos  -   -   

Matéria Colectável  115,279,581  178,382,175 

Taxa de Imposto 32.00% 32.00%

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO (VER NOTA 24)  36,889,464  57,082,296 

Retenções na fonte (ver nota 24)  1,160,208  4,226,668 

Pagamento especial por conta  -   -   

Pagamento por conta (ver nota 24)  14,095,958  12,919,800 

Imposto a pagar  21,633,298 37.90%  39,935,828 22.77%

20202021

O desdobramento da conta de ajustamento apresenta a seguinte evolução:

Descrição Saldo 2020 Dotações Utilizações Saldo 2021

Ajustamento de recibos de prémios por cobrar  4,500,000  4,300,000 -  8,800,000 

Total  4,500,000  4,300,000 -  8,800,000

As declarações de autoliquidação da Seguradora ficam sujeitas a inspecção e eventual ajustamento pelas Autoridades 
Fiscais durante o período de cinco anos, contudo, é convicção da Administração da Seguradora que não existirão 
correcções significativas aos impostos sobre lucros registados nas demonstrações financeiras.
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COMPANHIA DE SEGUROS ÍNDICO, S.A. 

Nota 26 – Outros credores por operações de seguros e outras operações

Nos exercícios de 2021 e 2020, esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

Nota 27 – Capital, reservas, outras reservas, resultados transitados e resultado do exercício

O Capital Social da Indico, em 31 de Dezembro de 2021 é de 300.000.000 de meticais, e representado por 300.000 acções 
de valor nominal igual a 1.000 MZN.

A realização do Capital Social encontra-se detalhada da seguinte forma:

Descrição da natureza e da finalidade de cada reserva do capital próprio:

Outras Reservas

Em 31 de Dezembro de 2021, a Seguradora tinha Outras Reservas. Estas, devem incluir as Reservas Livres, que 
resultam de resultados positivos não necessários para dotar a reserva legal nem para cobrir prejuízos transitados 
e não distribuídos aos accionistas, e a Reserva Legal que só pode ser utilizada para cobrir prejuízos acumulados ou 
para aumentar o capital. Nos termos da legislação moçambicana em vigor, a reserva legal é constituída na base das 
seguintes percentagens mínimas dos lucros apurados em cada exercício:

Resultados transitados

Os resultados transitados registados na Seguradora resultam da acumulação de resultados de exercícios anteriores, 
conforme ilustrado na tabela abaixo:

Resultado do exercício

O resultado por acção de 2021 é de 102.08 meticais, o qual comparado com o resultado positivo de 2020 que foi de 
605.53 meticais por acção, o que representa uma desvalorização das acções em cerca de 83% comparativamente ao 
periodo homologo.

Nota 28 – Transacções entre partes relacionadas

Conforme definido na IAS 24 são consideradas partes relacionadas da Companhia as entidades sob controlo ou 
influência significativa, os membros do Conselho de Administração e da Comissão Executiva.

Para além dos membros dos órgãos sociais atrás referidos são igualmente consideradas partes relacionadas as pessoas 
que lhe são próximas (relacionamentos familiares) e as entidades por eles controladas ou em cuja gestão exerçam 
influência significativa.

Os relacionamentos entre as entidades relacionadas abrangem diversas áreas de negócio, sendo as operações e 
serviços mais relevantes, estratificadas por tipo de entidade:

a) Subsidiária (serviço de bate chapa e pintura)
b) Participada (Fundação Indico);
c) Outras entidades relacionadas (gestão de sinistros automóvel, peritagens, vistorias e averiguações).

A empresa mãe do Grupo ao qual pertence a Indico é a Índico Capitais e Investimentos, S.A. A análise das transacções 
e saldos com partes relacionadas em 2021 é como segue:

Nota 29 – Gestão de riscos de actividade

A gestão dos riscos a que a Índico se encontra exposta é assumida como um dos pilares da Seguradora no suporte a 
uma estratégia de crescimento rentável e sustentável. Assim sendo, um dos principais objectivos da Indico é garantir 
que a sua estrutura de gestão de riscos permite assegurar e atingir o equilíbrio adequado entre o risco e o retorno de 
modo a fixar e preservar a confiança dos clientes, accionistas, reguladores e restantes partes interessadas.

As transacções da Índico que estão relacionadas com a actividade Seguradora estão sujeitas a supervisão pelo órgão 
regulador, o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), que determina, entre outros aspectos, a 
natureza e a concentração dos investimentos afectos às provisões técnicas.

Os principais riscos são os seguintes:

1) Risco específico dos seguros

A principal actividade da Índico consiste na aceitação de risco de seguro perante terceiros, sendo a gestão da aceitação 
deste risco fulcral no resultado dos principais indicadores da actividade, nomeadamente o lucro, o crescimento do 
negócio ou a quota de mercado. O risco associado aos Contratos de seguro celebrados pela Seguradora reside na 
incerteza relativa aos sinistros.

Na tabela abaixo apresenta-se o rácio combinado em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 que é representado pela soma 
do rácio de sinistralidade e do rácio de despesas. O rácio de despesas resulta do quociente entre a divisão dos custos 
de exploração e os prémios adquiridos e o rácio de sinistros resulta do quociente entre os custos com sinistros e os 
prémios adquiridos.

Nas tabelas abaixo apresentam-se as análises de sensibilidade do impacto nos resultados antes de impostos pela 
alteração dos variáveis custos de exploração e custos com sinistros.

(i) 20% até que o valor acumulado da reserva represente metade dos capitais mínimos estabelecidos nos termos
do artigo 15 do Regime Jurídico dos Seguros; e
(ii) 10% a partir do momento em que tenha sido atingido o montante referido na alínea anterior, até que aquela
reserva represente um valor igual ao capital social.

Nos exercícios em análise, a estrutura accionista da Índico é detalhada da seguinte forma:

A aplicação do resultado líquido dos exercícios de 2021 e 2020 foi efectuada como segue:

Descrição 2021 2020

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS

Rendas e alugueres  2,072,383  1,082,684 

Outros acréscimos e diferimentos  16,896,398  7,730,509 

 18,968,781  8,813,193 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS

Remunerações e encargos a liquidar  -   -   

Outros acréscimos e diferimentos  2,135,238  2,515,762 

 2,135,238  2,515,762 

Descrição 2021 2020

CONTAS A PAGAR POR OPERAÇÕES DE SEGURO DIRECTO

Tomadores de seguros  -                                         -   

Mediadores de seguros  5,133,019  5,915,415 

Co-seguradoras  -                                         -   

 5,133,019  5,915,415 

CONTAS A PAGAR POR OPERAÇÕES DE RESSEGURO

Outros resseguradores  5,618,564  14,563,943 

 5,618,564  14,563,943 

CONTAS A PAGAR POR OUTRAS OPERAÇÕES

Credores Sócios   -                                         -   

Leasings mobiliários  28,722,663  25,365,242 

Banco Comercial de Investimentos, S.A.  24,257,987  20,115,717 

Banco Unico, S.A.  4,464,676  5,249,525 

Ignite Software Limited  925,968  1,662,347 

Chegus Infotech  7,896,350  10,588,200 

Remunerações a líquidar  -                                         -   

Outros credores  484,810  9,314,857 

 38,029,791  46,930,646 

Total  48,781,374  67,410,004 

Descrição 2021 2020

Nº acções em 1 de Janeiro 200,000 135,000

Aumento de capital realizado 100,000 65,000

Nº acções em 31 de Dezembro 300,000 200,000

Aplicação do Resultado Líquido Exercício 2021 2020

Resultado do exercício  31,245,912  121,106,872 

APLICAÇÃO:

Fundo Reserva Legal  6,249,182  6,055,344 

Reservas Livres  -   -   

Resultados Transitados  24,996,730  115,051,528 

Dividendos  -   -   

Descrição 2021 2020

Capital social 300,000 200,000

Capital realizado 300,000 200,000

Capital a realizar - -

Número de acções % participação social

Descrição 2021 2020 2021 2020

Índico Capitais e Investimentos, S.A. 240,000 160,000 80% 80%

Capital Corporate Investments, S.A. 27,000 18,000 9% 9%

Vinci - Consultoria e Servicos, S.A. 18,000 12,000 6% 6%

Activa - Gestao de Risco, S.A. 15,000 10,000 5% 5%

Total  300,000  200,000 100% 100%

2021

Descrição Activo Pasivo Custo Proveito

Perfect Painel Beaters 9,362,403 - 39,204,690 -

Fundação Indico 850,000 150,000

Índico Capitais e Investimentos, S.A. - - - -

Capital Corporate Investments, S.A. - - - -

Activa - Gestão de Risco, S.A. - - 7,049,543 -

Vinci - Consultoria e Serviços, S.A. - - - -

Total 10,212,403 - 46,404,232 -

Risco específico de seguros Risco de investimento Risco operacional

Risco específico 
dos ramos Não Vida Risco de crédito Risco evento

Risco de mercado

Risco de liquidez

Risco de câmbio

Descrição 2021 2020

Outras Reservas 34,266,411 10,045,037

Total 34,266,411 10,045,037

Descrição 2021 2020

Resultados Transitados  4,987,410  17,619,477 

Aumento de Capital Social  (100,000,000)  (65,000,000)

Resultado Liquido do Periodo  96,885,498  52,367,933 

Saldo a 31 de Dezembro   1,872,908   4,987,410 

Descrição 2021 2020 2021 20202020 2021

RAMO NÃO VIDA

Acidentes de trabalho -6% -85% -41% -35% -47% -120%

Acidentes pessoais e doença -6% -22% -26% -52% -32% -74%

Incêndio e outros danos -6% -136% -31% -31% -36% -166%

Automóvel -6% -55% -36% -36% -42% -91%

Transportes -4% 0% -25% -25% -29% -25%

Outros Ramos -5% -80% -35% -35% -40% -115%

Rácio Sinistros Rácio Depesas Rácio Combinado

Análises de sensibilidade
Impacto em resultado 

antes de impostos - 2021
Impacto em resultado 

antes de impostos - 2020

Custos de exploração  - 10%  36,117,392  33,881,882 

Custos de exploração  - 5%  18,058,696  16,940,941 

Custos de exploração  + 5%  (18,058,696)  (16,940,941)

Custos de exploração  + 10%  (36,117,392)  (33,881,882)

Custos com sinistros  - 10%  37,485,995  40,960,576 

Custos com sinistros  - 5%  18,742,997  20,480,288 

Custos com sinistros  + 5%  (18,742,997)  (20,480,288)

Custos com sinistros  + 10%  (37,485,995)  (40,960,576)

Nota 25 – Acréscimos e diferimentos

Nos exercícios de 2021 e 2020, esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:
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Montantes pagos - 
prestações

(1)

Montantes pagos - 
custos de gestão de 
sinistros imputados

(2)

Variação da 
provisão para 

sinistros
(3)

Custos com sinis-
tros

(4)=(1)+(2)+(3)

RAMO NÃO VIDA

Acidentes de trabalho  (24,376,690)  (5,969,191)  12,549,316  (17,796,565)

Acidentes pessoais e doença  (3,524,161)  (954,162)  (815,372)  (5,293,695)

Incêndio e outros danos  (133,447,823)  (3,305,489)  (81,228,319)  (217,981,631)

Automóvel  (269,162,436)  (37,802,983)  (3,627,739)  (310,593,158)

Marítimo  (875,176)  (477,081)  (25,781)  (1,378,038)

Aéreo  -   -    -   -   

Transportes  (8,414,488)  (721,301)  2,908,880  (6,226,909)

Responsabilidade Civil  (1,995,537)  (505,479)  1,433,698  (1,067,318)

Diversos  (67,356,282)  (7,059,662)  40,492,997  (33,922,947)

Total  (509,152,593)  (56,795,348)  (28,312,320)  (594,260,261)

Os custos com sinistros por ramo são analisados como segue:

COMPANHIA DE SEGUROS ÍNDICO, S.A. 

2) Risco de investimentos
O risco de investimentos é composto por quatro riscos: crédito, mercado, liquidez e câmbio.

Risco de crédito

O risco de crédito é o risco da Indico incorrer numa perda pelo facto de as contrapartes não cumprirem com as suas 
obrigações.

As principais áreas em que a Seguradora se encontra exposta ao risco de crédito são:

(i) Parte dos resseguradores nas responsabilidades por Contratos de seguro;
(ii) Parte dos resseguradores nos custos com sinistros;
(iii) Valores a receber de tomadores de seguro por Contratos de seguro;
(iv) Valores a receber de mediadores de seguro; e
(v) Risco das contrapartes relativamente aos instrumentos de dívida e aos saldos em bancos.

A Indico mitiga o risco de crédito  através da exposição do risco a mais do que uma entidade. Anualmente a Seguradora 
procede à revisão dos riscos a que se encontra exposta.

Apesar do recurso ao resseguro representar uma forma da Seguradora gerir os riscos a que está exposta, a Indico 
será sempre o primeiro responsável por cobrir as responsabilidades assumidas perante terceiros. Se um ressegurador 
não efectuar, por qualquer razão, o pagamento de um sinistro, a Seguradora continua a indemnizar o segurado pela 
perda ocorrida. Aquando da renovação dos tratados de resseguro analisa-se o risco das contrapartes.

O risco de crédito associado a instrumentos de dívida que a Seguradora possa vir a deter, irá ser reduzido uma vez 
que as políticas de investimento da empresa determinam que os investimentos deverão estar direccionados para as 
maiores empresas de Moçambique.

O risco de crédito associado aos empréstimos e contas a receber é reduzido uma vez que os depósitos a prazo estão 
contratualizados com entidades com boa qualidade creditícia.

Risco de mercado

A Indico encontra-se exposta a riscos financeiros decorrentes dos seus activos financeiros e dos activos por operações de 
resseguro. Em particular, o principal risco financeiro que a Seguradora enfrenta é o de que os seus activos financeiros 
não sejam suficientes para cobrir as responsabilidades assumidas pela Seguradora aquando da aceitação do risco de 
seguro junto dos tomadores. As principais componentes dos riscos financeiros são os riscos de taxa de juro e os riscos 
de crédito.

Risco de liquidez

A Seguradora encontra-se exposta ao risco de liquidez através das solicitações diárias das suas disponibilidades, 
principalmente para fazer face aos sinistros por si segurados. O risco de liquidez é o risco da Indico não ter capacidade 
financeira para satisfazer os seus compromissos e para limitar este risco a gestão recorre a diversas fontes gerindo os 
activos tendo por base a sua liquidez e monitoriza periodicamente os fluxos de caixa futuros e liquidez.

A natureza da actividade seguradora tem implícita a impossibilidade de prever com certeza os fundos necessários 
para cobrir as responsabilidades da Seguradora. Desta forma, a Seguradora avalia o valor e a maturidade das suas 
responsabilidades através da experiência adquirida.

O detalhe da carteira de investimentos por maturidades apresenta-se como segue:

Risco de câmbio

A Seguradora assume exposição aos efeitos de flutuações nas taxas de câmbio vigentes em moeda estrangeira sobre 
sua posição financeira e fluxos de caixa. A tabela abaixo resume a exposição da Seguradora ao risco de taxa de 
câmbio em 31 de dezembro de 2021. Estão incluídos na tabela os instrumentos financeiros da Seguradora por valores 
contabilisticos, categorizados por moeda.

2021 2020

Carteira de investimentos Valor % Valor %

Empréstimos e contas a receber

Outros depósitos - Depósitos a prazo  17,041,591 3% 129,430,994 18%

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos 
conjuntos  850,000 0% 5,962,081 1%

Investimentos detidos até a maturidade  358,856,630 62% 331,980,930 47%

Edifícios de rendimento  201,354,352 35% 235,687,237 34%

Total  578,102,573 100% 703,061,242 100%

2021 <1 mês 1-5 anos > 5 anos
Sem 

maturidade Total1-3 meses 3-12 meses

Depósitos a prazo - -    16,500,000 - -  -    16,500,000 

Investimentos em filiais, associadas 
e empreendimentos conjuntos  -   -    -   - -  9,684,373  9,684,373 

Investimentos a deter até a 
maturidade  -   -    349,172,257 - -  -    349,172,257 

Edíficos de rendimento  -   -    -   - -  201,354,352  201,354,352 

Total - - 365,672,257 - - 211,038,725  576,710,982

Maturidade

Activo MZN USD ZAR Total

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E DEPÓSITOS A ORDEM  35,871,748  1,647,635  2,655  37,522,038 

EMPRÉSTIMOS E CONTAS A RECEBER
Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial do justo valor 
através de ganhos e perdas  358,856,630  -   -    358,856,630 

Outros Depositos  17,041,591  -   -  17,041,591 

PROVISÕES TÉCNICAS DE RESSEGURO CEDIDO

Provisão para prémios não adquiridos - Resseguro  35,040,245  354,804  9,818  35,404,867 

Provisao para sinistros  50,345,210  54,717,119  4,574  105,066,903 

OUTROS DEVEDORES POR OPERACOES DE SEGUROS 
E OUTRAS OPERAÇÕES

Contas a receber por operações de seguro directo  36,713,127  355,717  43,463  37,112,307 

Total dos Activos Sujeitos ao Risco Cambial  533,868,551  57,075,275  60,510  591,004,336 

Passivo MZN USD ZAR Total

PROVISÕES TÉCNICAS  510,101,722  78,560,390  328,745  588,990,857 

Provisão para prémios não adquiridos  274,998,876  650,763  73,306  275,722,945 

Provisão matemática do ramo vida  -   -    -   -   

Provisão para sinistros  225,521,826  77,909,627  255,439  303,686,892 

Do ramo vida  -   -    -   -   

Do ramo acidentes de trabalho e doenças profissionais  72,268,161  -   -    72,268,161 

De outros ramos  153,253,665  77,909,627  255,439  231,418,731 

Provisão para participacão nos resultados  -   -    -   -   

Provisão para desvios de sinistralidade  -   -    -   -   

Provisão para riscos em curso  9,581,020  -   -    9,581,020 

Outras provisões técnicas  -   -    -   -   

OUTROS CREDORES POR OPERACOES DE SEGUROS 
E OUTRAS OPERAÇÕES

Contas a pagar por operações de seguro directo  5,040,997  80,191  11,832  5,133,019 

Contas a pagar por outras operações de resseguro  5,384,496  234,068 -    5,618,564 

Total dos Passivos Sujeitos ao Risco Cambial  520,527,215  78,874,649  340,577  599,742,440 

GAP do Risco Cambial  13,341,336  (21,799,374)  (280,067)  (8,738,104)

Risco de Taxa de Juro

Há uma exposição ao risco de taxa de juro associada aos efeitos das flutuações nos níveis prevalecentes de taxas de 
mercado sobre a posição financeira e fluxos de caixa. O dinheiro é gerido para garantir que os fundos excedentes são 
investidos de forma a alcançar o máximo retorno possível, minimizando desta forma os riscos.

A tabela abaixo resume a exposição ao risco de taxa de juro através do agrupamento de activos e passivos, categorizados 
pela primeira data, da re-fixação contratual de juros ou maturidade.

3) Risco operacional

Qualquer instituição, incluindo as instituições financeiras, está sujeita ao risco operacional enquanto consequência da 
incerteza inerente ao negócio e do processo de tomada de decisões. Para efeitos de relato e monitorização, o risco 
operacional pode ser dividido em duas categorias que consistem no risco de evento e no risco de negócio.

Nota 30 – Cobertura da margem de solvência

A Seguradora está sujeita aos requisitos de solvência definidos pelo Decreto n.º 30/2011, emitido pelo Conselho de Ministros.

A cobertura da margem de solvência em 2021 e 2020 é como segue:

Nota 31 – Compromissos e Contingências

A data de reporte das presentes demonstrações financeiras, a companhia contava com cerca de quarenta e três 
processos cíveis junto dos tribunais judiciais de todo o país, decorrentes de sinistros incorridos pelos nossos segurados 
durante o ano, sendo que em caso de condenação sem interposição de recurso e ainda caso a Companhia de Seguros 
Indico, S.A., não encontre um consenso extra-judicial com as partes visadas será de MZN 45 334 239.

Nota 32 – Acontecimentos após a data do balanço não descritos em pontos anteriores

Tendo em conta o disposto na IAS 10, até a data de autorização para emissão destas demonstrações financeiras, não 
foram identificados eventos subsequentes que impliquem ajustamentos ou divulgações adicionais nas mesmas.

Até 1 mês
Mais 

de 3 anos
Sem risco 

taxa de juro Total
De 1 a 12 

meses
De 1 

a 3 anos

ACTIVOS FINANCEIROS

Caixa e seus equivalentes e depósitos 
a ordem  37,522,038  -  -  -  -  37,522,038 

Activos financeiros classificados 
no reconhecimento inicial do justo valor 
através de ganhos e perdas  9,684,373  -  349,172,257  -  -  358,856,630 

Emprestimos e contas a receber

Outros Depositos -  17,041,591  -  -  -  17,041,591 

Outros activos  -  -  -  -  663,888,049  663,888,049 

Total de activos financeiros 
sujeitos a risco de taxa de juro  47,206,411  17,041,591  349,172,257 - 663,888,049 1,077,308,308

Outros credores por operacoes de seguros e 
outras operações  - 

Contas a pagar por outras operações  221,357  3,882,658  14,898,099  6,207,341  -  25,209,454 

Outros Passivos  -  -  -  -  684,418,615  684,418,615 

Total de passivos financeiros 
sujeitos a risco de taxa de juro  221,357  3,882,658  14,898,099  6,207,341  684,418,615  709,628,069 

GAP de Taxa de Juro  46,985,054  13,158,933  334,274,158  (6,207,341)  (20,530,566)  367,680,239 

2021 2020

Capital  300,000,000 200,000,000

Reservas  34,266,411 10,045,037

Resultados transitados  1,872,908  4,987,410 

Resultado do exercício líquido de dividendos 31,540,920  121,106,872 

Elementos a deduzir  (24,444,594)  (13,171,966) 

MARGEM DE SOLVÊNCIA DISPONÍVEL  343,235,645 322,967,353

Margem de solvência - Não Vida  121,282,783 125,172,326

EXCESSO (INSUFICIÊNCIA) DA MARGEM DE SOLVÊNCIA  221,952,862 197,794,991

Cobertura 283.00% 258.02%
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COMPANHIA DE SEGUROS ÍNDICO, S.A. 

Os administradores são responsáveis pela preparação e apresentação adequada das demonstrações financeiras da 
Companhia de Seguros Índico SA que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2021, a Conta de ganhos e 
perdas, a Demonstração do rendimento integral, a Demonstração de variações no capital próprio e a Demonstração 
dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e as notas às demonstrações financeiras, as quais incluem um 
sumário das principais políticas contabilísticas e outras notas explicativas, de acordo com as normas emanadas pelo 
Instituto de Supervisão de Seguro de Moçambique.

Os administradores são igualmente responsáveis por um sistema de controlo interno relevante para a preparação 
e apresentação apropriada destas demonstrações financeiras que estejam isentas de distorções materialmente 
relevantes, quer devidas por fraude, quer a erro, e pela manutenção de registos contabilísticos adequados e um 
sistema de gestão de risco eficaz, bem como a conformidade com as leis e regulamentos vigentes na República de 
Moçambique.

Os administradores fizeram uma avaliação para determinar se a empresa tem capacidade para continuar a operar 
com a devida observância do princípio da continuidade, e não têm motivos para duvidar da capacidade da entidade 
poder continuar a operar segundo esse principio, no próximo ano.

O auditor é responsável por reportar sobre se as demonstrações financeiras estão apresentadas de forma verdadeira 
e apropriada em conformidade com as as normas emanadas pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique.
Aprovação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras da Companhia de Seguros Índico SA conforme mencionado no primeiro parágrafo, 
foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 15 de Março de 2022 e vão assinadas em seu nome, por:

9. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
DOS ADMINISTRADORES

10. RELATÓRIO DOS AUDITORES 11. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Dr. Ruben Fernando Chivale
Administrador Delegado

Dr. Olivio Manuel Melembe
Administrador do Pelouro de 

Administração e Finanças
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EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
T R I B U NA L  A D M I N I S T R AT I VO  P ROV I N C I A L  D E  M A N I C A

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES – DA

Anúncio de Concurso 
1. O Tribunal Administrativo Provincial de Manica convida pessoas singulares ou colectivas,

nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para o concurso
discriminado na tabela abaixo:

N.º de 
ordem

Modalidade 
de 

contratação 
e respectiva 
referência

Objecto do 
Concurso

Concorrentes 
elegíveis

Data e hora 
de entrega de 
documentos 

de 
qualificação e 

propostas

Data e 
hora de 

abertura de 
documentos 

de 
qualificação 
e proposta

Data e hora 
de Anúncio de 

posicionamento 
dos concorrentes

Validade 
das 

propostas

Garantia 
Provisória

01
11G000041/
CL/14/2022

Prestação de 
Serviços de 
Aluguer de 

viaturas para 
dentro e fora da 

Província

Compatível com 
o objecto

31/5/2022
9.00 horas

31/5/2022
10.00 horas

3/6/2022
9.00 horas

60 Dias N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos
do Concursos ou adquirí-los no Departamento de Aquisições do Tribunal Administrativo
Provincial de Manica, sita na Rua Dr. Américo Boavida, n.º 318, cidade de Chimoio.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.

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.º 5/2016,
de 8 de Março.

Chimoio, aos 16 de Maio de 2022

O Juiz-Presidente

Casimiro Carlos Cossa

(Juiz de Direito “A”)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO 
MUNICIPAL KAMPFUMU

1ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial do 
Distrito Municipal KaMpfumu correm seus 
devidos e legais termos uns Autos de Acção 
Declarativa de Condenação Sumária, 
registados sob o nº 153/20-C, que neste 
Juízo, TEKA NAHA CRÉDITO EI, move contra 
DANILO JOÃO MUANDO MACHOANA, cujo 
último domicílio no Bairro 25 de Junho, Q. nº 
9, casa nº 150, célula “H”, cidade de Maputo, 
actualmente em parte incerta, onde é citado 
para contestar, querendo, no prazo de dez 
(10) dias, que começa a correr depois de
finda	a	dilação	de	trinta (30) dias, contados a
partir	da	data	da	fixação	do	presente	anúncio,
o pedido formulado pela autora no supra
aludido processo, conforme integralmente
consta da petição inicial, cujo duplicado se
encontra depositado no Cartório desta Secção
à sua disposição, pelo que poderá solicitar em
qualquer dia útil, durante as horas normais de
expediente, com advertência de que a falta de
contestação	 importará	 a	 confissão	dos	 factos
articulados pela autora na petição inicial à luz
do preceituado no artigo 480º do CPC.

KaMpfumu, aos 18 de Abril de 2022

A Juíza de Direito

Drª Lénia Chate

A Escrivã de Direito

Rita Isabel Domingos

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos abaixo 
indicados: 

Nome do concorrente 
adjudicado

Objecto do concurso
Valor da adjudicação 

em MT (Incluindo IVA)

ICBAL HAIDAR ALI, LDA
Contratação de fornecimento de 120 motores de 

pesca aos distritos de Mocímboa da Praia, Palma e 
Quissanga

30.994.200,00

ICBAL HAIDAR ALI, LDA
Contratação de fornecimento de 2100 artes de 

pesca aos distritos de Mocímboa da Praia, Palma e 
Quissanga

102.684.750,00

ICBAL HAIDAR ALI, LDA
Contratação de fornecimento de 470 caixas 

isotérmicas para conservação de pescado aos 
distritos de Mocímboa da Praia, Palma e Quissanga

5.151.800,00

MOTOBARCOS, LDA
Contratação de fornecimento de 50 embarcações de 

pesca ao distrito de Mocímboa da Praia
67.097.793,00

MOTOBARCOS, LDA
Contratação de fornecimento de 30 embarcações de 

pesca ao distrito de Palma
42.377.553,30

MOTOBARCOS, LDA
Contratação de fornecimento de 40 embarcações de 

pesca ao distrito de Quissanga
50.998.322,80

MOZA CONSTRUÇÕES, 
LDA

Contratação de empreitada de obras de reabilitação 
do mercado de pescado da vila sede do distrito de 

Quissanga
10.895.964,65

VAL CONSULTORES E 
ASSOCIADOS, LDA

Contratação	para	fiscalização	da	obra	de	reabilitação	
do mercado de pescado da vila sede do distrito de 

Quissanga 
695.080,18

TRIÓNICA 
MOÇAMBIQUE, LDA

Contratação de fornecimento e montagem de 
equipamento de conservação de pescado 

3.219.842,00

Assinatura
(Ilegível)

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Institito Público (AIAS, IP) convida empresas interessadas, a apresentarem propostas fechadas 
e seladas, conforme a lista abaixo: 

Concurso Público N.º Objecto de Concurso Garantia 
Provisória

Data e Hora da 
Entrega

Data e Hora de 
Abertura

02- OMG/AIAS/2022

Contratação de Operador para Exploração, Operação, Manutenção e 
Gestão dos Sistemas de Abastecimento Água das Vilas de:

Lote  I    -   Malema, na Província de Nampula 
Lote  II   -  Ribáuè, na Província de Nampula
Lote III  -   Caia, na Província de Sofala
Lote IV   -  Mopeia, na Província da Zambézia
Lote  V   -   Alto Molócuè, na Província da Zambézia
Lote VI   -  Massinga, na Província de Inhambane 
Lote VII  -  Massingir, na Província de Gaza

Não Aplicável 14/6/2022                    
9.00 horas

14/6/2022
9.30 horas

11/AIAS/BENS/2022 Manutenção, reparação e fornecimento de acessório de viaturas Não Aplicável 17/6/2022
10.00 horas

17/6/2022
10.10 horas

12/AIAS/OBRAS/2022
Empreitada para Obras de Construção de 6 Blocos Sanitários 
Escolares nas Vilas de Nhamayabué (2), Ulónguè (2) e Luenha (2) na 
Província de Tete

150.000,00MT 8/6/2022       
10.00 horas

8/6/2022
10.10 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los na recepção da AIAS, IP, sita na Av. 
Eduardo Mondlane, n.º1352, 4° Andar, no período das 7.30 às 15.30 horas, pelo valor monetário não reembolsável de 2.000,00MT (para cada  documento 
de concurso), a ser depositado na Conta n° 005272513008, a favor do MOPHRH – AIAS do Banco de Moçambique. 

Para o Concurso Público N.º 02- OMG/AIAS/2022 estão previstas visitas Obrigatórias  nas datas abaixo indicadas, cuja concentração está 
marcada para às 10.00 horas nos Serviços Distritais de Planeamento e Infra-estruturas de cada Distrito. 

Lotes I, II, III -  Data da Visita 25/5/2022   

Lotes IV, V, VI e VII -  Data da Visita 26/5/2022       

As propostas serão válidas por 120 dias,  e deverão ser entregues na recepção da AIAS, IP sita na Av. Eduardo Mondlane, n.º 1352, 4° Andar na hora e 
data indicada na tabela acima, e serão abertas no mesmo endereço na presença dos concorrentes e público que desejar participar. 

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

Maputo, Maio de 2022

O Departamento de Aquisições

(Ilegível)
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Moçambique│ Cell:

A TNS procura um fornecedor que possa fornecer 100 máquinas pulverizadoras 

(atomizadores) para agricultores de cajueiro. 

 A TNS está à procura de um fornecedor que: 

1. Fornece 100 pulverizadores (atomizadores) de alta potência para aplicar no

cajueiro 

2. Garantir a entrega de máquinas de pulverização no máximo em 15 dias após a

assinatura do contrato na Província de Nampula. 

3. São preferidos os fornecedores que sejam capazes de fornecer apoio de formação

adicional e serviços de assistência pós-venda. 

As especificações são as seguintes: 

 Motor a 2 tempos 
  Capacidade do tanque de líquidos (14 L mínimo)
 Deslocamento (mínimo 60 cc) 
 Potência do motor (3,6 kW/5 HP mínimo)
  Volume de ar (20 m³/min a 27 m³/min (960 cfm))
 Velocidade do ar (75 m/s a 120 m/s)
  Escoamento de líquidos (1- 5 L/min)
 Alcance horizontal máximo (14m mínimo)
 Alcance vertical máximo (10m mínimo)
 Tamanho médio das gotas (Ø 70 µm a Ø 90 µm)
  Depósito de combustível (1,5 L a 3 L)
  Peso (10 kg a 25 kg) 
 Período de garantia
 Apoio técnico/formação prestada no momento da entrega
 Rede de distribuição de peças sobressalentes em Nampula

 As propostas devem permanecer válidas durante (30) dias úteis. 

Tabela de horários 

Submissão das propostas 
Enviar até 20 de Maio de 2022 a Armando Magul, amagul@tns.org, até às 
17:00. 

 Solicite os Termos de Referencia (pedido de proposta) para obter mais informação sobre o 
concurso. 

Moçambique│ Cell:
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MSTAR, SA
Sede: Avenida 24 de Julho, n.º 2, 430, R/C 10127, Maputo

Número da entidade legal: 100174553 

Capital social: Mtn 3.600.000,00

Assembleia Geral de Accionistas

CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 8.0 do contrato de sociedade e dos artigos 132.0 e 133.0 do Código Comercial, 
convocam-se os Accionistas da sociedade anónima MSTAR, SA para uma Assembleia Geral a ter lugar 
no dia 25 de Maio de 2022, pelas 11.00 horas, na sede da sociedade sita na Avenida 24 de Julho, 
nº 2, 430, R/C 10127 ou por via de meios telemáticos, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um: Nota de esclarecimento sobre a não distribuição dos dividendos de 2020 e sua aplicação 
aos resultados transitados;

Ponto Dois: Apreciação do relatório de gestão, contas de exercício e demais documentos de 
prestação	de	contas	relativos	ao	exercício	findo	em	31	de	Dezembro	de	2021;

Ponto Três:	Deliberação	sobre	a	proposta	de	aplicação	dos	resultados	do	exercício	de	2021;

Ponto Quatro:	Deliberar	sobre	qualquer	outro	assunto	do	interesse	da	Sociedade.

Informa-se	ainda	que	os	Relatórios	de	contas	e	de	Gestão	do	Exercício	findo	a	31	de	Dezembro	de	
2021, encontrar-se-ão à disposição dos Accionistas para levantamento e consulta, a partir do dia 
10 de Maio de 2022.

Maputo, aos 6 de Maio de 2022

Yolanda Vicência Fernandes dos Santos Ceita
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

REPÚBLICA	DE	MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

 INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
27A/CP/Nº 01 /IGF-UGEA/2022 

1. A	 Inspecção-Geral	 de	 Finanças	 convida	 pessoas	 singulares	 ou	 micro,	 pequenas	 e
médias	empresas	Inscritas	no	Cadastro	Único,	a	apresentarem	propostas	fechadas	para
Manutenção das Instalações da IGF Sede (LOTE I),	Delegação	Provincial	Niassa	(LOTE II)
e Delegação	Provincial	da	Zambézia	(LOTE III).

2. Os	Concorrentes	devem	ser	titulares	de	Alvará	igual	ou	superior	a	2ª	classe	de	acordo	com
o regulamento	do	Exercício	da	Actividade	de	empreiteiro	de	construção	civil,	aprovado
pelo	Decreto	nº	94/2013	de	31	de	Dezembro.

3. Os	concorrentes	interessados	poderão	obter	mais	informações,	consultar	os	documentos
do	 concurso	 ou	 adquirí-los	 na	 Inspecção-Geral	 de	 Finanças,	 sita	 na	 Rua	 da	 Imprensa
Nacional,	Prédio	33	andares,	7º	andar,	UGEA,	Maputo,	das	8.30	horas	às	15.00	horas	de
Segunda a Sexta-Feira.

4. O	período	de	validade	da	proposta	será	de	90	dias.

5. As	Propostas	deverão	ser	entregues	no	endereço	acima	citado	até	as	9.00	horas	do	dia	8	de
Junho	de	2022	e	serão	abertas	em	sessão	pública	às	9.15	horas	do	mesmo	dia	na	presença
dos concorrentes, no endereço acima mencionado.

6. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 28

000,00MT com validade de 120 dias.

7. A visita às Instalações é obrigatória. Para o efeito, o concorrente poderá efectuar a visita ao

local	nos	seguintes	dias	30	e	31	Maio	às	9.00	horas	nos	seguintes	endereços:

• LOTE I Manutenção das Instalações da IGF sede, sita na Rua da Imprensa Nacional,

Prédio 33 andares, 7º andar cidade de Maputo;

• LOTE II	Manutenção	das	Instalações	da	IGF	Delegação	Provincial	de	Niassa,	sita	na	Av.
Filipe	Samuel	Magaia	nº47,	1º	andar	edifício	anexo	ao	Serviço	Provincial	de	Economia
e Finanças, Cidade de Lichinga; e

• LOTE III	Manutenção	das	Instalações	da	IGF	Delegação	Provincial	da	Zambézia,	sita	na
Av.	da	Marginal	nº	1000	Edifício	das	Finanças,	Cidade de Quelimane.

8. O	anúncio	de	posicionamento	será	divulgado	no	dia	20	de	Junho	de	2022	pelas	9.30	horas
na Inspecção-Geral de Finanças, sita na Rua da Imprensa Nacional Prédio 33 andares, 7º

andar cidade de Maputo.

9. O	concurso	será	regido	pelo	Regulamento	de	Contratação	de	Empreitada	de	Obras	Públicas,
Fornecimento	de	Bens	e	Prestação	de	Serviços	ao	Estado,	aprovado	pelo	Decreto	nº	5/
2016 de 8 de Março.

Maputo, aos 17 de Maio de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível) 
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ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MANICA
SECRETARIADO TÉCNICO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
 CONCURSO PÚBLICO N.º 1 /UGEA/STAP-M/2021

De acordo com a alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada 

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 

Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a seguinte adjudicação:

Tipo e Nº do 
Concurso

Objecto da Contratação Empresa Adjudicada
Valor da 

Adjudicação

Concurso Público 

Nº 01/UGEA/

STAP-M/2022

Fornecimento de viatura ENTREPOSTO AUTO 4.932.743,32MT

Chimoio, aos 5 de Maio de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)
134

Repartição das Aquisições - RA

ANÚNCIO DE CONCURSO

O Fundo para o Fomento de Habitação, FP (FFH-FP) convida concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas 

para o concurso abaixo indicado:

N.º de 
Ordem

Modalidade de 
Contratação 
e Respectiva 
Referência

Objecto do 
Concurso

Data, Hora e Local 
de Entrega de 

Documentos de 
Qualificação e 

Propostas

Data, Hora e Local 
de Abertura de 
Documentos de 
Qualificação e 

Propostas

Data Prevista do 
Posicionamento 

dos Concorrentes

Validade 
da 

Proposta

Garantia 
Provisória

01
Concurso 

Público N.º 10/
FFH,FP/2022

Fornecimento 
de géneros 

alimentícios, 
material de 

higiene e 
conforto

10/6/2022

10.00 horas 
FFH, FP - Maputo

Avenida Albert Lithuli, 
n.º 962, R/C

Tel. +258 21499612/18  
Fax. 258 21307119; 

Cel 84 3219 962

10/6/2022 

10.15 horas 
FFH, FP - Maputo

Avenida Albert Lithuli, 
n.º 962, R/C

Tel. +258 21499612/18 
Fax. 258 21307119; 

Cel 84 3219 962

Os concorrentes 
serão	notificados 120 dias 60.000,00MT

1. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais, consultando os documentos do concurso ou

obtê-los em formato digital no www.ffh.gov.mz/documentos-media/concursos-públicos, sito na Av. Albert Lithuli, 

n.º 962, R/C, em Maputo;

2. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e abertas na presença dos concorrentes que

desejarem comparecer;

3. 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.º 5/2016, de 8 de Março;

Maputo, Maio de 2022

O Chefe da Repartição das Aquisições

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

DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

PROJECTO DE SANEAMENTO URBANO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de 
Março, conjugado com o preceituado no n.º 5.95 do Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações 
de Financiamento de Projectos de Investimento do Banco Mundial, de 1 de Julho de 2016, comunica-se que os 
objectos dos concursos abaixo, foram adjudicados de acordo com o seguinte:

Concurso N.º Modalidade Objecto de contratação Adjudicatário
Valor incluindo 

o IVA

MZ-DNAAS-P087-GO-
RFQ-2021

Concurso por 
Cotações

Fornecimento de 3 laptops e 2 
impressoras à DNAAS-PSU

MAXIMIZE E 
SERVIÇOS, LDA 

1.183,806,00MT

MZ-DNAAS-P086-CS-
INDV-2021

Concurso por 
Cotações

Contratação de um  Consultor 
Individual  para revisão intermédia 
do Projecto de Saneamento Urbano

CELESTINO RAGIBO 
SALÊNCIA

USD 24.980,00

UIP-Unidade de Implementação do Projecto

Maputo, aos 18 de Maio de 2022 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS - ADITAMENTO
CONCURSO LIMITADO N.º CR35A000141CL00102022

SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, 
CARRETES, BOCAS E MARCOS DE INCÊNDIO

O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural publicou nos dias 17 e 18 de Maio de 

2022 o anúncio de concurso limitado para fornecimento de serviços para manutenção de 

extintores, carretes, bocas e marcos de incêndio, número de ordem (N/O) - 3 do anúncio.

Para o efeito de visita ao local dos serviços, entrega, abertura das propostas e anúncio de 

posicionamento, será de acordo com a tabela abaixo:

N/O
Hora/Data de 
Visita ao Local 

dos Serviços

Hora/Data de 
Entrega das 
Propostas

Hora/Data de 
Abertura das 

Propostas

Hora/Data de 
Anúncio de 

Posicionamento

Valor do 
Documento 
do Concurso        

(Em MT)

3
Data: 24/5/2022 
Hora: 13.00 horas

Data: 3/6/20222 
Hora: 13.00 horas

Data: 3/6/2022 
Hora: 13.10 horas

Data: 10/6/2022 
Hora: 13.00 horas

1,500.00

Todas as demais cláusulas e condições do Documento de Concurso permanecem inalteradas.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

GABINETE DE DESENVOLVIMENTO DO COMPACTO II

Notice of Program Partnership Solicitation

Amendment

Integrated Climate Management and Coastal Development Project (ICMCDP)

The	Compact	II	Development	Office	(GDC-II)	-	 	created	through	the	Decree	27/2020	
of the Council of Ministers on the 8th of May 2020, supervised by the Minister who 

oversees the sectors of Economy and Finance - as a supplement to the aforementioned 

announcement published on the 6th and 09th of May, which deadline for submission of 

proposals was June 10, 2022 at 5 pm , the GDC-II hereby informs the public in general 

as well as the potential candidates in particular that the closing dates has been changed 

to the following:

Closing Date and Time: June 29, 2022,  17:00 hours (GMT + 2)

Information regarding the Compact and its related documents can be found on the 

websites of the Gabinete (http://www.mef.gov.mz/) and MCC (www.mcc.gov). 

Interested applicants may request the full Program Partnership Solicitation document 

by sending an email indicating the name of the organization (or individual), address, 

and key contact details (name, phone number, e-mail) of the person requesting the 

document.  These requests should be sent to GDCcoastaldevelopment@gmail.com

All other clauses and conditions of the tender remain valid.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

GABINETE DE DESENVOLVIMENTO DO COMPACTO II

Anúncio de Solicitação de Parceria para o Programa

ADITAMENTO

Projecto Integrado de Gestão Climática e Desenvolvimento Costeiro (ICMCDP)

O Gabinete do Desenvolvimento do Compacto II (GDC-II), criado através do Decreto 

nº 27/2020 do Conselho de Ministros a 8 de Maio de 2020, tutelado pelo Ministro 

que superintende as áreas de Economia e Finanças, em aditamento ao anúncio supra-

citado publicado nos dias 6 e 9 de Maio corrente, cuja data-limite para a submissão de 

propostas era até ao dia 10 de Junho de 2022, as 17.00 horas, vem por este meio 

informar ao público em geral, e aos potenciais candidados, em particular, que a data e 

hora de encerramento foram alterados conforme se segue:  

Data e hora de encerramento: 29 de Junho de 2022, 17.00 horas 

As informações relativas ao Compacto e documentos conexos encontram-se nas páginas 

web do Gabinete ( http://www.mef.gov.mz/ ) e da MCC ( www.mcc.gov)

Os requerentes interessados poderão solicitar o documento completo de Solicitação da 

Parceria do Programa(PPS), enviando um email indicando o nome da organização (ou 

individual), bem como os dados de contacto fundamentais (nome, número de telefone, 

correio electrónico) da pessoa que solicita o documento. Estes pedidos deverão ser 

enviados para GDCcoastaldevelopment@gmail.com

Todas as demais cláusulas e condições  de Concurso permanecem inalteradas.
4319
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Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

4288

Nos termos do disposto na alínea e) nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 

2 do artigo 64, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitadas 

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao 

Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de Março, comunica-

se que os objectos dos concursos abaixo discriminados tornaram-se 

desertos de acordo com o seguinte:

1 – Concurso por Cotações nº 6/UGEA/TJPZ/2022 – Atinente a: 

Fardamento e calçados.

2 – Concurso por cotações nº 09/UGEA/TJPZ/2022 – Atinente a: 

aquisição	de	material	para	conservação	de	rede	de	electrificação.	

3 – Concurso por Cotações nº 10/UGEA/TJPZ/2022 – Atinente a: 

aquisição de material para conservação de rede de água e esgoto.

4 – Concurso por cotações  nº 11/UGEA/TJPZ/2022 – lotes I, II, III, VIII, 

X, XIII, XIV, XVI –	Atinente	a:	aquisição	de	combustíveis	e	lubrificantes	
para os Tribunais Judiciais dos Distritos de Mocuba, Milange, Gurué, 

Maganja da Costa, Inhassunge, Namarrôi, Lugela, Namacurra. 

5 – Concurso por cotações nº 12/UGEA/TJPZ/2022 – Lote I – 

Atinente a: manutenção, reparação e montagem de aparelhos de ar 

condicionados.

6 – Concurso por cotações nº 12/UGEA/TJPZ/2022 – Lote II – 

Atinente a: reparação de equipamento informático.

7 – Concurso por cotações nº 13/UGEA/TJPZ/2022 – Atinente a: 

Serviços de Representação.

8 – Concurso por cotações nº 14/UGEA/TJPZ/2022 – Atinente a: 

Manutenção	e	reparação	de	rede	de	electrificação.

9 – Concurso por cotações nº 15/UGEA/TJPZ/2022 – Atinente a: 

Manutenção e reparação de rede de água e esgoto.

10 – Concurso por cotações nº 17/UGEA/TJPZ/2022 – Atinente a: 

Manutenção e reparação de bens imóveis.

11 – Concurso Limitado nº 02/UGEA/TJPZ/2022 – Atinente a: 

Aquisição de material de consumo para escritório.

12 – Concurso Limitado nº 07/UGEA/TJPZ/2022 – Atinente a: 

Limpeza	e	conservação	de	edifícios	do	Tribunal	Judicial	da	Província	da	
Zambézia, e Tribunal Judicial do Distrito de Mocuba.

13 – Concurso Limitado nº 09/UGEA/TJPZ/2022 – Atinente a: 

Serviços	de	Segurança	de	edifícios	do	Tribunal	Judicial	da	Província	da	
Zambézia e Tribunal Judicial do Distrito de Mocuba. 

14 – Concurso de Pequena Dimensão nº 01/UGEA/TJPZ/2022 – 
Atinente a: aquisição de material para manutenção e reparação de bens 

imóveis para o Tribunal Judicial da Província da Zambézia.

15- Concurso Limitado nº 05/UGEA/TJPZ/2022 - Contratação de

Agência de viagens para deslocação de funcionários do Tribunal Judicial

da Província da Zambézia, fora do País.

Cordiais saudações

Quelimane, aos 17 de Maio de 2022

Assinatura ilegível

República de Moçambique

Tribunal Judicial da Província da Zambézia
Unidade Gestora Executora das Aquisições

UGEA/2022

ANÚNCIO DE DESERÇÃO DOS CONCURSOS POR COTAÇÕES
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL FISCAL DA PROVÍNCIA DE ZAMBÉZIA 

_________________
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES         

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do nº 3 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 8 de Março, comunica-
se a adjudicação dos concursos abaixo:

N/O Objecto do Concurso Modalidade do concurso
Nome do 

Concorrente 

Valor de 
Adjudicação

Incluindo IVA

1
Fornecimento 
de material de 

escritórios

Concurso Público 01/TFPZ/DA/
BENS/2022

FOTO QUELIMANE, 
LDA

1.303.988.40MT

2
Serviços de Rent-a-

car
Concurso de Pequena Dimensão 
01/TFPZ/DA/SERVIÇOS/2022

RTC – RAMOS TRANS 
COMPANY

309.000,00MT

3 Serviços de car wash
Concurso por Cotações 02/
TFPZ/DA/SERVIÇOS/2022

VIP – MULTI 
SERVICE, LDA

196.800,00MT

4
Fornecimento 

de combustível e 
lubrificantes	

Concurso por Ajuste Directo 
01/TFPZ/DA/BENS/2022

ZAP – ZAMBÉZIA 
AGRO PECUÁRIA

342.600,00MT

5
Fornecimento de 

géneros alimentícios
Concurso por Ajuste Directo 
02/TFPZ/DA/BENS/2022

MERCADO 
ATLÂNTICO

499.695,00MT

6 Serviços de segurança
Concurso Ajuste Directo 01/
TFPZ/DA/SERVIÇOS/2022

CIIAS SECURITY 1.516.320,00MT

7

Reparação e 
manutenção das 

instalações e 
residências

Concurso Ajuste Directo 02/
TFPZ/DA/SERVIÇOS/2022

AGR - CONSTRUÇÕES 2.278.200,25MT

8
Reparação e 

manutenção de 
viaturas

Concurso Ajuste Directo 07/
TFPZ/DA/SERVIÇOS/2022

CHAMAUNE MULTI 
SERVICE

797.723,46MT

Quelimane, aos 16 de Maio de 2022
A Juíza-Presidente

(Ilegível) 106

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE ZAMBÉZIA

ADENDA  N.º 02 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

Obras de Manutenção de Rotina de Estradas Revestidas na 
Província da Zambézia para os anos 2022/2023/2024

Nos termos do Item 10 do Documento de Concurso, emite-se a presente Adenda, aos 
Documentos de Concurso originais, em aditamento ao Anúncio de Concurso publicado  nos 
dias 15 e 18/4/2022, no jornal “Notícias” onde é alterada a data da Entrega e Abertura das 
Propostas, de acordo com o seguinte:

Anterior Alterada para:

Data e Hora-final de entrega das 
propostas

Data e Hora das Abertura 
das Propostas

Data e Hora-final de Entrega 
das Propostas

Data e Hora das Abertura 
das Propostas

17/5/2022 – 10.00 horas 17/5/2022 – 10.15 horas 23/5/2022 – 10.00 horas 23/5/2022 – 10.15 horas

Local de Abertura: 
Administração Nacional de 

Estradas, IP – Delegação Provincial 
de Zambézia

Local de Abertura: 
Administração Nacional de 

Estradas, IP – Delegação 
Provincial de Zambézia

Local de Abertura: 
Administração Nacional de 

Estradas, IP – Delegação 
Provincial de Zambézia        

Local de Abertura: 
Administração Nacional 

de Estradas, IP – 
Delegação Provincial de 

Zambézia

As demais cláusulas e condições de pagamento de Concurso permanecem inalteradas.

Quelimane, aos 16 de Maio de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DO DISTRITO DO CHIBUTO
SERVIÇO DISTRITAL DA SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

ANÚNCIO DE ABERTURA DE CONCURSO

Por Despacho de 27 de Abril de 2022, do Exmo Senhor Administrador do Distrito de Chibuto, 
foi autorizada abertura do concurso de ingresso, nos termos do n.º 1 do artigo 35 do Estatuto 
Geral dos Funcionarios e Agentes do Estado, conjugado co o artigo 11 do Diploma Ministerial 
n.º 61/2000, de 5 de Julho, num prazo de 30 dias, contados a partir da data da publicação
deste aviso, para preenchimento de 5 vagas na Carreira de Técnico de Saúde (Técnico de
Medicina Geral), existentes no quadro do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social
de Chibuto.
O concurso tem a validade de três (3) anos para o preenchimento destas vagas e das que
vierem a existir.

Requisitos:

• Ser de nacionalidade moçambicana;

• Idade não inferior a 18 anos e não superior a 45 anos;

• Não ter sido aposentado ou reformado.

Documentos de Candidatura:
• Carta de pedido de vaga dirigido ao Excelentíssimo Administrador do Distrito de

Chibuto;

• Certidão de narrativa completa de nascimento ou fotocopia autenticada do Bilhete de
Identidade;

• Curriculum Vitae;

• Certificado	 de	 habilitações	 literárias	 do	 curso	 na	 carreira	 em	 que	 se	 candidata	 ou
equivalente em fotocópia autenticada;

• Certificado	de	Registo	Criminal;
• Comprovativo de inscrição ou cumprimento do Serviço Militar;

• Certificado	médico	de	aptidão	física	e	sanidade	mental	para	o	desempenho	de	funções
na Administração Pública;

• Declaração\fotocópia do NUIT.

Métodos de Selecção
A selecção dos candidatos para o preenchimento das vagas, será feita na modalidade de 
avaliação curricular e prova escrita.

NB: Os documentos de candidatura deverão ser submetidos no Serviço Distrital de Saúde, 
Mulher e Acção Social de Chibuto, na Repartição de Recursos Humanos, nas horas normais 
de expediente.

Chibuto, aos 3 de Maio de 2022
O Director do Serviço

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

5ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando 
os executados NELSON MANUEL NHASSENGO e CAROLINA ANTÓNIA 
ALEMÃO TAÚLA, com último endereço conhecido na Rua Fernão Lopes, 
nº 393, Matola “C”, ora em parte incerta, para no prazo de dez dias, que 
começa	a	correr	depois	de	findo	o	dos	éditos,	tudo	a	contar	da	segunda	
e última publicação deste anúncio, pagarem ao exequente BCI-BANCO 
COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 441 226,84MT, 
em dívida nos Autos de Execução Ordinária nº 67/2020/V, que 
por esta Secção lhe move o referido exequente, ou no mesmo prazo 
nomearem	à	penhora	bens	suficientes	para	tal	pagamento	e	do	mais	que	
acrescer ou deduzirem a oposição que tiverem, nos termos do artigo 812º 
e seguintes do CPC, sob pena de não o fazendo, se devolver esse direito ao 
exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial que se encontra à disposição dos 
executados no Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro das 
horas normais de expediente.
Maputo, aos dezasseis dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e um

A Ajudante de Escrivão 
Sara Clotilde Artur Manhique

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Judite António Sindique Correia
4330

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação – Instituto Público (INTIC, IP) convida pessoas

singulares ou colectivas, nacionais interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas 
fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Modalidade  e Referência 
de Contratação

Objecto do Concurso

Data e hora 
de entrega de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data e hora de 
abertura de 
propostas

Data e hora 
do anúncio de 

posicionamento

Validade 
das 

propostas

Garantia 
Provisória

Concurso Limitado n.º
52A001641CL00012022

Fornecimento 
de combustíveis, 
lubrificantes	e	

serviços

Data: 30/5/2022 
Hora: 10.00 horas

Data:  30/5/2022
Hora: 10.15 horas

Data: 10/6/2022
Hora: 13.00 horas

90 dias
Não 

requerida

Concurso Limitado n.º
CR52A001641CL00082022

Serviços de 
manutenção e 

reparação de viaturas

Data: 30/5/2022 
Hora: 11.00 horas

Data:  30/5/2022
Hora: 11.15 horas

Data: 10/6/2022
Hora: 14.00 horas

90 dias Não 
requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar ou adquirir os Documentos do Concurso
pela importância não reembolsável de 1.000.00MT (mil meticais) para cada conjunto no INTIC, IP, sito na Rua
José Mateus, nº 437, 1º andar, Cidade de Maputo.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço referido acima.

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

Maputo, aos 13 de Maio de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

República de Moçambique
Conselho Executivo Provincial do Niassa

Direcção Provincial da Educação  
Repartição de Gestão Execução e Aquisições

=Lichinga=

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do nº 3 do Artigo 33, conjugado com o nº2 do Artigo 64, ambos do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo discriminado:

Nº Concurso Objecto Valor
Empresa 

Adjudicada

01
CONCURSO LIMITADO OE-
50B105771/AD/78/2022/B

FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

1.396.500,00MT
GLOBAL 

PETROLEUM 

AUTORIDADE COMPETENTE 
(ILIGIVEL)

Av. Julius Nyerere. Tel. Nº 27120940. Fax nº 27120741/27121577. E-mail: dpedh.niassa@gov.mz

Supervisor de Vendas
Descrição

As principais funções incluem a coordenação e implementação de campanhas 

de marketing e vendas para cada departamento da organização. Essa posição é 

responsável pela criação de planos de vendas para atingir as metas estratégicas 

da organização, construção de membros e fornecimento de soluções de vendas, 

incluindo campanhas, feiras e aquisição de clientes.

Objectivo da função

• Representar nossa empresa, com uma compreensão abrangente de nossos
produtos.

• Pesquisar	as	necessidades	dos	consumidores	e	identifique	como	nossas	solu-
ções as atendem.

• Definir	e	executar	um	plano	estratégico	de	vendas.

• Reúna-se com clientes potencial entendendo suas necessidades.

• Supervisionar a equipa.

• Gerenciar	processos	de	fecho	do	mês	e	final	de	ano.

• Resolver reclamações de clientes.

• Desenvolver soluções, preparar relatórios e fazer recomendações à ge-
rência.

• Manter a gerência informada, enviando relatórios de actividades e resul-
tados.

Requisitos

• Experiência mínima de 4 anos comprovada de vendas

• Licenciatura ou diploma

• Muito	criativo(a)	com	experiência	na	identificação	de	públicos-alvo

• Actualizado(a) com as últimas tendências em promoções e melhores práticas

• Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita

• Fortes habilidades em saber ouvir, apresentar e fazer tomada de decisão

Manda seu Curriculum para: Eugenia.zoe@carpack-moz.com
OS  CURRICULOS DEVEM SER ENVIADOS ATÉ AO DIA 27-5-2022.

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486 

 Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação
e Recursos Hídricos (MOPHRH) pretende
contratar uma empresa para o fornecimento de
equipamento informático diverso, no âmbito
do Programa de Desenvolvimento Institucional
de Águas e Saneamento (PRODIAS). Assim,
convida todas empresas elegíveis e interessadas 
a apresentarem propostas fechadas e seladas.

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

3. O período de válidade das propostas será de 90 
dias.

4. As propostas deverão ser entregues até às
11.00 horas do dia 3 de Junho de 2022, data
em que as mesmas serão abertas em sessão 
pública pelas 11.15 horas no endereço abaixo 

indicado, na presença dos concorrentes que 
desejarem participar.

Departamento de Aquisções do MOPHRH

Edifício da Direcção Nacional de Abasteci-
mento de Água e Saneamento
Rua da imprensa, 2.o andar 
Maputo – Moçambique

5. O Anúncio de posicionamento será feito no
dia 10 de Junho de 2022 pelas 14.00 horas no
endereço acima indicado.

6. 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 5/2016, 
de 8 de Março.

Maputo, aos 18 de Maio de 2022

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

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Concurso Limitado nº  47A000141/CL/23/2022
Contratação de uma empresa para o fornecimento de equipa-
mento informático diverso à Direcção Nacional de Abasteci-

mento de Água e Saneamento

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE VAGA
ANALISTA DE NEGÓCIOS (GSO)
(BUSINESS ANALYST)
LOCALIZAÇÃO: MAPUTO

Objectivo do Trabalho / Objectivo da Função:

Esta função tem com objectivo o planeamento e análise 
do negócio, conceptualização elaboração do plano de 
negócio e de apoio e as actividades de gestão de negócio.

Adicionalmente, apoia a integração de várias áreas que 
contribuem e apoiam o negócio para alcançar com eficácia 
e eficiência, os objectivos traçados.           

Descrição do Recrutamento / Responsabilidades 
Principais / Elementos Fundamentais do Trabalho

•Planeamento, análise de negócio e elaboração do
plano de negócio: Integrar os diferentes sectores de
actividade, incluindo comercial, jurídico, marketing,
técnico, operações (produção, manutenção, técnica,
serviços) e projectos, com o objectivo final de elaborar o
plano de negócios.

Alinhar todos os resultados da estratégia do negócio 
(Plano de Negócios, Plano de Referência, Plano de 
Investimento) com a estratégia do Grupo Sasol; Trabalhar 
em estreita colaboração com todas as áreas que 
contribuem para o negócio, para assegurar execução dos 
planos em tempo útil.

Criar e manter sistemas de acordo com os requisitos do 
negócio.

•Gestão da relação com os parceiros: gerir a
comunicação com os parceiros e órgãos do Governo
de Moçambique. Avaliar e compreender os interesses
dos parceiros e principais partes interessadas internas
e externas e formular estratégias para assegurar a
adesão, no âmbito do negócio.

• Relatórios e Execução de Gestão de Processos:
Elaborar e rever casos de negócios, conforme necessário,
para permitir a execução de projectos no negócios.
Segundo o calendário organizacional. Compreender
e gerir os requisitos de relatórios para assegurar e
facilitar uma entrega integrada aquando da assinatura
pelo gestão.

• Gestão e Coordenação de Projectos: Gestão de
projectos e actividades especiais, conforme exigido pelo
negócio. Intervir em projectos e actividades, conforme
solicitado pela gestão. Prestar apoio adicional aos
gestores séniores.

• Requisitos Adicionais da Função:  Assegurar a captação
correcta das decisões, medidas e questões secundárias
com impacto, tendo um conhecimento de trabalho
profundo dos objectivos empresariais. Acompanhar as
medidas / expectativas necessárias, a fim de assegurar
o progresso alcançado e o cumprimento atempado de
todas as metas, no âmbito do orçamento.

Experiência necessária: 

Um mínimo de 7 anos de experiência relevante na Indústria, 
no planeamento e gestão de negócios

                                                                                                                                     

Licenciatura em (Engenharia, Ciências, Economia ou BComm 
ou equivalente) como mínimo.

Qualificações adicionais:  MBA (Mestrado em Administração 
de Negócios) ou qualificação em Gestão de Projectos seria 
uma vantagem.

Competências:

Liderança Empresarial: Demonstrar perspicácia de gestão, 
com uma mentalidade abrangente, exercendo o bom senso. 
Alcançar resultados através de terceiros.

Liderança de Parceria: Persuadir e influenciar os parceiros; 

manter bons relacionamentos e boas parcerias com vista a 
obter resultados desejados.

Liderança de Pessoas: Envolver pessoas de forma autêntica 
e inclusiva. Criar capacidades e aproveitar a diversidade na 

obtenção de vantagens competitivas.

Coordenação de Projectos: Ter conhecimento e experiência 
em coordenação de projectos.

Autodomínio: Assume a responsabilidade de conduzir o 
próprio crescimento através do desenvolvimento da auto-

consciencialização, reflexão, procura de informação e auto-

correcção. 

Liderança Estratégica: Proporcionar orientação e 
alinhamento com a One Sasol. Liderar a mudança 
organizacional, a inovação e a sustentabilidade.

Conhecimento Tecnológico: Conhecimentos do sector da 
Tecnologia da Informação, incluindo tendências, tecnologia 
emergente, melhores práticas, concorrência, regulamentos 
e legislação.

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, 
até ao dia 31 de Maio, no website da http://www.sasol.
com/carrers/carrers/experienced-hires, clique na opção 
Find jobs e seleccione Moçambique para ter acesso às 
vagas disponíveis.

Qualificações Mínimas Necessárias: 
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ANÚNCIO DE VAGA
OPERADOR DE FUROS X3 
( WELLS OPERATIONS ARTISAN )

LOCALIZAÇÃO: TEMANE

Breve Descrição/ Finalidade do Trabalho

Operador de Furos opera equipamentos nos Furos de Gás Natural, 
equipamentos de processo, sistemas e processos de unidade 
específica/ área dos furos, no ambiente Sasol para alcançar os 
requisitos de produção de uma forma segura

Descrição de Recrutamento/ Principais Responsabilidades

Traçar uma visão geral do local e identificar as diferentes instalações 
operacionais, oficinas, laboratórios e edifícios de serviço
Identificar e interpretar informações-chave apresentadas em P&ID e 
desenhos
Cumprir com as políticas e procedimentos de segurança”

Processo da Planta e Poços

Entenda a filosofia e a estratégia de operação da planta
Entenda a conclusão e a arquitectura de Wells
Cumprir com as práticas e procedimentos operacionais do processo 
da planta
Compreender e cumprir a filosofia de operações da Wells 
Cumprir as instruções e procedimentos de isolamento
Realizar a preparação para Start-up e Shut-down
Conduta de linha de válvulas
Realizar tarefas de rotina
Reconhecer e agir em condições anormais
Participar em actividades de arranque e encerramento

Materiais Perigosos da Instalação

Descrever as consequências da contaminação cruzada
Entender como evitar a contaminação cruzada
Evitar perda de contenção
Responder a uma perda de contenção
Responda quando você ou um colega entrar em contacto com um 
material perigoso”

Revezamento

Compilar um registo de mudança de informações e dados
Participar em transições de turno
Apresentar todas as informações de transferência relevantes ao 
operador de entrada
Verificar e confirmar se as informações contidas na situação de 
transferência estão corretas
Entender por que é importante completar toda a documentação de 
forma clara e precisa
Identificar as consequências da não verificação e confirmação da 
informação de transferência”

Qualidade

Identificar a importância da qualidade do produto

Radiocomunicações

Comunicar, buscar esclarecimentos e situações de comando no 
sistema de rádio Garantir a conformidade com a política de rádio da 
empresa”

Interface com a Manutenção

Comunicar e fazer seguimento com a manutenção a disponibilidade 
do equipamento e actividades de manutenção planeadas 

Inspecção

Realizar inspecções em equipamentos de poços e corrigir ou relatar 
desvios

Configuração do Alarme de Instalação

Executar a acção correctiva ao receber um alarme de alta prioridade
Comunicar as acções tomadas para rectificar o alarme
Retornar o processo aos parâmetros operacionais normais

Configurações de Plant Trip

Compreender os dispositivos de protestação em caso de falha de 
um dispositivo de disparo
Explique as restrições de permissão para evitar ignorar 
inadvertidamente dispositivos de viagem
Contorne e re-instate configurações de viagem e explicar as 
circunstâncias permitidas para manutenção ou actividade 
processual
Registar e comunicar em conformidade as razões para ignorar o 
dispositivo

Funções do sistema de controlo distribuído da instalação 
(DCS)

Explique os principais componentes, funções e finalidade de um 
DCS
Navegar no DCS
Aplicar sistemas permissivos DCS (intertravamentos de arranque)
Descrever os sistemas permissivos DCS (intertravamentos de 
arranque)
Analisar tendências e interpretar tendências
Interrogue o histórico do evento

Controles de desligamento de emergência de instalações 
(ESD)

Entenda a função ESD Wells
Executar acções de DEP
Demonstrar conhecimento de causa e efeito na aplicação ESD”

Educação Formal e Experiência Minima

NQF Nível 4 Ocupacional
NQF Nível 4 Vocacional
Certificado técnico mecânico ou equivalente 
Certificação de controle de poços relevante ou de gerenciamento 
de integridade de poços
Mínimo de 2 anos de experiência relevante 

Competências

Capacidade de execução: Capacidade subjacente para executar 
uma estratégia/projecto ou trabalho diário

Solução de Problemas: É um processo passo-a-passo de definir 
um problema, procurar informações e testar uma série de soluções 
até que o problema seja resolvido. Em envolve pensamento crítico, 
análise e persistência.

Auto-domínio: Assume a responsabilidade de impulsionar 
o próprio crescimento através do desenvolvimento da auto-
consciência, reflectindo, buscando feedback e auto-correcção

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao 
dia 29 de Maio, no website da http://www.sasol.com/carrers/
carrers/experienced-hires, clique na opção Find jobs e seleccione 
Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.

ANÚNCIO DE VAGA
GERENTE DA ÁREA DE PRODUÇÃO
( AREA MANAGER PRODUCTION ) 

LOCALIZAÇÃO: TEMANE

Breve Descrição / Propósito do Trabalho

• Liderar e gerir uma equipe de produção e interface com os departamentos de prestação de 

serviço. 

• Coordenar o processo de produção, monitorado todas as actividades e operações de produção. 

• Planear e elaborar um cronograma de produção. 

• Decidir e ordenar os recursos necessários e garantir que os níveis de inventário permaneçam 

adequados. 

• Ser responsável pela segurança das pessoas, instalações e meio-ambiente em todas operações 

que gere.

Descrição do Recrutamento / Principais Responsabilidades

Desenvolver planos de melhoria de longo prazo e sustentabilidade da planta

Ser proficiente com os princípios de gestão Lean e metodologias de melhoria

Garantir que os KPI’s de produção, segurança ocupacional, segurança de processo, qualidade e 

meio-ambiente sejam alcançados

Elaborar orçamento anual de produção; compilar o orçamento anual de produção de longo prazo; 

controlar o custo para garantir que o orçamento de produção seja alcançado no orçamento

Traduzir e disseminar metas operacionais e planos de longo prazo por meio de comunicação eficaz 

na organização para os líderes da equipe de produção, outros gerentes e gerentes seniores.

Garantir a disponibilidade do equipamento para apoiar as metas do plano de produção

Assegurar que todos os 5 Valores da Sasol fazem sempre parte da agenda de qualquer reunião 

com Saúde, Ambiente e Segurança Ocupacional e Segurança de Processos

Seja intencional sobre o seu crescimento pessoal através do desenvolvimento da autoconsciência, 

reflexão, busca de feedback, coaching, orientação e pesquisa própria

Acompanhar o desempenho crítico do equipamento e tomar medidas em tempo hábil

Rever e reportar os principais indicadores de desempenho acordados, KPIs

Reportar ao Gerente Sênior de Produção sobre o desempenho, como disponibilidades de sistemas, 

paragens de manutenção planeadas, 

Planear as necessidades de manutenção, incluindo necessidades orçamentárias

Gerir o orçamento nos limites acordados e estar no controle e ser capaz de custos relacionados à 

produção e manutenção

Liderar iniciativas para reduzir o desperdício, gás fora de especificação e perdas de processo

Ter reuniões financeiras mensais com os subordinados para garantir o controle de custos 

adequado

Garantir a disciplina financeira e governança no departamento

Treinar e orientar os líderes de turno para buscar e priorizar continuamente oportunidades de 

melhoria

Liderar a conformidade com as autoridades regulatórias, como seguros, auditores internos e 

externos e autoridades governamentais para manter a licença para operar

Desempenho de SHE – gerir os riscos das operações, certificando-se de que todos os perigos 

sejam identificados, analisados e mitigados a níveis aceitáveis. 

Ser o líder após acções preventivas de segurança de processos e executar a estratégia de SHE para 

atingir zero danos

Gestão de Activos - Garantir interfaces planejadas com as equipes de Manutenção, técnica 

e financeira para revisar periodicamente o status dos activos da planta sob sua área de 

responsabilidade.

Garantir que processos, padrões, controles e recursos estejam em vigor para que o líder da equipe 

de produção execute as actividades de produção conforme os padrões exigidos

Garantir que os processos, controles, padrões e recursos estejam dentro das especificações, os 

volumes de produção sejam alcançados, de forma eficiente e segura em conformidade com o 

plano semanal e mensal

Garantir que a produção contribua para as melhorias do triple bottom line (Pessoas, Lucro e 

Planeta)

Alinhar desligamentos e paralisações de equipamentos com a cadeia de valor para maximizar o 

desempenho dos negócios e o envolvimento das partes interessadas

Liderar todos os requisitos da planta e das pessoas para estarem em conformidade legal

Garantir a operação segura do equipamento dentro do OWAP (operando nos limites permitidos)

para reger todos os acordos de Nível de Serviço, SLA entre Produção e provedores de serviços.

Persuadir e influenciar as partes interessadas; construir relacionamentos e parcerias para 

resultados ganha-ganha

Engajar as pessoas de forma autêntica e inclusiva; liderar a transformação da cultura e incorporar 

a diversidade

Criar capacidade que aproveite a diversidade para obter vantagem competitiva

Demonstrar perspicácia comercial, uma mentalidade global e exercer um bom julgamento

Alcançar resultados através de outros e responsabilizá-los implementando e revisando metas de 

desempenho individual e de equipe

Conduzir avaliações de desempenho regulares e dar reconhecimento onde é devido e lidar com o 

mau desempenho por escrito

Gerir e desenvolver funcionários de forma eficaz; elaborar um plano de sucessão; atingir as metas 

de diversidade. Identificar talentos na organização com potencial para substituí-lo.

Ser responsável pelo bem-estar dos funcionários

Liderar a inovação e a sustentabilidade da mudança organizacional

Formar equipes e criar sinergias trabalhando além do esperado. Manter uma cultura de disciplina 

na organização que dirige

Gerir interfaces de vários níveis e integrar de forma eficaz (em uma estrutura Matriz) 

Ouvir as preocupações levantadas pelo sindicato e garantir que um feedback seja fornecido.

Nível Académico

Mínimo de Licenciatura em área relevante de Engenharia

Experiência mínima

6+ anos relevantes em cargos de gestão e liderança na indústria de óleo e gás ou similar.

Competências 

Visão de Negócios: Uma compreensão intuitiva e aplicável de como uma empresa ou unidade 

ganha e perde dinheiro. 

Exibir uma compreensão completa do que impulsiona a lucratividade. Mantém uma abordagem de 

negócios focada no mercado. Mantém uma compreensão geral do negócio e suas inter-relações, 

permitindo que uma pessoa tome melhores decisões de negócios. A capacidade de fazer bons 

julgamentos de negócios e decisões rápidas de uma maneira que provavelmente levará a um bom 

resultado.

Esteja atento aos activos intangíveis, como a marca da organização e a propriedade intelectual, e 

proteja a imagem da empresa

Gestão de Conflitos: Capacidade de gerir conflitos, desarmonia e conflitos entre pessoas 

e situações, ao mesmo tempo, em que reconhece e aborda as sensibilidades. Lidar com as 

realidades actuais e planear.

Tomada de decisão: capacidade de saber quando e quais decisões devem ser tomadas e de tomar 

várias decisões simultaneamente em um ambiente acelerado e em rápida mudança.

Gestão Financeira: Conhecimento comprovado e aplicação da Gestão Financeira, a gestão 

estratégica e funcional do conjunto de processos, costumes, políticas, leis e instituições que 

afectam como as finanças da empresa são geridas, administradas e controladas.

Liderança de Parceria: Persuade e influência as partes interessadas; constrói relacionamentos 

e parcerias para resultados ganha-ganha. Constrói equipes e cria sinergias através do trabalho 

além das fronteiras.

Gestão de Pessoas: A interacção, comunicação, relacionamentos e relações com os membros da 

equipe, e o estilo em que essas interacções ocorrem. Inclui o desenvolvimento de funcionários e 

locais de trabalho que sejam inclusivos.

Gestão de Projectos: O processo de Planeamento, organização e gerenciamento de tarefas e 

recursos para atingir um objectivo bem definido, geralmente em restrições de tempo, recursos, 

qualidade e custo.

Gestão de Relacionamento: O objetivo consciente de desenvolver e gerir relacionamentos de 

longo prazo e/ou de confiança com clientes internos ou externos, distribuidores, fornecedores, 

sindicatos ou outras partes em um ambiente que pode incluir marketing, vendas, serviços e 

outras áreas onde um relacionamento é crucial para o sucesso contínuo. No nível sénior, inclui 

relacionamentos de nível C com a alta administração, como PCA [Presidente do conselho de 

administração], CIO [Chief Information Officer] e CFO [Chief Financial Officer].

Gestão de risco: O processo de medir ou avaliar o risco e, em seguida, desenvolver estratégias 

para gerir o risco. As estratégias empregadas podem incluir transferir o risco para outra parte, 

evitar o risco, reduzir o efeito negativo do risco e aceitar algumas ou todas as consequências de 

um risco específico. Liderar as iniciativas de Segurança de Processo.

Liderança Situacional: A capacidade de lidar eficazmente com uma variedade de situações e 

circunstâncias que surgem inesperadamente e exigem acção da administração. Informe sua 

equipe de gerenciamento sénior nesses casos.

Gestão de Talentos: As metodologias pelas quais uma organização identifica o talento e o 

desenvolve. Normalmente inclui gerenciamento de habilidades e competências, recrutamento, 

Planeamento de sucessão, desenvolvimento de carreira, programas de recompensas e muito 

mais. Preparar intencionalmente alguém para sucede-lo, pois acreditamos que o legado de um 

gerente esteja em seu sucessor.

Participar activamente no desenvolvimento de mecanismos de atracção e retenção para manter 

os melhores talentos na organização

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 29 de Maio, no website 

da http://www.sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires, clique na opção Find jobs e 

seleccione Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Automobilistas exigem melhorias na EN7

O
S automobilistas so-
licitam ao Governo 
que realize profun-
dos trabalhos de 
melhoria da Estrada 

Nacional Número Sete (EN7) 
antes da entrada em funcio-
namento da segunda praça 
de portagem, que liga as pro-
víncias de Manica e Tete.

Os utentes da via ale-
gam que não se justifica que 
esta infra-estrutura entre 
imediatamente em funcio-
namento, no dia 1 de Junho, 
conforme previsões, sem que 
tenham sido concluídos os 
trabalhos em curso na ro-
dovia, tendo em conta que a 
mesma se apresenta esbura-
cada e em péssimas condi-
ções de transitabilidade.

A respectiva portagem 
localiza-se na região de Ca-
muazanchenga, no Posto 
Administrativo de Nham-
passa, distrito de Báruè, e 
passaria a funcionar dia 1 de 
Junho, elevando para duas 
infra-estruturas de género 
num troço de aproximada-
mente 100 quilómetros. A 
primeira portagem foi edifi-
cada recentemente na região 
de Púnguè-Sul. 

Com a entrada em fun-
cionamento da Portagem de 

Camuazanchenga a EN7 pas-
sa a contar com três infra-
-estruturas do género, sendo
duas nos distritos de Vandúzi
e Báruè, na província de Ma-
nica, e a terceira, em Chan-
gara, província de Tete.

Os automobilistas justi-
ficam a sua indignação por-
que a estrada, em toda a sua 
extensão, apresenta buracos, 
carecendo de reabilitação 
que, entretanto, não tem 
sido feita. Dizem que quan-
do tal acontece as obras não 

são consistentes, voltando a 
apresentar buracos nos mes-
mos troços intervenciona-
dos.

Na verdade, para os au-
tomobilistas o “nó de es-
trangulamento” não está na 
portagem em si, mas é pelo 
facto de a mesma estar a ser 
implantada num corredor 
rodoviário que não ofere-
ce condições adequadas de 
transibilitabilidade.

Por isso, avançam que 
torna-se fulcral o melhora-

mento urgente da via antes 
da entrada em funciona-
mento da nova portagem 
para justificar a cobrança das 
tarifas. Argumentam tam-
bém que devido ao estado 
em que a via se encontra têm 
sido frequentes os acidentes 
de viação, na sua maioria do 
tipo despiste e capotamento, 
envolvendo camiões de carga 
que tombam na tentativa de 
esquivar buracos ou covas.

Alguns camionistas di-
zem que a situação é lasti-

mável porque, para além de 
elevar os custos de manu-
tenção das viaturas, gasta-
-se muito tempo na estrada,
sobretudo para os que fazem
viagens para Malawi, Zâmbia
e Tanzania, que acabam per-
correndo aquela via acima do 
período estimado, agravan-
do, deste modo, os custos da
viagem.

Fidel Alface, um dos ca-
mionistas que falou ao “No-
tícias”, disse que a EN7 não 
está em condições de transi-

Portagem de Camuazanchenga

A VOZ DO CIDADÃO

Cidadãos querem PERPU de volta 
MUNÍCIPES em Chimoio soli-
citam a edilidade e o Governo 
a reedição do Programa Es-
tratégico de Redução da Po-
breza Urbana (PERPU), para 
financiar iniciativas juvenis e 
contribuir para a redução da 
criminalidade, criação do au-
to-emprego.

Jorge Fernando, do bairro 
Hombwe, em Chimoio, diz que 
a criminalidade deriva da falta 
de ocupação dos jovens e para 
erradicar o fenómeno a edili-
dade deveria retomar o PERPU.

Segundo ele, o município, 
com apoio do Governo central, 
deveria alocar fundos aos bair-

ros, para financiarem iniciati-
vas empreendedoras juvenis e, 
deste modo, contribuir para o 
combate à pobreza e à crimi-
nalidade.

Afirmou que nos últimos 
dias são frequentes casos de 
roubos em residências e as-
saltos na via pública, violência 
física e abusos sexuais protago-
nizados pelos malfeitores, em 
parte devido à falta de ocupa-
ção dos jovens.

Rosa Francisco, morado-
ra do bairro Samora Machel, 
apontou ainda a falta da ilu-
minação pública, de vias de 
acesso, de postos policiais e de 

patrulha nocturna, como causa 
do aumento do índice de cri-
minalidade naquela zona. 

Sugeriu a criação de grupos 
de policiamento comunitário 
para zelar pela segurança, em 
coordenação com a Polícia.

Por sua vez, Cacilda Ber-
nardo, do bairro Nhamadjessa, 
disse que a onda de crimina-
lidade deriva da existência de 
extensas áreas não habitadas 
em muitos bairros da cidade, 
onde se escondem os malfei-
tores. Para ela, os proprietários 
dessas áreas deveriam limpar 
para evitar que continuem 
a servir de esconderijos dos 

bandidos. Pediu ao Conselho 
Municipal para redistribuir as 
áreas ociosas e melhorar a se-
gurança e a tranquilidade da 
população.

Joana Ferro, do bairro Chis-
sui, contestou a actuação da 
Polícia que quando é solici-
tada a actuar reclama falta de 
combustível para se deslocar e, 
noutros casos, exige aos quei-
xosos a pagar para abastecer 
suas viaturas.

Disse que às vezes chegam 
a evocar ausência de efecti-
vo, daí a necessidade de o Co-
mando provincial prestar mais 
atenção a estas situações.

Jorge Fernando Rosa Francisco Cacilda Bernardo Cacilda Bernardo

MAIS de 130 mil crianças so-
frem da desnutrição crónica, 
sobretudo nos distritos de 
Chimoio, Macate e Macos-
sa, na província de Manica, 
como resultado dos maus 
hábitos alimentares que se 
verificam nestas regiões. 

De acordo com o direc-
tor provincial da Saúde em 
Manica, Firmino Jaqueta, 
em 2020 houve redução de 
cinco por cento de casos 
de desnutrição crónica, se 
comparado com a actuali-
zação dos dados registados 
em 2013, que indicavam que 
o problema afectava cerca
de 150 mil crianças. Citando
dados do inquérito familiar
desenvolvido em 2020, Ja-
queta disse que a  redução
dos casos se deveu à sensi-
bilização da população sobre
a adopção de bons hábitos
alimentares, sobretudo para
os petizes.

Para além dos hábitos ali-
mentares, referiu, as uniões 

Desnutrição crónica afecta mais de 130 mil crianças

prematuras e dieta desequi-
librada também contribuem 
significativamente para que 
algumas regiões da província 
registem níveis preocupan-
tes da desnutrição crónica.

“Algumas pessoas não 
consomem o que produzem, 
pois às vezes vendem tudo. 

Outros não sabem usar os 
alimentos para uma alimen-
tação saudável. Aliado a isso 
os casamentos prematuros e 
a pobreza contribuem no au-
mento da desnutrição cróni-
ca na província”, afirmou.

Para além da desnutrição 
crónica, segundo referiu, a 

província de Manica registou 
no primeiro trimestre deste 
ano 1627 casos de desnutri-
ção aguda, entre moderados 
e graves contra 2043 do igual 
período do ano passado.

No entanto, em Manica, 
estima-se que três por cento 
de crianças abaixo dos 5 anos 
de idade o que corresponde 
a 10.698 petizes sofrem de 
desnutrição aguda, 21.396, 
registados em anos passa-
dos.

Para o efeito, o sector da 
Saúde em Manica está a de-
senvolver acções visando a 
prevenção da doença com 
destaque para o aleitamento 
materno exclusivo e conti-
nuado; educação nutricional 
e triagem de todas crianças 
dos seis aos 59 meses; de-
monstração culinária nas 
unidades sanitárias e a su-
plementação com vitamina 
e micronutrientes em pó.

De acordo com o director 
provincial da Saúde, o sec-

tor tem como perspectivas, 
reduzir a taxa de letalidade 
por desnutrição e expandir 
o pacote de intervenções
nutricionais, envolvendo a
estrutura comunitária.

Director provincial da Saúde de Manica, Firmino Jaqueta

ANTES DO FUNCIONAMENTO DA PORTAGEM

tabilidade que justifique mais 
alguma portagem. “Ver mais 
uma nova portagem instala-
da numa via com muitos bu-
racos e covas não é boa coisa. 
Quando vinha de Tete acabei 

batendo uma cova que da-
nificou as molas do camião. 
Sou de opinião que o Gover-
no repare a estrada e depois 
instale portagens. Nós iremos 
pagar sem problemas”, disse.

Pacheco José, outro ca-
mionista entrevistado em 
Honde, no distrito de Báruè, 
lamentou o estado da via e 
sugeriu que se dê primazia à 
sua reparação.

470 milhões para 
intervenções na rodovia

INSTADA a comentar o assunto, a 
Vice-Ministra das Obras Públicas, Habi-
tação e Recursos Hídricos, Cecília Cha-
mutota, que visitou recentemente aquela 
via, disse que o Governo mobilizou 470 
milhões de meticais que foram investidos 
nas secções críticas da Estrada Nacional 
Número Sete, o que permitiu o melho-
ramento da transitabilidade em alguns 
troços. 

A governante disse ainda que o me-
lhoramento feito nalguns troços reduziu 
de forma significativa o tempo que era 
levado para percorrer o trajecto Vandúzi-
-Changara. Deste modo, afirmou esta-
rem criadas condições mínimas para se
avançar com a cobrança de taxas nas por-
tagens.

Reconheceu que o trabalho feito ao 
longo da via não foi concluído, além de 
ainda estar em curso, principalmente nas 
regiões mais críticas. 

Na sua óptica, o montante dispo-
nibilizado não poderá trazer melhorias 
cabais, embora possa minimizar o so-
frimento dos automobilistas e reduzir o 
tempo de percurso.

De acordo com Chamutota, a estra-
da necessitava de uma reabilitação pro-
funda e, disse, “enquanto se mobiliza o 
valor necessário para uma intervenção 

de vulto para toda a EN7 vamos fazendo 
manutenções periódicas, que consistem 
em atacar alguns pontos através do tapa-
mento de buracos e outros pela colocação 
do pavimento”.

Vincou a necessidade de se construir 
portagens ao longo da EN7 como forma 
de garantir a manutenção periódica das 
estradas com portagens e de outras igual-
mente degradadas e que necessitam de 
obras de manutenção e reabilitação.

Para Chamutota, a portagem vai criar 
condições financeiras que irão impactar 
na melhoria da mobilidade de viaturas e 
trocas comerciais interdistritais, inter-
provinciais e ainda com os países do hin-
terland, promovendo o desenvolvimento 
das comunidades locais e dos países da 
Comunidade para o Desenvolvimento da 
África Austral (SADC). 

Para a edificação da Portagem de Ca-
muazanchenga o Ministério das Obras 
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, 
através do Programa Auto-Sustentado 
de Manutenção de Estradas (PROASME), 
desembolsou cerca de 40 milhões de me-
ticais para a construção de dois edifícios 
administrativos, alargamento da pista da 
estrada, montagem de duas cabines de 
cobrança, um alpendre de sombra e um 
edifício para dormitórios.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode 
partilhar as suas reflexões sobre temas da actu-
alidade política, económica e social. Os origi-
nais das cartas de opinião não devem ter mais de 
150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam 

de análise. A Redacção reserva-se o direito de as 
condensar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a 
partilharem as suas reflexões sobre o dia-a-dia 
das suas comunidades, do país e do mundo, bas-
tando enviar as cartas para o endereço cartas@

snoticias.co.mz, indicando o nome completo, nú-
mero do documento de identificação e contacto 
telefónico. O “Notícias” reserva-se o direito de 
não publicar opiniões ou análises que choquem 
com a sua linha editorial.

CARTAS

NUM’VAL PENA!
Leonel Abranches

leonelmagaia.sn@gmail.com

BALTAZAR JOÃO

O SERVIÇO de transporte público privado 
de passageiros ainda constitui um forte alia-
do do Governo no que diz respeito à movi-
mentação de pessoas e bens. Por isso, maior 
atenção se deve dar a este sector, uma vez que 
é preciso criar harmonia entre o transporta-
dor e o passageiro.

Acontece que cada passageiro que em-
barca no transporte público tem a sua forma 
de ser e estar, mas que deve ser regulada 
por aquilo que socialmente é aceite. É daí 
que os transportadores são chamados a ter 
uma postura própria, respeitando os outros 
e fazendo-se respeitar. E uma das formas de 

disciplinar os passageiros é de manter o in-
terior das viaturas limpo. Sendo assim, de-
vem exigir dos passageiros que mantenham 
também o interior do mesmo limpo.

Acontece que as viaturas transportam 
não somente passageiros, mas também 
mercadoria dos vendedores. Os vendedores 
dirigem-se aos locais de compra ou produ-
ção, cuja mercadoria deve ser transportada 
a outros pontos de venda a retalho.

Deste modo, o risco de sujarem é maior, 
sabido que nem sempre têm o controlo so-
bre os mesmos. Aliás, as viaturas de trans-
porte público andam superlotadas, sendo 
quase que impossível, para os que levam 
consigo alguma mercadoria, controlar o 

que vai caindo pelo corredor ou trajecto.
Desta feita, seria bom que os trans-

portadores pensassem na possibilidade de 
colocar um balde de lixo em um daqueles 
cantos menos aproveitados pelos passagei-
ros para que de tempos em tempos se faça 
limpeza no interior da viatura.

Igualmente, os passageiros devem ser 
educados no sentido de melhor se compor-
tarem no transporte público. Pois, existem 
passageiros que, apesar do uso obrigatório 
da máscara no transporte público, mesmo 
sabendo que a viagem pode durar até duas 
horas, ainda querem saborear alguma coisa.  

É desagradável quando um passageiro 
embarca na viatura e, infelizmente, depa-

ra que o assento não está em condições de 
acolhê-lo, sendo necessário que recorra a 
uma capulana, lenço ou outras formas para 
retirar a sujidade.

Igualmente, é desagradável quando o 
passageiro embarca e se depara com lixo 
espalhado no chão. Este passageiro é obri-
gado a conviver com esta realidade, porque 
não lhe resta outra alternativa para chegar 
ao destino. Se deixar a viatura seguir  corre 
o risco de se atrasar para além de que não é
fácil embarcar nas viaturas, particularmen-
te nas horas consideradas de ponta.

Sendo assim, é necessário que se me-
lhore as condições de acolhimento dos pas-
sageiros no que diz respeito à limpeza. 

O FENÓMENO da criação de palavras 
novas numa língua como resultado da 
necessidade de designar novas realida-
des é igualmente comum nos órgãos de 
comunicação social. O Homem, como 
ser social, utiliza-se de diferentes sis-
temas de linguagem para interagir com 
os outros indivíduos e com o mundo em 
que está inserido (comunidade).

Este é o típico caso em que a estru-
tura da língua sofre a acção dos seus 
usuários de acordo com as práticas e 
contextos socioculturais em que eles, 
os usuários, estão inseridos. Isso será o 
mesmo que dizer que o espaço geográfi-
co, a camada social, a faixa etária, entre 
outros, são indicadores da afirmação dos 
neologismos populares. Fica então claro 
que a actuação social dos falantes favo-
rece o surgimento de alterações e acrés-
cimos à língua, resultando na ampliação 
lexical por meio de novos vocábulos e 
expressões e no aparecimento de lingua-
gens especiais utilizadas restritamente 
por determinados grupos sociais. Não 

raras vezes os telejornais e a imprensa 
escrita se referem a tudo que seja trans-
porte semicolectivo de passageiros in-
formal como sendo “chapa”. Ora, nos fa-
zemos transportar de “chapa” (informal) 
ou de machimbombo (formal). A indi-
cação nos meios formais do motociclo 
“txopela”, do mercado informal “dum-
ba-nengue”, ou dos  tristemente célebres 
“my love”, é de outros das mais notáveis 
informalizações do formal linguístico. É 
verdade também que o efeito comunica-
tivo está lá, e uma das grandes vantagens 
deste fenómeno tem mesmo a ver com o 
seu carácter expressivo, ou seja, dado o 
seu carácter irreverente e íntimo permite 
uma maior aproximação entre os inter-
locutores, o que só vem facilitar certas 
situações de comunicação. Podemos até 
considerar que é sem dúvidas uma forma 
para aliviar tensões.
- Lic. Linguista e Literatura/Revisor

Linguístico.
Extracto de exemplos retirado a par-

tir de crónicas pessoais.

ERAM gémeos de se lhes tirar o chapéu, 
em toda a vastidão do nosso quarteirão. 
Para além de se parecerem, comunga-
vam atitudes e comportamentos seme-
lhantes. 
A diferença é que Chimami era menina e 
Nguetane, rapaz. Cresceram sob mimos 
dos seus familiares e de vizinhos mais 
próximos que até os disputavam como 
autênticos bonequinhos, logo que o dia 
nascesse. Assim, os gémeos eram re-
passados entre vizinhos e entre os quin-
tais de caniço do nosso quarteirão. Era 
comum que os pais ficassem sem eles 
durante o dia e só os vissem ao fim da 
tarde, quando fossem devolvidos. Eram 
os nossos bonecos, no sentido carinho-
so do termo. Muito queridos. Os dois 
cresceram e fomos acompanhando a sua 
fase escolar, na Escola Primária Oficial, 
em frente ao Hospital São José de Lhan-
guene (hoje José Macamo). Entretanto, 
a Chimami teve que interromper os seus 
estudos muito cedo, visto que engravi-
dara, quando estava prestes a concluir 
a quarta classe. Foi forçada a viver ma-
ritalmente por uns três anos. Entretan-
to, a sua relação não deu certo, tendo, 
por conseguinte, voltado para casa de 
seus pais. O irmão, Nguetane, prosse-
guiu os estudos tendo frequentado o 
ciclo preparatório na escola Joaquim 
José Machado. Quando veio a indepen-
dência nacional em 1975, foi forçado a 
interromper os estudos para ingressar 
nas Forças Populares de Libertação de 
Moçambique. Depois foi trabalhar para 
Nampula por uns sete anos, regres-
sando, em 1982. Não se compreendeu 
muito bem as razões do seu regresso e 
muito menos as condições que aparen-
tava, já que, na verdade, não trabalhava 
alimentando vícios que nunca nos fo-
ram comuns e habituais. Já bebia e fu-
mava. E, para sustentar tais vícios, era 
frequente prestar pequenos serviços da 
zona: carregamento de sacos de carvão 
em alguns estaleiros; reparação de quin-
tais de caniço dos seus vizinhos; aber-
tura de covas para latrinas… enfim, era 
um senhor de bem que se esforçava em 
viver do seu próprio suor, para sustentar 
os vícios que criou. O certo é que nunca 
conhecemos as motivações, que deriva-
ram aquele seu estado. Por seu turno, a 
vida da sua irmã gémea nunca mais foi 
das melhores, porque também passou 
a viver da comercialização de verduras 
no mercado da “Unidade 5”. Quando a 
escassez de produtos se acentuou nos 
anos 80, agravando a crise de sobrevi-
vência em várias famílias, ela começou 

paulatinamente a prostituir-se, de modo 
a garantir o seu auto sustento e o da fi-
lha menor. Como o azar não vem só, em 
1981 os gémeos perderam a mãe e no 
ano seguinte o pai. Todos por doença. E 
os gémeos passaram a viver, na casa dos 
pais, embora o Nguetane não concor-
dasse com a forma nova escolhida pela 
irmã para poder sobreviver: a prostitui-
ção. Desabafava a nós o desentendimen-
to com a irmã pela vida que levava. Se-
gundo ele, era frequente que a Chimami 
convidasse os seus “namorados” para 
casa, retirando-se, muitas vezes, de ma-
drugada ou pela manhã. Outra discórdia 
derivou do facto de ela ter decidido ini-
ciar a venda de “uputsu”, contra a von-
tade do irmão. Entretanto, o “caldo” se 
entornou quando a Chimami se envol-
veu com um tipo que era do Serviço Na-
cional de Segurança Popular (SNASP) 
que bem o conhecíamos pelos abusos 
de poder que engendrou, prendendo al-
guns homens para, depois, se envolver 
com as respectivas mulheres, destruindo 
muitas famílias. O senhor era de Tete. 
Com o namoro forte que tiveram o tipo 
foi acompanhando as desavenças entre 
os dois. Provavelmente tenha entendido 
que Ngutane não fosse com a sua cara, 
por ser um dos que estava na “mó de 
cima”, naquele momento. Era dos que 
tinha direito a um acolhimento de res-
peito. Com jantares fartos. Era do tipo 
de pessoas que profissionalmente tinha 
direito de adquirir produtos diversos em 
lojas dirigidas e especiais, exibindo-nos, 
frequentemente, nos subúrbios em que 
vivíamos, bebidas e comidas inexisten-
tes nas nossas cantinas comuns. Os jan-
tares com estas mordomias enlouquece-
ram de tal ordem à Chimami, que pediu 
ao seu parceiro para que despachasse o 
irmão (que o incomodava) para Niassa, 
como improdutivo, no âmbito da “Ope-
ração Produção”, em 1983. O senhor de-
nunciou-o como improdutivo e Ngutane 
seguiu para Niassa. Inicialmente esteve 
na zona montanhosa de Cavago, distrito 
de Sanga, e depois fixou-se em Unango, 
devido à guerra dos 16 anos, tal como 
soubemos na altura. Hoje, não se sabe se 
é vivo ou não. Todavia, a relação de Chi-
mami com o tipo do SNASP foi Sol de 
pouca dura, por conta dos ciúmes deste, 
que eram exagerados. Era muito posses-
sivo e numa das noites de discussão pe-
gou na pistola e disparou contra a cabeça 
dela, fazendo seguidamente o mesmo 
em relação a si. Ambos morreram na 
cama dela. A única filha de Chimami é, 
actualmente, médica.

LOPES MUAPENTA

AS quedas são necessárias para nos encora-
jar a levantar e seguir em frente. É com os 
momentos maus da vida que aprendemos 
a dar valor às coisas boas, entendermos de 
onde vem o amadurecimento e como ele 
acontece. 

Aceitar uma derrota não é sinal de fra-
queza, mas sim de sabedoria.  Afinal, outras 
lutas virão e  estaremos mais preparados 
para vencer, depois do fracasso ocorrido. 
Após uma derrota, levante a cabeça, pois os 
próximos passos ditarão a sua vitória. A vida 
é feita de momentos bons e crueis. É com os 
dias difíceis que somos lapidados, que cres-
cemos e amadurecemos, depois os dias bons 
vêm para dar um alívio à nossa alma, que 
tanto sofreu.

Um grande campeão começa aceitar o 
destino que vier, seja com belas vitórias ou 
derrotas, mas assim, ele começa a ter sabe-
doria antes mesmo de pisar no pódio. Então, 
aceite a derrota, pois assim nascerá a vitória 
e a frente é o caminho do progresso. Já que 
aprendeste, use esse gás dentro de ti e dê o 
seu melhor. Alcançe os teus desejos e não 

desista por nada. A luz vencedora te ilumina 
do fundo do túnel.

Sabemos que muitas vezes perder é ga-
nhar, é não estar no primeiro lugar, tão cobi-
çado, e viver tranquilo na segunda posição. 
Em outros casos, quando o assunto é guerra, 
perder pode significar aprendizado e futuros 
ganhos que serão celebrados por toda a vida. 
Perca, mas esteja firme…

Eu já tive muito medo das batalhas da 
vida por não querer perder, mas era o medo 
de fracasso. Quando senti o gostinho da 
minha evolução, estudantil, entendi que po-
deria-me superar a cada nova jogada e que 
um dia, mantendo esse ritmo, estaria apto a 
vencer de verdade, assim fui pra luta  perdi, 
mas também ganhei diversas vezes, pois an-
tes mesmo do resultado eu já tinha admiti-
do que tudo poderia acontecer. Recordando 
quando estávamos a ser preparados num dos 
centros, para seguirmos fora do país e dar 
a continuidade aos estudos. Todos passamos 
por uma observação médica e alguns por 
motivo de agravamento das doenças testa-
das, pela médica daquele país, viram os seus 
bilhetes de voo de regresso às origens  e as-
sim perderam a viagem para o exterior. 

A solução para que ganhemos no jogo da 
vida é acreditar na nossa capacidade, nunca 
desprezar adversário e aceitar uma possível 
derrota. Tudo faz parte dos caminhos de 
Deus, da nossa missão na Terra e do apren-
dizado que devemos carregar em cada trope-
ço. É preciso equilibrar, caso seja necessário 
ganhar algo  fundamental para nós, para a 
alma e para sermos felizes. Não se mantenha 
cego no mundo das vaidades e aceite que às 
vezes é mais sábio perder do que ganhar. Se 
estás disposto a perder a própria vida para 
ganhar algo banal, carnal, entao não está 
pronto para ter ganhos realmente bons. Nes-
sa busca incessante, encontrarás muita dor e 
derrota, porque  após entender como somos 
frágeis e precisamos de algo mais, encontra-
rás o caminho certo para vencer.

Por uma experiência pessoal, posso di-
zer de viva voz, que a derrota não significa 
perder, caso o objectivo fosse ganhar algo 
que só traria dor e sofrimento. É preciso 
amadurecer a alma para depois desfrutar de 
prazeres maiores. Por isso, há muitas pes-
soas inconsoladas com suas perdas, pois não 
entenderam que o momento não era propício 
para vitórias. Faça de ti próprio um ser ilu-

minado, que sabe distinguir os momentos de 
esperar e de agir.

Não há educação voltada à perda, so-
mente existem pessoas que não estão acos-
tumadas a contrariar um resultado a ponto 
de tentar outra vez. Quem desiste cedo, não 
estava realmente com vontade de ganhar ou 
não era merecedor da vitória, então, tenta 
resistir na experiência  amanha vencer. Sai-
ba que ganhar e perder  na vida é questão 
de tempo. Ora estamos em cima, vencendo, 
outrora lá em baixo, aprendendo lições de 
como melhorar no próximo caminho, na 
nova batalha.

Há derrotas que vêm para nos salvar 
de emboscadas, por isso eu não me revolto 
quando não ganho algo que tanto desejava, 
pois às vezes aquilo simplesmente não era o 
ideal para mim.

A vida é um verdadeiro desafio, mas só 
podemos vencer quando aprendemos a lidar 
com os erros e as dificuldades. Cada tombo 
que levamos é uma nova chance de reco-
meçar e de enxergar uma nova perspectiva. 
Não deixe que as derrotas te impeçam de al-
cançar a vitória! 

Aquele abraço amigo!

A praga dos neologismos

Chimami
É preciso higienizar os “chapas”

Aceitar a derrota não é sinal de fraqueza!

XIGOVIYA
ARTUR SAÚDE

artusaude3@hotmail.com

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

CANTO DO INOVADOR

   SAIBA MAIS

FOI lançada recentemente no país, a platafor-
ma “Dr. Moz”, um aplicativo “online” que ga-
rante o atendimento médico geral e especiali-
zado nas áreas de saúde e bem-estar.

É a primeira plataforma de telemedicina 
em Moçambique, desenhada para utentes e 
profissionais com o objectivo de levar mais e 
melhor saúde aos cidadãos. 

De acordo com o comunicado dos co-
-fundadores da inovação, permite estabelecer 
interacção entre médicos e pacientes, fazer
marcação de consultas e localizar os profissio-
nais mais adequados às necessidades de cada
um. Possibilita, ainda, a identificação de me-
dicamentos, farmácias, clínicas, hospitais e
serviços ligados ao sector da saúde, sem que o
paciente/utilizador tenha de sair de casa.

Liderada por profissionais com comprova-
da experiência, a “Dr. Moz” tem como prin-
cipal propósito garantir que todos os moçam-
bicanos tenham acesso facilitado a serviços de 
saúde e bem-estar, através de soluções práti-
cas que contribuam para a promoção da saú-
de, prevenção de doenças e agilidade na ob-
tenção de cuidados médicos diversificados.  

Segundo Sabina Ali, co-fundadora do 
“Dr. Moz”, a plataforma é um mecanismo 
eficiente para auxiliar na identificação e tra-
tamento precoce de várias doenças. “Com 
a ajuda do aplicativo, problemas de saúde 
poderão ser evitados ou tratados nos está-
gios iniciais. Por exemplo, para pessoas sem 
tempo para ir ao médico, para algo tão trivial 
como uma tosse ou uma dor de estômago, 
esta negligência pode resultar em problemas 
mais graves como uma pneumonia ou úlce-
ra. Através da plataforma torna-se possível 
realizar uma consulta sem ter de se deslocar 
”, frisou aquela responsável. 

Basit Gani, médico de clínica-geral, sa-
lienta o facto de esta plataforma ajudar a 
reforçar a conexão médico-paciente. “Nos 
tempos actuais, a telemedicina tornou-se 

uma ferramenta importante na área da Saú-
de. A consulta presencial não é a única forma 
de exercermos o nosso papel como médicos. 

Com “Dr.MOZ” os pacientes podem pe-
dir orientações e tirar dúvidas. Penso ser uma 
forma de honrar o juramento de Hipócrates, 
pois um médico não abandona os pacientes, 
e a telemedicina veio garantir exactamente 
isso”, acrescentou o clínico. 

Os utilizadores da plataforma podem 
também identificar locais onde possam ad-
quirir medicamentos, bem como encontrar 
informação sobre a localização e horários de 
funcionamento de hospitais ou clínicas. 

De forma gratuita, disponibiliza, ainda, 
uma base de dados com informações deta-
lhadas sobre potenciais doadores de sangue 
que, em caso de necessidade, são contacta-
dos para ajudarem a salvar vidas.  

Associado aos serviços gratuitos, o apli-
cativo garante aos utilizadores mais fre-
quentes e com necessidades específicas e 
contínuas de saúde pacotes promocionais de 
subscrição. Ao utilizar a “Dr. Moz” o utente 
beneficia ainda de descontos especiais nas 
consultas médicas presenciais, “online” e na 
compra de medicamentos.

Todos os profissionais e utilizadores in-
teressados em obter mais informações po-
dem fazê-lo através do site “www.drmoz.
co.mz”.

A tecnologia foi gerada pela ADN África, 
uma empresa criada por profissionais com 
experiência comprovada no sector das Tec-
nologias de Informação e Comunicação (TIC) 
em África, Europa e América Latina, que 
pretendem ser agentes de “disruptive inno-
vation”, contribuindo para o crescimento e 
melhoria dos mercados e sectores onde ac-
tuam. Através de introdução de soluções e 
modelos de negócio verdadeiramente dife-
renciadores assentes na Inovação, Tecnolo-
gia e Empreendedorismo.

Lançada plataforma 
de saúde “Dr. Moz” 

A INFERTILIDADE é uma doença do sis-
tema reprodutivo masculino ou feminino. 
É definida pela incapacidade de conceber 
após 12 meses ou mais de relações sexuais 
regulares e desprotegidas. 

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a infertilidade afecta mi-
lhões de pessoas em idade reprodutiva em 
todo o mundo e tem impacto nas  famílias 
e comunidades. 

As consequências da infertilidade 
conjugal nem sempre são bem dimensio-
nadas. Vários casais relutam em procurar 
ajuda dos profissionais de saúde, pois de-
moram  aceitar esse diagnóstico. 

O facto de ser um diagnóstico que tem 
uma conotação culturalmente desfavorá-
vel, misturada com sentimentos de ver-
gonha, impotência, culpa, baixa autoes-
tima, dificuldade de discutir abertamente  
em ambiente social ou mesmo familiar, 
faz com que muitos casais tardam a inves-
tigação e abandonem ou atrasem o trata-
mento. 

Cabe aos profissionais de Saúde avaliar 
o real impacto que esse diagnóstico tem
sobre determinado casal, estimulando-o
a falar sobre o assunto entre si, ou mes-
mo procurar um apoio psicológico, para
melhor suportar a investigação e o trata-
mento.

CAUSAS DA INFERTILIDADE

A INFECÇÃO CRÓNICA- a doença in-
flamatória devido às infecções de trans-
missão sexual é uma causa comum de 

infertilidade na mulher. A prevenção e o 
tratamento correcto, logo após as infec-
ções, resultam em menos mulheres infér-
teis.

MALNUTRIÇÃO - Em algumas mulhe-
res, a malnutrição pode diminuir a possi-
bilidade de engravidar ou causar a morte 
do feto. A mulher que não consegue en-
gravidar ou tem abortos espontâneos deve 
comer alimentos nutritivos. Estes podem 
aumentar a possibilidade de ficar grávida 
e ter um bebé saudável.  

ESTERILIDADE - Alguns homens e 
mulheres nunca poderão ter filhos (nas-
ceram estéreis). 

Eles têm algum problema no corpo 
(defeito de nascença ou falta de hormo-
nas) que os impede de ter filhos.

Por vezes não conseguem engravi-
dar as suas mulheres, porque têm pou-
ca quantidade de esperma. Sendo assim, 
aconselha-se a ficar vários dias sem ter 
relações sexuais, antes de a mulher entrar 
no período fértil (período a meio entre o 
anterior e o seguinte). Deste modo, ele 
poderá ter maior quantidade de esperma 
quando tiver relações sexuais, aumentan-
do a possibilidade de a mulher ficar grá-
vida.  

Se o casal não consegue engravidar, 
deve ir à unidade sanitária. Pode ser que 
haja uma chance de ser tratado e gerar fi-
lhos. 

FONTE: MISAU

Sobre a infertilidade

Museus do Mar, um acervo 
de artes de pesca e pesquisas

C
ELEBRA-Se hoje, 18 de 
Maio, o dia internacio-
nal dos Museus, data 
criada com o objectivo 
de incentivar a popula-

ção a visitar os locais que reser-
vam a herança patrimonial de 
um país.  

Na baixa da cidade capital, 
junto ao Porto de Pesca de Ma-
puto, localiza-se a sede do Mu-
seus do Mar, criada em 2020, 
pelo Conselho de Ministros, 
como resultado da adequação 
do Museu das Pescas, concebi-
do no contexto do extinto Mi-
nistério das Pescas.  

Constitui missão da ins-
tituição promover o conhe-
cimento e desenvolvimento 
cultural sobre o mar, águas 
interiorese e actividades pes-
queira e aquícola, no âmbito 
das ciências sociais, humanas e 
ambientais, através de produ-
ção, disponibilização e difusão 
de recursos informativos.

Segundo Larsen Vales, di-
rector-geral do Museus do Mar, 
com a criação do Ministério do 
Mar, Águas Interiores e Pescas, 
tornou-se oportuno adequar 
o Museu das Pescas às atribui-
ções e competências deste mi-
nistério.

 “As atribuições do Museu 
das Pescas circunscreviam-se 
às pescas e à função de execu-
tor – tratando-se de um museu 
sectorial – num contexto em 
que em termos práticos já se 
afigurava inevitável incluir o 
meio em que a mesma ocorre, 
nos seus diversos segmentos. 

Diferentemente ao Museus 
do Mar, estando voltado para 
o meio aquático e como enti-
dade de actuação transversal,
incumbe não apenas o papel
de executor mas também o de
promotor de iniciativas afins”,
sublinhou.

 Vales disse que o Museus 
do Mar é uma entidade voca-

cionada para produzir e dis-
seminar conhecimento sobre 
matérias ligadas ao meio aquá-
tico, tendo em vista a sua sus-
tentabilidade. 

“Quando falo de sustenta-
bilidade refiro-me à dimensão 
ambiental, social, económica 
e cultural, no limite das com-
petências que nos foram con-

feridas. Esse exercício de pro-
duzir conhecimento através de 
pesquisa, conservar e preservar 
para disponibilizar ao público e 
comunicar através dos progra-
mas de literacia do meio aquá-
tico são as formas com que o 
Museus do Mar contribui, por 
exemplo, para a pesca susten-
tável”, afirmou. 

“Existe um conhecimento 
que os pescadores detêm, em 
relação à pesca, que vem sendo 
passado de geração em geração 
e a instituição serve de media-
dor, e busca sistematizar a in-
formação e divulgar ao público 
depois de processada, para tor-
ná-la facilmente consumível”, 
afirmou. 

ESTUDANTES e pesquisado-
res são os principiais visitantes 
do Museus do Mar, segundo 
Larsen Vales. Eles procuram 
inteirar-se sobre os diver-
sos aspectos ligados ao meio 
aquático. 

“Os alunos do ensino 
primário(1.º e 2.º ciclos) são os 
principais visitantes, seguidos 
de estudantes do secundário e 
universitário. O terceiro grupo 
é o público em geral, compos-
to por cidadãos nacionais e es-
trangeiros”, sublinhou.

Os discentes universitá-
rios vêm por iniciativa própria, 
com o intuito de fazer traba-
lhos de fim de curso, buscan-
do informações inerentes à 
protecção do meio ambiente, 
conservação de bens de génese 
natural, hábitos de comunida-
des pesqueiras, sublinhou. 

Segundo Vales, a institui-
ção tem privilegiado o com-

Alunos e pesquisadores 
entre principais visitantes

Proteger  “gigantes marinhos” 

plemento da educação formal, 
através dos seus programas 
junto das escolas, em algumas 
províncias. 

Antes da eclosão da pan-
demia da Covid-19, o serviço 
educativo do Museu registava 
cerca de 50 mil pessoas, dos 
quais cerca de oito mil nas 
instalações da sede do Museus 
do Mar e 42 mil o grupo-alvo 
do serviço externo, principal-
mente em escolas primárias, 
nas províncias de Maputo, 
Gaza, Inhambane, Nampula e 
Cabo Delgado.

“Mas agora estamos a re-
gistar equilíbrio de visitantes, 
há muitos nacionais que temos 
recebido nos últimos meses”, 
salientou. 

Sobre o impacto da Co-
vid-19 na instituição, conta 
que, exceptuando os serviços 
educativos, não houve grandes 
desafios, porque os trabalhos 

de pesquisa sempre tiveram 
lugar, seguindo os protocolos 
sanitários.

 Descreveu que a insti-
tuição dispõe de uma sala de 
exposição permanente com 
a temática pescas que exibe a 
cadeia de valor da actividade, 
desde o estágio de produção 
até a comercialização e consu-
mo, passando pelo processa-
mento e conservação.

“Dispomos ainda de maté-
rias e utensílios usados no pas-
sado, instrumentos que nos 
permitem fazer uma analogia 
de como era feita a actividade 
anteriormente e actualmen-
te”, avançou.  

Para visitar e apreciar esta 
herança patrimonial, o inte-
ressado nacional só precisa 
pagar 50 meticais, um va-
lor decretado pelo Governo e 
aplicado em outros museus do 
país. 

O MAR representa 43 por cento 
do território económico mo-
çambicano e vários são os re-
cursos que este dispõe ao país, 
os quais produzem impactos 
significativos para o equilibro 
ambiental. 

Baleias, dugongos, golfi-
nhos, tartarugas marinhas, tu-
barão baleia, raias-manta são 
exemplos de espécies consi-
deradas “gigantes marinhos”, 
que ocorrem nas águas territo-
riais moçambicanas, algumas 
das quais em risco de extinção. 

Larsen Vales destacou a 
necessidade de proteger as 
espécies aquáticas pela sua 
importância ecológica. Frisou 
que estas espécies são fonte de 
alimentos e contribuem para o 
desenvolvimento do turismo. 

O director-geral debru-
çou-se sobre os desafios e 
perspectivas da instituição, 
tendo indicado como o prin-
cipal: a expansão das acções ao 
nível nacional. 

Melhorar os serviços de 
investigação, realizar mais tra-
balhos voltados para o apoio a 
gestão dos recursos naturais, 
através dos estudos sócio-cul-
turais, expansão do conheci-
mento sobre a pesca sustentá-
vel ao nível das comunidades 
pesqueiras, constam da lista 
dos desafios do organismo que 
dirige. 

Sobre as perspectivas, disse 
que o Museus do Mar pretende 
ter serviços educativos sobre o 
meio aquático traduzidos num 
nível de literacia e cultura ge-
ral dos cidadãos sobre o meio 
aquático. 

Para assinalar o dia dos 
Museus, celebrado hoje, fo-
ram preparadas actividades 
a decorrerem durante o mês, 
tal como a disponibilização, 
ao público, de recursos infor-
mativos inéditos, sob forma 
de entrevistas feitas a anti-
gos trabalhadores do sector, 
como fontes primárias, as 

quais versam sobre a evolu-
ção histórica das Pescas no 
País, num evento agendado 
para próxima semana.    

O dia internacional dos 

Museus é comemorado 
anualmente a 18 de Maio. 
A data foi criada em 1977, 
através da iniciativa do Con-
selho Internacional de Mu-

seus (ICOM) , um organismo 
que integra a Organização 
das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO).

Artes de pesca exibidas no museus do mar

Larsen Vales, director-geral do Museus do Mar

Um acervo documental e fonte de pesquisa    

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PROGRAMAÇÃO DA 
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RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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PUBLICIDADE

18 de Maio de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Não espere por uma crise para descobrir o 
que é importante em sua vida”.

(428-348 a.C.) Platão- filósofo Grego

Quarto Minguante será 22 de Maio às 20:43 horas

00:20 - FLASH CULTURAL

02:10- CONSULTORIO MÉDICO

03:15- DESPORTO/ CULTURA E SAÚDE

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

08:30- PARLAMENTO

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO 

JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- PANORAMA POLITICO

13:30- GIRAMUNDO

14:15- 5 MINUTOS DE ESPANHOL

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- BOLETIM DA UEM

15:10- DEBATE POLTICO

16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- COMPASSO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:30- RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”

18:55- UMA HISTORIA PARA TI

19:00- SINAL HORARIO/TÓPICOS DO 

JORNAL DA NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLOGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- QUESTÃO DE FUNDO

21:10- ÚLTIMO TEMPO

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

23:15- INSS

23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21, 22:00 E 23:30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 5.33 horas e às 
17.50 com 3.10 e 3.0 metros, re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 11.49 horas e 
às 23.58 com 0.90 e 1.0 metros re-
spectivamente

INHAMBANE

27/22

VILANKULO

27/18

TETE

32/19

QUELIMANE

28/19

NAMPULA

28/18

PEMBA

30/22
LICHINGA

23/9

BEIRA

27/20

XAI-XAI

28/18

CHIMOIO

25/14

MAPUTO

31/18

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL 
05:45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE COM LUCINDA - “AFRODANCE”  

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE DIRECTO
08:00  RODA VIVA DESENHOS ANIMADOS: CHAVES - “A CASA DA 

BRUXA” REPETIÇÃO
08:30  CONQUISTAS REPETIÇÃO
09:00  NOTÍCIAS 
09:05  ASAS - PAPEL TRADICIONAL DA MULHER VS PARTICIPAÇÃO 

FÍSICA  REPETIÇÃO
09:30  A HORA DO CTP - QUELIMANE:  “OGUMANA”  

DIRECTO / QUELIMANE
10:00  NOTÍCIAS 
10:05  TUDO ÀS 10 GRAVADO – 1ª PARTE
11:00  NOTÍCIAS 
11:05  TUDO ÀS 10 GRAVADO – 2ª PARTE
12:00  NOTÍCIAS 
12:05  TELENOVELA: “SE NOS DEIXAREM” REPETIÇÃO 

CAPÍTULO 39
13:00  JORNAL DA TARDE  DIRECTO
14:00  A HORA DO CTP - INHAMBANE: “INHAMBANE EM DIÁLOGO” 

DIRECTO - INHAMBANE
15:00  NOTÍCIAS 
15:05  JUNTOS À TARDE DIRECTO
16:00  NOTÍCIAS 
16:05  ENCONTROS DA MALTA DIRECTO
17:00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS 

DIRECTO
17:45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE COM LUCINDA - “AFRODANCE”  

18:00  CHAT COM SHEILA IBRAIMO 
19:00  SAÚDE E BEM ESTAR: DEPRESSÃO PÓS PARTO 

PROGRAMA Nº 67
19:25  CASA DO POVO 
19:50  PUB 
20:00  TELEJORNAL DIRECTO
21:00  FAN ZONE DIRECTO
22:00  TELENOVELA: “SE NOS DEIXAREM”  CAPÍTULO 35/82
23:00  3600 SEGUNDOS REPETIÇÃO
00:00  TUDO ÀS 10 REPETIÇÃO

Anúncio de Concurso
Fornecimento e Montagem de 3 (três) Elevadores 

no Condomínio Apartamentos Torre B – 
Edifício Centro CIMPOR

A Space Partners na condição de administração do 
Condomínio	 Apartamentos	 Torre	 B	 –	 Edifício	 Cen-
tro CIMPOR convida a todas empresas interessadas a 
apresentarem propostas fechadas para fornecimento 
e montagem de 3 (três) elevadores para operar em 27 
pisos.
Os concorrentes interessados deverão comparecer 
para a visita do dia 25/5/2022 às 9.00 horas, no Ed-
ifício	Centro	CIMPOR,	Av.	24	de	Julho,	n.º	25.
Os concorrentes poderão obter mais informações do 
Concurso	 através	 do	 seguinte	 endereço	 electrónico:	
ivam@spacepartners.com
O prazo de validade das propostas deverá ser de 60 
dias.

As	propostas	deverão	ser	entregues	nos	escritórios	da 

TDGI,	sitos	na	Av.	Armando	Tivane,	n.º	614,	R/C,	até 

ao dia 9/6/2022 às 10.00 horas.
4273

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO 

DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MANUEL DEZANOVE 
MAPANDE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de vinte de 
Abril de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas trinta e sete a folhas trinta 
e oito, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e noventa 
e quatro, traço “C”, deste Cartório Notarial, perante mim, ERMELINDA 
JOÃO MONDLANE MATINE, Conservadora e Notária Superior, em 
exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de MANUEL DEZANOVE MAPANDE, casado em 
regime de comunhão geral de bens, com Leonor Lourenço Novela, de setenta 
e seis anos de idade, natural de Zavala, de nacionalidade moçambicana, com 
última residência na no Bairro de Infulene “D”, sede, Matola, sem ter deixado 
testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que pela operada escritura pública deixou como meeira sua esposa Leonor 
Lourenço Novela, viúva, natural de Zandamela e residente em Maputo e 
como únicos e universais herdeiros da quota disponível de todos seus bens, 
sua esposa acima identificada e seus filhos: Rogério Manuel Mapande, 
solteiro, maior, natural de Maputo e residente em Maputo, Belarmino 
Manuel Mapande, solteiro, maior, natural de Maputo e residente em Maputo 
e Cesaltino Manuel Mapande, solteiro, maior, natural da Matola, todos de 
nacionalidade moçambicana.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles 
concorram à sucessão e da herança dele fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 17 de Maio de dois mil e vinte e dois

A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)

4521

A 
CRIAÇÃO de políti-
cas de propriedade 
intelectual e a sua 
estruturação admi-
nistrativa foi um dos 

pontos recentemente abor-
dados pela docente e pesqui-
sadora moçambicana Matilde 
Muocha.

A investigadora, especia-
lizada em Indústrias Culturais 
e Criativas, representava Mo-
çambique num evento virtual 
sobre propriedade intelec-
tual, organizado pelo Gover-
no de Cabo Verde. 

Desafiou a pensar em po-
líticas que vão além da gestão 
da propriedade industrial, 
embora admita que tal abor-
dagem tem tido o seu impacto 
no desenvolvimento econó-
mico e social do país. 

Explicou que a criativida-
de é global, por isso não deve 
apenas ser pensada pelo sec-
tor das artes e cultura. Por-
tanto, é crucial pensar na de-
mocratização das abordagens 
sobre propriedade intelec-

tual, através da ampliação do 
acesso à informação sobre os 
benefícios da protecção dos 
seus direitos.

Vê como prioritário levar 
este pensamento a lugares 
estratégicos, “como universi-
dades e outros de impulso ao 
empreendedorismo criativo”. 

“Grande parte destes 
pontos de estrangulamento, 
que na verdade significam 
os caminhos que devem ser 
percorridos por Moçambique, 
não são novos nem estão a ser 
referenciados pela primeira 
vez”, disse, dando o exemplo 
do professor moçambicano 
Fernando Dos Santos, espe-
cialista em Direito de Pro-
priedade Intelectual, na sua 
intervenção na primeira edi-
ção do “Seminário sobre Ges-
tão de Propriedade Intelec-
tual e Economias Criativas”, 
organizado pela associação 
Yethu, em 2021.

Também defendeu que a 
abordagem sobre Indústrias 
Criativas representa uma 

MATILDE MUOCHA SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Pesquisadora defende criação
e estruturação de políticas

oportunidade para a protec-
ção e gestão integrada de di-
reitos de propriedade indus-
trial e dos direitos do autor.

Falou igualmente de al-
guns registados no sector 
neste domínio, com a criação 
do Instituto da Propriedade 
Industrial, garantindo des-
te modo a protecção legal de 
marcas, patentes, desenhos e 
as indicações geográficas, em 
2003. 

“A estrutura administra-
tiva do Instituto da Proprie-
dade Industrial conta com 
um serviço central de marcas 
e patentes, serviços centrais 
de informação, organização e 
gestão, departamento de es-
tudos e jurídico”, enumerou. 

Acrescentou que o país 
criou o Regulamento dos 
Agentes Oficiais de Proprie-
dade Industrial e Código de 
Propriedade Industrial. 

Fora disso, destacou o fac-
to de Moçambique ser mem-
bro da ARIPO e ter aderido à 
Organização Mundial do Co-

mércio, em 1994, ao Tratado 
de Cooperação em Matéria de 
Patentes, em 1999 (Decreto 
35/99) e ao Protocolo de Ma-
drid, em 1997, e, no mesmo 
ano, à Convenção da União de 
Paris.

Explicou que até 2020, 
através do IPI, foram regis-
tados 4764 direitos da pro-
priedade industrial e, neste 
âmbito, conta-se o registo do 
“Cabrito de Tete”, a primeira 
indicação geográfica moçam-
bicana e africana de origem 
animal. 

Relativamente à gestão das 
Indústrias Criativas, recordou 
Matilde Muocha, o Governo 
criou a Direcção Nacional de 
Promoção das Indústrias Cul-
turais e Criativas, em 2005, 
posteriormente transformada 
em Direcção das Indústrias 
Culturais e Criativas, em 2015, 
e o Instituto Nacional das In-
dústrias Culturais e Criativas, 
em 2019, integrando simulta-
neamente os domínios cultu-
ral-artístico e criativo.Matilde Muocha

Noite de Poesia presta tributo a Craverinha
OS 100 anos de aniversário 
natalício do poeta-mor de 
Moçambique, José Craveiri-
nha, são o mote da primeira 
edição 2022 do sarau Noites 
de Poesia, que amanhã ar-
ranca no Museu Mafalala, ci-
dade de Maputo.

O evento, organizado 
pela Pl’Arte D’Alma e o Mu-
seu Mafalala, juntará artistas 
de várias áreas, como os es-
critores Tomás Vieira Mário, 
também jornalista, Tânia 
Tomé, igualmente empreen-
dedora, Ricardo Santos e a 
comunicadora e declamado-
ra Anabela Adrianópolis.

Adela Querol, Eduardo 
Quive, Énia Lipanga, Jes-
semusse Cacinda, Mabjeca 
Tingana, Nhezi Nhenhele, 

entre outros, são a proposta 
para sessão de declamação de 
poesia.

Contará ainda com expo-
sição de artesanato, gastro-
nomia e livros das editoras 
Ethale Publishing e Kuvanin-
ga, que no âmbito da cele-
bração dos seus 10 anos pu-
blicou há dias “Crónicas de 
emergência”, de Elcídio Bila.

 A cerimónia contempla-
rá também a mostra da re-
sidência artística “Celebrar 
Craveirinha”, que faz da lite-
ratura exemplo de cidadania 
e afirmação de identidades 
na periferia da cidade de Ma-
puto. 

A residência, que junta 
participantes de seis pro-
víncias, conta com a cura-

doria da actriz e encenadora 
Lucrécia Paco e do jornalista 
Eduardo Quive.

Este é o ponto de partida 
de um ciclo de eventos que 
culminarão com a realização 
da 4.ª edição do Festival de 
Poesia e Artes Performativas 
- Poetas D’Alma, que tam-
bém homenageará José Cra-
veirinha e que no ano passa-
do esteve sediado no Museu
Mafalala.

“Esta festa pelo poeta-
-mor não podia acontecer
noutro sítio, visto que Mafa-
lala é considerado berço da
poesia moçambicana”, jus-
tificam os organizadores,
acrescentando que o “Poetas
D’Alma” resulta de mais de
20 anos do Noites de Poesia.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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LUÍS ERNESTO LANGA
FALECEU

A Veneranda Presidente do Tribunal Administrativo, Venerandos Juízes-Conse-
lheiros, Secretária-Geral e funcionários em geral comunicam o falecimento do 
Sr. LUÍS ERNESTO LANGA, pai da Srª Júlia Luís Langa, funcionária do Tribunal 
Administrativo, ocorrido em Maputo, no dia 14/5/2022, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 18/5/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 
horas, antecedido de velório, às 9.00 horas, na Igreja Católica Sagrada Família, 
sita no Bairro da Machava. À família enlutada apresentam as mais sentidas con-
dolências. Paz à sua alma.           4334

ISMAEL ALBERTO CUMBANE
FALECEU

A Veneranda Presidente do Tribunal Administrativo, Venerandos Juí-
zes-Conselheiros, Secretária-Geral e funcionários em geral comunicam 
o falecimento do Sr. ISMAEL ALBERTO CUMBANE, pai da Srª Rostina
Ismael Cumbane, funcionária do Tribunal Administrativo, ocorrido em
Maputo, no dia 16/5/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje,
dia 18/5/2022, no Cemitério da Texlom, pelas 13.00 horas, antecedido de
velório, às 11.00 horas, no mesmo local. À família enlutada apresentam
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

4333

MARIA PAULA DA VERA CRUZ
FALECEU

Esposa, mãe, avó, amiga, guerreira, educadora, mulher de 
múltiplas artes e de valores humanos imensuráveis. Com 
seu desaparecimento físico não choramos a sua partida, 
enaltecemos o seu legado de defensora acérrima dos direitos 
humanos e igualdade de género. Com profundo pesar, seu 
esposo Abílio Campos, filhos, netos, irmãos e demais familiares anunciam o 
seu velório no Bairro da Liberdade, às 10.00 horas de amanhã, quinta-feira, 
dia 19/5/2022. Paz à sua alma e Deus seja sempre louvado. 

4520

ALEXANDRE CUBOIA CHIVITE
FALECEU

O Conselho de Administração da Rádio Moçambique.
EP, comités locais SNJ, SINTAC e trabalhadores em 
geral comunicam o falecimento de ALEXANDRE 
CUBOIA CHIVITE, vítima de doença, funcionário 
aposentado desta Estação Emissora, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 18/5/2022, às 10.00 horas, no Cemitério de Bedene. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua 
alma.                 4531

MARIA PAULA HELENA DA 
VERA CRUZ

FALECEU
O Presidente, Conselho Executivo da Província de Maputo, vo-
luntários, Secretariado e trabalhadores da Delegação Provincial 
da Cruz Vermelha de Moçambique lamentam profundamente 
o desaparecimento físico da Srª MARIA PAULA HELENA DA
VERA CRUZ, Vice-Presidente do Conselho Executivo Provincial da CVM ao nível
de Maputo, ocorrido no dia 16/5/2022, a caminho do HCM, cujo funeral se realiza
amanhã, dia 19/5/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene. À família
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.     6041

AMÉLIA JOTAMO MANGUE 

(Um ano de eterna saudade)

As famílias Come e Mangue comunicam a passagem 
de um ano do desaparecimento físico do seu ente 
querido AMÉLIA JOTAMO MANGUE. Mais informam 
que será realizada missa de um ano de eterna saudade, pelas 8.00 
horas, no dia 21/5/2022, na sua terra natal, em Inharrime. Que a alma 
da nossa querida Amélia descanse em paz.

4256

FLORÊNCIO JOSÉ JOSSEFA 
MANHIÇA
FALECEU

A Direcção e funcionários do Secretariado Geral da Assembleia da 
República (SGAR) comunicam com profunda dor e consternação o 
falecimento do Sr. FLORÊNCIO JOSÉ JOSSEFA MANHIÇA, funcionário 
aposentado da Assembleia da República, ocorrido no dia 15/5/2022, no 
Hospital Central de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, às 11.30 horas, 
no Cemitério da Texlom, antecedido de velório na Igreja Católica Santos Anjos, sita no 
posto administrativo da Matola-Rio, pelas 9.30 horas. À família enlutada apresentam as 
mais sentidas condolências.               4327

MURCHADE OSSUFO 
ASSANE
FALECEU

A Direcção do Comando da PRM - ci-
dade de Maputo, Oficiais Superiores, 
Subalternos, Sargentos, Guardas da 
PRM e funcionários do Quadro Técnico 
Comum comunicam com profunda mágoa e consternação 
o desaparecimento físico do membro da PRM, MURCHADE 
OSSUFO ASSANE, superintendente da Polícia, ocorrido no 
dia 16/5/2022, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se
realiza hoje, dia 18/5/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério
de Michafutene, na cidade de Maputo. À família enlutada
endereçam as mais sentidas condolências.        3814

IVONE TRISTEZA 
DE FAUSTINO

FALECEU

Seus filhos Arsénio e Lídia Alberto, 
netos, irmãos e família Mucavel co-
municam com profunda mágoa, dor e 
consternação a morte súbita do seu ente querido IVONE 
TRISTEZA DE FAUSTINO, ocorrido no dia 14/5/2022, pelas 
16.30 horas, no Hospital Provincial de Maputo, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 18/5/2022, no Cemitério da Machava-
-Bedene, às 10.00 horas. Paz à sua alma.

4519

FERNANDO 
MASSINGUE

FALECEU
Sua esposa Maria Mahundze, filhos 
Felda, Thembi, Dominguinho, Thandy, 
Júnior, Milena e demais familiares 
comunicam o falecimento do seu ente 
querido FERNANDO MASSINGUE, vítima de doença, 
ocorrido no dia 17/5/2022, no HCM, cujo funeral se realiza 
amanhã, dia 19/5/2022, às 10.00 horas, no Cemitério de 
Lhanguene, antecedido de velório na sua residência, no 
Bairro de Maxaquene “B”, Qº 21, casa nº 17, às 8.00 horas. 
Paz à sua alma.            4348

CLÁUDIO TOMÁS 
GONÇALVES

FALECEU
O Conselho da Escola EPC 3 de Feve-
reiro, Direcção da escola e comunidade 
da escola em geral comunicam com 
profunda dor e consternação o faleci-
mento do Engº CLÁUDIO TOMÁS GONÇALVES, membro 
do Conselho da Escola local, ocorrido no dia 15/5/2022, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, quarta-feira, 
dia 18/5/2022, no Cemitério de Lhanguene, zona da comu-
nidade hindú, pelas 11.00 horas, antecedido de velório 
pelas 9.00 horas, na capela do HCM. Paz à sua alma.  4505

JULIÃO CÉSAR MUCALE

FALECEU

O Presidente do Conselho Municipal de Maputo, mem-
bros do Conselho Municipal, quadro de apoio directo 
ao PCM e funcionários em geral comunicam com pro-
funda dor e consternação o desaparecimento físico do 
Sr. JULIÃO CÉSAR MUCALE, pai do funcionário César 
Julião Mucale, afecto à Direcção de Serviço Municipal 
de Planificação e Finanças, ocorrido no dia 16/5/2022, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 18/5/2022, no Cemité-
rio de Lhanguene, pelas 11.00 horas, antecedido de 
velório, na capela do HCM, pelas 9.00 horas. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

4349

AMÓS OSVALDO SAÍDE

FALECEU

O Magnífico Reitor da Universidade Eduardo Mon-
dlane, Vice-Reitores, membros dos Órgãos Co-
legiais, Docentes e Investigadores, membros do 
Corpo Técnico Administrativo e toda a Comunida-
de Universitária comunicam com profunda dor e 
consternação o falecimento do Sr. AMÓS OSVALDO 
SAÍDE, pai do  Doutor Joaquim Ângelo Osvaldo 
Saíde, Director do Centro de Biotecnologia, des-
ta Universidade, ocorrido em Lichinga, vítima de 
doença, cujo funeral se realizou no sábado, dia 
14/5/2022, pelas 13.00 horas, em Lichinga. Paz à 
sua alma.

4344

MARGARIDA 
INGERENGERE

FALECEU

A família Nampete comunica com 
profunda dor  e consternação o 
desaparecimento físico da sua querida mãe, irmã, 
avó, bisavó e trisavó MARGARIDA INGERENGERE, 
ocorrido no dia 15/5/2022, pelas 20.00 horas, no 
Hospital Central de Nampula, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 18/5/2022, pelas 
10.00 horas, no cemitério familiar, no posto admi-
nistrativo de Nanhupo-Rio, distrito de Mogovolas. 
Que a sua alma descanse em paz.

165

MARGARIDA 
INGERENGERE

FALECEU

A Presidente da Assembleia da República, 
Comissão Permanente da Assembleia da 
República, Deputados e funcionários do Secretariado Geral 
da Assembleia da República comunicam com profundo pesar 
e consternação o falecimento da Srª MARGARIDA INGEREN-
GERE, mãe do Secretário-Geral da Assembleia da República, 
Alfredo Vasco Nogueira Nampete, ocorrido no dia 15/5/2022, no 
Hospital Central de Nampula, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza hoje, quarta-feira, dia 18/5/2022, no posto administrativo 
de Nanhupo-Rio, distrito de Mogovolas, província de Nampu-
la, antecedido de missa de corpo presente. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

4328

   PUBLICIDADE

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORETermos e condições aplicavéis

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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VENDE-SE OU ARRENDA-SE

VIVENDA na Cidade da Matola, próximo ao Conselho 
Municipal, Parque dos Poetas, tipo 4, com suites, sala 
grande, explanada, piscina, casa de hóspedes completa, 
dependência, wc serviçal, arrumos, área de serviços e 
estacionamento para viaturas, vende-se por 13 850 
000,00MT ou arrenda-se por 75 000,00MT. 

Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.
4411

VENDE-SE VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VIVENDAS: Coop, tipo 4, com suite, 
vende-se por 20 000 000,00MT; C. 
Matola, tipo 3, com suite, piscina e 
hospedagem por 13 800 000,00MT; 
Belo Horizonte, tipo 5, com suite e 3 
salas por 16 000 000,00MT; Matola-Rio, 
tipo 3, com suite por 5 500 000,00MT; 
Sommerschield, tipo 3, com suites, num 
R/C por 18 000 000,00MT; apartamen-
tos: Polana, tipo 3 por 6 500 000,00MT; 
Alto Maé, tipo 3, com quintal por 6 000 
000,00MT. Contacto: 84-5171252 ou 
82-8945040.

4385

VIATURAS

ARRENDA-SE

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

VIVENDAS: Sommerschield 1, tipo 5, 
com suites e 3 salas, arrenda-se por 
210 000,00MT; Polana, tipo 4 por 150 
000,00MT; Julius Nyerere, 20 gabinetes 
por 7000USD; Coop, tipo 4, com suite 
por 100 000,00MT; Cidade da Mato-
la, tipo 4, com suite e piscina por 65 
000,00MT; apartamentos: Polana, tipo 3 
por 60 000,00MT; tipo 2, com suite por 
60 000,00MT; Alto Maé, tipo 3 num R/C 
por 27 000,00MT. Contacto: 84-5171252 
ou 82-8945040.

4385

COWORK/ESCRITÓRIOS PARTILHA-
DOS: gabinetes por 15 000,00MT; mesas 
de trabalho por 8 500,00MT; sala para 
reuniões, restaurantes, cabeleireiros e 
festas, arrendam-se, tudo negociável. 
Grátis: Internet, recepção, limpeza, água 
e luz, na Transversal à Mao-Tsé-Tung, na 
Rua da Justiça. Contacto: 82-8945040, 
84-5171252 ou 87-8945040.

4385

VIVENDA tipo 5, com mobília, 4 suites, 
c. americana, salas e dependências, no 
Condomínio Bela Vista, arrenda-se por
2 600USD; loja com 350m², na Av. 24
de Julho por 300 000,00MT; vivenda tipo 
6, na Sommerschield 1 por 3500USD;
armazém com 550m², na Av. de Moçam-
bique por 120 000,00MT, negociáveis.
Contacto: 84-6259632 ou 86-6259666,
Vilanculos.

4510

TOYOTA Lexus, modelo LX 570, ano 
2013, a gasolina, modelo sul-africano, 
de cor branca, com 78 000Km, vende-se. 
Contacto: 84-7373130.

4472

1. Autoridade Tributária de Moçambique, Delegação de Cabo Delgado, convida as empresas interessadas para apresentarem propostas fechadas, de acordo com o seguinte: 

Nº Ord. Nº de Concurso Objecto Data, hora e Local de Entrega 
 

01 
27C0001041/CL/01/2022 Fornecimento de Material e Consumíveis de 

Escritório 
Data: 30.05.2022, Até as 09:00H, Local: Delegação Provincial da AT, Av. 16 
de Junho r/c. 

 
02 

27C0001041/CL/02/2022 
Manutenção e Reparação de Imóveis 

Data: 30.05.2022, Até as 10:00H, Local: Delegação Provincial da AT, Av. 16 
de Junho r/c. 

 
03 

27C0001041/CL/03/2022 
 

Manutenção e Reparação de Viaturas e 
fornecimento de Acessórios 

Data: 30.05.2022, Até as 11:00H, Local: Delegação Provincial da AT, Av. 16 
de Junho r/c. 

04 
27C0001041/CL/04/2022 

 
Prestação de Serviços de Limpeza, Jardinagem e 
Fumigação 

Data: 31.05.2022, Até as 09:00H, Local: Delegação Provincial da AT, Av. 16 
de Junho r/c. 

05 
27C0001041/CL/05/2022 

 
Fornecimento de Combustíveis em Pemba 

Data: 31.05.2022, Até as 10:00H, Local: Delegação Provincial da AT, Av. 16 
de Junho r/c. 

06 27C0001041/CL/06/2022 
 

Segurança e Protecção de Instalações da AT 
Data: 31.05.2022, Até as 11:00H, Local: Delegação Provincial da AT, Av. 16 
de Junho r/c. 

2. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais e consultar documentos completos do concurso ou adquiri-los ao preço de 1.000,00Mt (Mil 

meticais), não reembolsáveis, através do depósito na conta nº 3111001130, Barclays, no endereço abaixo, nos dias úteis das 07:30-15:00h. 

3. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado até 15 minutos antes da Hora de abertura que acontecerá no mesmo dia, em acto público, anexando o Cadastro 

Único e os outros requisitos de qualificação Jurídica, económico-financeira e técnica. 

4. O período de validade das propostas será de 90 dias.  

5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Serviços ao Estado aprovado pelo Decreto n.º 

5/2016, de 8 de Março. 

 
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE 

DIRECÇÃO REGIONAL NORTE 

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO CABO DELGADO
UGEA 

  
ANÚNCIO DE CONCURSO Nº 1 

 

Pemba, 16 de Maio de 2022 

         O Delegado Provincial de Cabo Delgado 

    (Ilegível) 

MUNICÍPIO DE NAMPULA

CONSELHO MUNICIPAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
Nampula, aos 17 de Maio de 2022

• Conselho Municipal da Cidade de Nampula convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas de acordo com o seguinte:

Nº do Concurso Objecto
Modalidade 

de 
contratação

Alvará
Garantia 

provisória 

Data e Hora-
final de 
Entrega

Data e Hora 
de Abertura 

Valor do 
Documento 
de Concurso

Validade 
das 

propostas

CONCURSO PÚBLICO Nº 
900310000/CP/10/2022

Bienal para manutenção periódica e 
rotineira de estradas asfaltadas na 

Cidade de Nampula

Concurso 
Público

6ª ou 7ª 
Classe  

600.000,00MT 
16/6/2022
10.00 horas

16/6/2022
10.30 horas

3.000,00MT 90 Dias

• Os concorrentes interessados poderão obter informações ou adquirir os cadernos de concurso no escritório da UGEA, no Conselho Municipal de
Nampula, sito na Rua 3 de Fevereiro, nº 22A.

• As propostas deverão ser entregues no endereço acima e abertas na presença dos concorrentes conforme o horário indicado na tabela acima.

• O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Es-
tado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

A Autoridade Competente
Paulo Vahanle

215

157

PÁ escavadora, com capacidade de 
1,6m³, vende-se. Contacto: 84/86-
4794747.

4343

VIVENDA para escritório ou habitação, 
sita no Bairro do Alto Maé, Rua Vascon-
celos Sá, 82, com suite, 3 salas, cinco 
quartos, 2 WC, quintal e garagem, 
arrenda-se. Contacto: 82-3884095, 84-
6251032, 84-5015912 ou 82-5252277.

4374

GEMINADA tipo 3, num R/C e 1º andar, 
com 2wc, na Av. Mao Tsé-Tung, vende-
-se por 23 000 000,00MT; geminada tipo
2, num R/C e 1º andar, na Polana por
21 000 000,00MT; geminada tipo 3, num 
1º andar, na Av. Kwame Nkrumah por
15 500 000,00MT; vivenda tipo 4, com
4 suites, num R/C e 1º andar, com cozi-
nha americana e piscina, no Triunfo por 
19 000 000,00MT; vivenda tipo 4, num
R/C e 1º andar, com 3 suites, cozinha
americana e piscina, na Rua Zoro, no
Triunfo velho por 33 000 000,00MT.
Contacto: 84-4532199 ou 82-4825750.

4465

FLAT tipo 3, com 3wc, 1 suite, co-
zinha moderna tipo ilha, casas de 
banho modernas, num 7º andar, sem 
elevador, prédio seguro, com guardas 
24h e câmera de segurança, na Av. 
Salvador Allende, próximo do Mimos 
1, vende-se a preço promocional de 9 
500 000,00MT. Contacto: 84-9460785.

4497

APARTAMENTO tipo 2, no Alto Maé, 
vende-se por 3 700 000,00MT; tipo 3, 
perto da Assembleia da República por 4 
500 000,00MT; tipo 2, na Malhangalene 
por 4 500 000,00MT; tipo 3, num R/C, 
no B. Central, esquina entre as Avs. 
Emília Daússe e Olof Palm por 7 500 
000,00MT. Contacto: 84-2006465 ou 
87-9106465.

4512

APARTAMENTO tipo 3, num R/C, na 
Polana, próximo do Hotel Cardoso, 
vende-se por 13 000 000,00MT; tipo 3, 
num 2º andar, entre a Av. Julius Nyere-
re e a Rua do Kassuende por 11 000 
000,00MT; tipo 3, na Sommerschield 
1 por 12 000 000,00MT. Contacto: 84-
2006465 ou 87-9106465.

4512

PRECISA-SE

PRECISA-SE para comprar, vender 
ou arrendar: hotéis, prédios, condomí-
nios, lodges, vivendas, apartamentos, 
fábricas, armazéns, projectos e ou 
outros tipos de imóveis, comerciais ou 
habitacionais. Contacto: 85-5171252 ou 
82-8945040. Agência Imobiliária O. Mz; 
Facebook: organizersmz comercial@
organizersmz.com

4385

GEMINADA tipo 2, num R/C, no B. 

Central, vende-se por 6 500 000,00MT; 

geminada tipo 3, num 1º andar, na 

Malhangalene por 8 000 000,00MT; 

geminada tipo 3, num R/C, na Av. Mao 

Tsé-Tung por 23 000 000,00MT; gemina-

da tipo 3, num R/C, no Alto Maé por 12 

000 000,00MT; flat tipo 3, num R/C, no 
B. Central por 7 000 000,00MT, tem mais 

casas. Contacto: 84-3795635, Dércio.

4508

CASA tipo 3, com 2wc, cozinha e anexo, 

numa área de 25/50m, em Hanhane, 

na Matola, vende-se; propriedade de 

70/160m, casa tipo 3, loja na estrada 

madruga, na cidade da Matola; flat tipo 3, 
com 2wc, cozinha, num 2º andar, prédio 

curto, no Bairro da Sommerschield 1. 

Contacto: 84-5926445.
4515 

LEMBRETE

Faça a  sua subcrição do jornal

e disponha da actualidade sem sair do escritório

Já renovou a sua 

Subscrição dos 

jornais?

Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS 

HÍDRICOS
Direcção Nacional de Abastecimento de Água E Saneamento

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE N.º 47A000141/CP/22 /2022

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ACTUALIZAÇÃO DOS 
SISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através 
do Departamento de Aquisições, pretende contratar uma Empresa de
consultoria para actualização do Regulamento dos Sistemas Públicos
de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais.

2. Neste contexto, a Direcção Nacional de Abastecimento de Água e
Saneamento convida empresas de consultoria elegíveis e interessadas
a apresentarem a sua manifestação de interesse para actualização
do Regulamento dos Sistemas Públicos de Distribuição de Água e de
Drenagem de Águas Residuais.

3. A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela seguinte
informação:

• Carta de manifestação de interesse;
• Curriculum Vitae da empresa, e
• Informações relevantes relativas á experiência na execução de

serviços similares.

4. A manifestação de interesse deverá ser apresentada em original
e 2 (duas) cópias até às 10.00 horas do dia 8 de  Junho de 2022, no
endereço abaixo indicado:

• Departamento de Aquisições;
• Edifício	 da	 Direcção	 Nacional	 de	 Abastecimento	 de	 Água	 e

Saneamento;
• Rua da imprensa, n.º 162, 2o andar, Direito;
• Maputo - Moçambique.

5. 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.° 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 18 de Maio de 2022
O Departamento de Aquisições

4331

S
ERÁ divulgada hoje a pré-
-convocatória da Selec-
ção Nacional de futebol
para a preparação com
vista aos jogos contra o

Ruanda e Benin, a realizarem-
-se nos dias 2 e 8 de Junho, fora
de portas, respectivamente,
a contar para a primeira e se-
gunda jornadas do Grupo “L”
de qualificação ao CAN-2023,
que terá lugar na Costa do Mar-
fim. Integra também a série o
Senegal, campeão africano em
título.

Os “Mambas” vão receber 
os ruandeses, às 18.00 horas, 
do dia 2 de Junho, no FNB Sta-
dium, em Joanesburgo, na vi-
zinha África do Sul, em virtude 
de o Estádio Nacional do Zim-
peto estar indisponível desde 
o seu banimento pela CAF em
Setembro do ano passado, por
não reunir condições, estando
neste momento em obras.

O encontro com Benin será 
à mesma hora (19.00 horas 
de Moçambique), sendo que 
os “Mambas” deverão sair da 
África do Sul directamente para 
Cotonou no dia 5. 

Para a melhor preparação 
dos dois embates, a Selecção 
Nacional fará um jogo amigável 
com Eswatini, na terça-feira, 
dia 24, no campo da Associação 
Black Bulls, partida que será 
determinante para a convoca-
tória final.

O seleccionador nacional, 
Chiquinho Conde, tem o pri-
vilégio de poder contar com 
todos pré-convocados dentro 
e fora de portas, atendendo que 
os campeonatos no estrangei-
ro, nomeadamente na vizinha 

QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

Pré-convocatória dos 
“Mambas” divulgada hoje

África do Sul, Portugal e Espa-
nha, estão no fim.  

Chiquinho Conde, que já se 
encontra no país desde princí-
pios deste mês, depois de uma 
curta estadia em Portugal, tem 
estado a observar jogadores do 
Moçambola, que já movimen-
tou duas jornadas, com vista 
a alargar o leque de opções na 
equipa de todos nós, tendo em 
conta que a corrida ao CAN-
2023 decorrerá em simultâneo 
com a campanha de quali-

ficação para o CAN-Interno 
(CHAN).

O encontro com Eswatini 
servirá essencialmente para o 
aprimoramento dos aspectos 
técnicos-tácticos, uma vez 
que os jogadores que actuam 
no Moçambola já têm carga 
suficiente depois de uma pré-
-época que iniciou pratica-
mente em Janeiro e foi seguida
de provas de rodagem, entre
torneios de abertura e cam-
peonatos provinciais, que aju-

daram a melhorar a condição 
física dos atletas.

Conde disse que o jogo 
com os swazis permitirá, so-
bretudo, a familiarização 
com os atletas que farão parte 
da campanha para o CHAN. 
Os que integram o grupo da 
campanha para o CAN já estão 
praticamente identificados, 
depois do Torneio Triangular 
na Mauritânia, que se realizou 
em finais de Março. O evento 
contou também com a parti-

cipação da selecção do Níger. 
Os “Mambas” perderam com 
Mauritânia, por 2-1, e empa-
taram com Níger (1-1).             

“Temos muita intensidade 
de jogos porque há, por um 
lado, a campanha para o CAN 
e, por outro, para o CHAN. O 
objectivo do jogo contra Es-
watini é familiarizarmo-nos 
com os jogadores que par-
ticiparão no CAN-Interno”, 
reiterou o técnico dos “Mam-
bas”.    

O AL AHLY, do avançado in-
ternacional moçambicano 
Luís Miquissone, abriu um 
processo contra a Confedera-
ção Africana de Futebol (CAF) 
no Tribunal Arbitral do Des-
porto (TAD), cuja sede está em 
Lousana, Suiça, na sequên-
cia da polémica atribuição do 
Marrocos para receber a final 
da Liga dos Campeões Afri-
canos, no qual vai defrontar a 
equipa da casa, o Wydad Casa-
blanca.

O gigante egípcio reclama 
o facto de o palco da final, o
Estádio Mohomed V, de Casa-
blanca, no Marrocos, ter sido
anunciado pela CAF a meio
das meias-finais, quando pe-
los resultados dos jogos da
primeira “mão” estava muito
claro que seria o Wydad e o

Al Ahly a disputarem a deci-
são do título. Os marroquinos 
haviam ganho em Angola, ao 
Petro Atlético de Luanda, por 
1-3, enquanto os egípcios go-
learam, em casa, o ES Sétif da 
Argélia, por 4-0.

Para o clube de Miquisso-
ne, a indicação do Marrocos 
fere com o princípio de neu-
tralidade do campo que deve 
receber a final, aprovado por 
unanimidade pelos membros 
do Comité Executivo da CAF. 

Na sua exposição, o Al Ahly 
exige que o TAD tome decisão 
antes da final, que o jogo seja 
disputado num campo neu-
tro ou que, então, seja adiado 
até à determinação da TAD de 
modo  que os dois clubes te-
nham a oportunidade de jogar 
em igualdade de circunstân-

cias.
Por outro lado, o Al Ahly 

irá enviar um ofício à FIFA so-
licitando que não seja convo-
cado nenhum jogador seu para 
as selecções nacionais na pró-
xima Data-FIFA, cujo início 
coincide com a data da final da 
Liga dos Campeões, segunda-
-feira, dia 30 de Maio.

Segundo o clube, a petição 
visa evitar a repetição do que 
sucedeu em Janeiro, quan-
do foi obrigado a disputar o 
Campeonato do Mundo de 
Clubes, nos Emirados Árabes 
Unidos, não pôde contar com 
os seus jogadores internacio-
nais (Egipto, Tunísia e Mar-
rocos), que representavam os 
respectivos países na fase final 
do CAN-2021, disputado nos 
Camarões.

POLÉMICA NA FINAL DA “CHAMPIONS”

Al Ahly processa CAF 

Equipa de Miquissone quer jogar a final da Liga dos Campeões Africanos num terreno neutroNigéria multada por demitir seleccionador
A FIFA condenou a Nigéria a 
pagar a totalidade dos salá-
rios e outros benefícios que o 
técnico alemão Gernot Rohr 
devia receber, enquanto se-
leccionador nacional, até ao 
final do seu contrato em De-
zembro de 2022.

Em decisão tomada re-
centemente, a FIFA ordenou 
que a Federação Nigeriana 
de Futebol (NFF) pagasse a 
Gernot Rohr todos os seus 
salários e benefícios até De-
zembro de 2022, num total 
de USD 380 mil (cerca de 
vinte e quatro milhões e se-
tecentos mil meticais).

O valor é, no entanto, 
inferior ao que era exigido 
pelo ex-técnico das “Su-
per Águias”, que pedia uma 
compensação de um milhão 
de dólar (cerca de sessenta e 
cinco milhões de meticais).

Gernot Rohr vai ser indemnizado depois de recorrer à FIFA

O diferendo entre as 
partes surgiu quando, em 

Dezembro de 2021 e a es-
cassas semanas do início do 

CAN-2021, disputado nos 
Camarões, a NFF demitiu o 

técnico  Rohr.
A NFF havia concordado 

em pagar o salário do técnico 
até ao final de seu contrato, 
que termina em Dezembro, 
mas foi à FIFA para exigir um 
valor adicional por danos.

De acordo com o rela-
tório da FIFA, a NFF deve 
pagar a Rohr todos os seus 
salários e benefícios até De-
zembro de 2022, dentro de 
um prazo de 45 dias, con-
tados desde 22 de Abril úl-
timo.

“Se o pagamento total 
não for feito dentro de 45 
dias da notificação desta 
decisão, o réu (a NFF) terá 
uma restrição na percenta-
gem do financiamento nas 
verbas de desenvolvimento 
a receber até que os valores 
devidos sejam pagos”, lê-se 
na decisão da FIFA.

Selecções africanas com novos técnicos

QUATRO selecções africanas 
de futebol anunciaram novos 
técnicos nacionais a escassas 
semanas do arranque dos jogos 
da fase de grupos de qualifica-
ção ao CAN-2023, a disputar-
-se na Costa do Marfim.

A Nigéria indicou o portu-
guês José Peseiro, preenchen-
do, finalmente a vaga deixada
em aberto em Dezembro, com
a polémica demissão do ale-
mão Gernot Rohr. As “Super
Águias” estão no Grupo “A”,
ao lado da Guiné-Bissau, Serra
Leoa e Maurícias, e enfrentam
a Serra Leoa e Maurícias, a 9 e

13 de Junho, respectivamente. 
Por sua vez, o Mali esco-

lheu o antigo internacional Eric 
Sekou Chelle, como o novo 
treinador, em substituição do 
seu compatriota Mohamed 
Magassouba.

Eric Sekou Chelle, de 44 
anos de idade, já treinou a US 
Boulogne na National 1, a Liga-
3 da França, além do Consolat 
de Marseille e do FC Martigues.

Integrado no Grupo “G”, 
juntamente com a República 
do Congo, Gâmbia e Sudão do 
Sul, começa a corrida ao CAN-
2023 defrontando congoleses 

e sudaneses, nos dias 4 e 9 de 
Junho, respectivamente.

Quem também tem um 
novo técnico é o Burundi, que 
escolheu Jimmy Ndayizeye, 
antigo internacional e cuja car-
reira futebolística e de técnico 
foi feita entre o seu país e o vi-
zinho Ruanda.

Na caminhada ao CAN-
2023, o Burundi encontra-se 
no Grupo “C”, ao lado dos Ca-
marões, Quénia e Namíbia. Na 
dupla jornada inaugural vai à 
África do Sul, casa emprestada 
da Namíbia, e também em ter-
reno alheio tem a visita dos Ca-

marões, no Malawi, nos dias 4 
e 8 de Junho, respectivamente.

Finalmente o Burquina 
Faso elegeu o francês Hubert 
Velud, que vai ocupar o lugar 
de Kamou Malo, cujo contrato 
não foi renovado após o últi-
mo Campeonato de África das 
Nações (CAN), onde os “garra-
nhões” terminaram em quarto 
lugar.

O técnico tem no seu cur-
rículo um diploma UEFA PRO, 
tendo qualificado o Togo e Su-
dão ao CAN de 2010 e 2021, res-
pectivamente. No seu palma-
rés conquistou a Taça CAF ao 

serviço dos congoleses do TP 
Mazembe (2016) e trabalhou 
em vários campeonatos pro-
fissionais de África. Aliás, foi 
campeão nacional da Argélia 
ao serviço do ES Sétif (2013) e 
US Alger (2014) e da RD Congo, 
pelo TP Mazembe (2016). Tem 
ainda passagem pelo campeo-
nato da Tunísia.

No Grupo “B” de qualifi-
cação ao CAN-2023, ao lado de 
Cabo Verde, Togo e Eswatini, 
os burquinabes abrem a corrida 
enfrentando cabo-verdianos 
e swazis, a 3 e 7 de Junho, res-
pectivamente.

José Peseiro (Nigéria) Eric Sekou Chelle (Mali) Jimmy Ndayizeye (Burundi) Hubert Velud (Burquina Faso)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



DESPORTO

CONVOCATÓRIA

Foi realizada a reunião da Assembleia Geral Ordinária, no dia 7 de Maio do cor-

rente ano, tendo sido apresentado o ponto único de agenda, no caso em concreto, 

a apreciação e aprovação dos relatórios e contas dos exercícios de 2019, 2020 e 

2021, pela Direcção do clube e, igualmente, o parecer do Conselho Fiscal, conforme 

preconiza o artigo quadragésimo oitavo dos estatutos do GDM, o qual não mereceu 

a aprovação dos sócios, tendo sido recomendado melhorias em alguns aspectos. 

Decorrido o tempo necessário para as devidas contribuições e alterações, na quali-

dade e nos poderes que me assistem, convoco para o dia 18 de Junho de 2022, uma 

Assembleia Geral, às 9.00 horas, na sede do GDM, com o seguinte ponto de agenda 

e único.

1. Apreciação e votação dos relatórios e contas dos anos de 2019, 2010 e 2021.

Será efectuada a primeira convocação por forma a aferir o número dos sócios pre-

sentes com direito a votos, caso não esteja presente a maioria, será efectuada a

segunda convocação, meia hora depois, que funcionará com o número de sócios

presentes, de acordo com o corpo do artigo quadragésimo quinto dos estatutos. Aadmissão a AG é feita mediante identificação e apresentação da quota do mês ante-

rior.

NB: As contas estarão disponíveis na sede do clube para consulta.

Av. Zedequias Manganhela, nº 174 * Fundado em 1921 * UM POR TODOS E TODOS POR UM*
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A
S pugilistas mo-
çambicanas Rady 
Gramane (75kg) e 
Alcinda Panguana 
(66-70) prosseguem 

hoje a sua participação no 
“Mundial” de boxe, que de-
corre em Istambul, na Tur-
quia, com a disputada das 
meias-finais da prova, que 
termina na sexta-feira.

Alcinda Panguana, que 
nos quartos-de-final supe-
rou a inglesa de origem ca-
maronesa Cindy Ngamba, 
será a primeira a entrar em 
acção hoje, para defrontar 
Valentina Khalzova, do Ca-
zaquistão.

O combate está marca-
do para a grelha das 15.00 

horas de Maputo, menos 
uma que Istambul. Khal-
zova eliminou a australiana 
Kaye Scott nos quartos-
-de-final.

Alcinda procura em Is-
tambul, onde já garantiu 
no mínimo uma medalha 
de bronze pela qualifica-
ção às meias-finais, a sua 
afirmação em provas glo-
bais, depois da participa-
ção, o ano passado, nos Jo-
gos Olímpicos-2020, onde 
teve boas prestações, e no 
Torneio Internacional de 
Budapeste. 

Em ambas as provas a 
moçambicana falhou me-
dalhas, não obstante a boa 
perfomance. 

Alcinda Panguana é 
cinco vezes campeã re-
gional da Zona IV, sendo 
que no ano passado, jun-
tamente com Rady Gra-
mane, conquistou ouro no 
“Africano” da Zona III que 
teve lugar em Kinshasa, na 
República Democrática do 
Congo (RD Congo).

Rady, por sua vez, será 
a última a entrar em cena, 
e no ringue lhe espera a ca-
nadiana Tammara Thibealt, 
que nos “quartos” dei-
xou pelo caminho Caitlin 
Parker, da Austrália. 

A moçambicana garan-
tiu a presença nas “meias” 
e consequente conquista 
de medalha no “Mundial” 

de Istambul à custa da vi-
tória sobre a ucraniana Ka-
roilina Makhno, também 
na segunda-feira.

O sucesso em Istambul 
confirma o crescimento 
que Rady tem vindo a assi-
nalar ano após ano no pla-
no internacional, ela que 
para além de ser cinco ve-
zes campeã da Zona IV ga-
nhou medalha de prata no 
Torneio Internacional de 
Budapeste, na Hungria, em 
Fevereiro, teve ainda uma 
prestação de grande nível 
nos Jogos Olímpicos de Tó-
quio, no ano passado.

É também detentora da 
medalha de prata dos Jogos 
Africanos, proeza conse-

guida em 2019, no Marro-
cos.

Rady e Alcinda, com 
a qualificação para as 
“meias”, garantiram 25 
mil dólares cada, caso de 
cheguem à final irão en-
caixar 50 mil. O campeão 
de cada categoria arrebata 
100 mil dólares. São pré-
mios aliciantes atribuídos 
pela Associação Interna-
cional de Boxe (IBA), órgão 
que aproveita esta prova 
para lavar a sua imagem, 
que nos últimos anos an-
dou beliscada pelos seus 
ex-dirigentes, que se en-
volveram em esquemas de 
lavagem de dinheiro e eva-
são fiscal.

A UNIÃO Desportiva do Songo defron-
ta hoje o Lion FC de Missaua, em jogo 
da primeira eliminatória da Taça de 
Moçambique ao nível da província de 
Tete agendado para o relvado sintético 
do Campo Municipal 25 de Setembro, 
na cidade de Moatize.

O jogo tem o condão de marcar o 
início da defesa do título de vencedor 
da Taça de Moçambique pela UD Son-
go, ganho em 2019, depois de vencer 
o Ferroviário de Maputo na final por
2-0.

No seu historial a UD Songo tem
dois títulos de vencedor da Taça de 
Moçambique, o primeiro ganho em 
2016, ante o Maxaquene, com triunfo 
no jogo da final por 3-1.

O vencedor desta eliminatória 
junta-se ao Ferroviário de Moatize, 
Desportivo de Tete e FC de Bagamoyo, 
estes dois últimos que transitaram 
para a segunda eliminatória e meias-
-finais ao nível da província, depois
de terem vencido respectivamente o
3 de Janeiro FC e o Chingale, por 4-2
e 5-4. O jogo entre o FC Bagamoio e
Chingale foi decidido apenas no de-
sempate através da marcação de pon-
tapés de grande penalidade, depois
do empate a um golo registado du-
rante os 90 minutos regulamentares.

Refira-se que, na qualidade de 
campeão provincial de futebol da I 
Divisão, o Ferroviário de Moatize es-
teve isento da pré-eliminatória.

“MUNDIAL” DE BOXE

Rady e Alcinda prosseguem
hoje a epopeia de Istambul

TAÇA DE MOÇAMBIQUE

Songo começa defesa 
do título esta tarde
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GRUPO DESPORTIVO MAPUTO

Geny despediu-se de Guimarães com o prémio de homem do jogo na última ronda

GENY Catamo terminou o pe-
ríodo de empréstimo (seis me-
ses) que o ligava ao Guimarães 
e vai regressar ao Sporting, 
clube detentor do seu passe. 

Na hora da despedida da 
Cidade Berço, o extremo es-
querdo agradeceu a equipa 
técnica, liderada por Pepa, 
pela oportunidade.

“A oportunidade que tive 
aqui foi boa para poder cres-
cer e atingir objectivos. Estar 
entre os mais velhos, chegar 
quase no final da época e ten-
tar ganhar espaço e minutos é 
difícil. Agradeço ao Vitória, ao 
mister, staff e grupo por esta 
oportunidade para mostrar o 

que tenho de especial”, frisou.
Sublinhe-se que na última 

jornada (34.ª) da Liga Portu-
guesa Geny assinou uma exi-
bição estupenda, ao fazer dois 
passes para golo na goleada 
de 5-0 sobre o Gil Vicente e 
no fim a organização o elegeu 
como o melhor em campo.

Sobre o jogo, o interna-
cional moçambicano fez uma 
avaliação muito positiva. 

“Foi um excelente jogo, 
estivemos bem e estou feliz 
pela vitória. Fechámos bem 
a época. Feliz por mim e pelo 
prémio de homem do jogo”, 
anotou.

Geny grato ao Guimarães

Rady Gramane Alcinda Panguana

RANGERS, da Escócia, e 
Eintracht Frankfurt, da Ale-
manha, defrontam-se hoje, 
a partir das 21.00 horas, no 
Estádio Ramón Sánchez Piz-
juán, em Sevilha, numa final 
inédita da Liga Europa em 
Futebol.

Os escoceses procuram a 
primeira conquista europeia 
e os alemães quererem repe-
tir o êxito de 1980.

A final não só tem a im-
portância da conquista de 
um troféu, mas também o 
grande aliciante de apurar o 
vencedor directamente para 
a fase de grupos da milionária 
Liga dos Campeões.

O Rangers fechou a Liga 
Escocesa na vice-lideran-
ça, atrás do campeão e rival 
Celtic, pelo que precisará 
de participar na terceira pré-
-eliminatória de apuramento
na “Champions”, enquanto
o Eintracht terminou a Bun-
desliga em 11º e sem possibi-

lidades de apuramento euro-
peu.

Para os alemães, a final 
em Sevilha pode significar 
também um segundo tro-
féu europeu na sua história, 
depois de vencerem a antiga 
Taça UEFA, antecessora da 
Liga Europa.

Na ocasião, numa final 
ainda a duas “mãos”, a for-
mação de Frankfurt garan-
tiu a vitória devido à antiga 
regra dos golos fora, depois 
de ter perdido no terreno do 
Borussia Moenchengladbach 
por 3-2 e ter vencido em casa 
por 1-0.

Já o Rangers chega a esta 
final no Ramón Sánchez Piz-
juán, em Sevilha, na expec-
tativa de agarrar o troféu que 
lhe escapou em 2008, quan-
do perdeu em Manchester 
frente aos russos do Zenit São 
Petersburgo (2-0).

Dessa final mantêm-se 
na equipa escocesa o guar-

da-redes Allan Mcgregor, 
actualmente com 40 anos e 
habitual titular, e o médio 
norte-irlandês Steven Da-
vis, de 37, também uma op-
ção regular. Gerrard deixou 
o Rangers para assinar pelo
Aston Villa, da Liga Inglesa,
e foi substituído pelo antigo
internacional holandês Gio-
vanni van Bronckhorst, um
ex-jogador dos protestantes
que orientou a equipa já na
recta final da fase de grupos e
na fase a eliminar.

Até chegar à final os es-
coceses disputaram 16 jogos 
– entre os quais o “play-off”
inicial de apuramento e o de
acesso aos oitavos-de-final
-, mais quatro do que o Ein-
tracht Frankfurt, apurado di-
rectamente e líder na fase de
grupos.

No percurso, o Rangers 
tem o argumento de ter afas-
tado dois pesos-pesados do 
futebol germânico. No “play-

-off” de apuramento para os
“oitavos” a equipa afastou o
Borussia Dortmund (vitória
por 4-2 fora e 2-2 em casa)
e nas meias-finais o Leip-
zig (derrota por 1-0 fora e vi-
tória por 3-1 em casa).

Já o Frankfurt, apesar de 
menos jogos, chega inven-
cível à final sem uma única 
derrota nos 12 jogos disputa-
dos, com sete triunfos e cin-
co empates, num percurso 
em que, já na fase a eliminar, 
afastou Bétis, Barcelona e 
West Ham.

Apesar de inédita, a final 
será um reencontro euro-
peu entre os emblemas que 
se defrontaram na época de 
1959/60, numa eliminatória 
em que os alemães se apura-
ram para a final da Taça dos 
Clubes Campeões Europeus 
(vitórias de 6-1 e 6-3).

A final da Liga Europa 
será arbitrada pelo esloveno 
Slavko Vincic.

LIGA EUROPA

Rangers e Frankfurt 
disputam final logo à noite

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
PRESIDENTE em 
exercício da União 
Africana (UA) e 
chefe de Estado 
do Senegal, Ma-

cky Sall, visitará a Rússia e 
a Ucrânia para discutir as 
possibilidades de África 
obter um abastecimen-
to adequado de cereais 
e fertilizantes, segundo 
fontes da presidência se-
negalesa.

O conselheiro encar-
regado das relações com 
os media na Presidência, 
Ousmane Ba, indicou que 
as datas da viagem ain-
da não foram finalizadas, 

mas que se está a traba-
lhar nisso.

Sall disse segunda-
-feira que tinha recebido
um mandato da UA para
pedir ao Presidente Vla-
dimir Putin que crias-
se condições para que a
Ucrânia exporte cereais e
fertilizantes para o conti-
nente africano precisam,
como também para que
se levantem certas san-
ções contra a Rússia, de
modo que possa fornecer
fertilizantes.

Em declarações re-
latadas pela Agência de 
Imprensa do Estado se-

negalesa (APS), o líder 
africano reiterou o apelo 
“urgente” da UA à “de-
sescalada” da crise na 
Ucrânia e apelou a um 
cessar-fogo unilateral e 
a uma solução negociada 
para evitar o pior.

Os comentários de Sall 
foram feitos na cerimónia 
de abertura da 54.ª Con-
ferência dos Ministros 
Africanos de Economia e 
Finanças em Diamniadio, 
a cerca de 30 quilómetros 
de Dakar, capital do Se-
negal. 

Sall advertiu que Áfri-
ca está no meio de um 

conflito em que nada 
pode fazer.

Tanto as Nações Uni-
das, como várias organi-
zações não governamen-
tais, já avisaram que esta 
guerra está a agravar a si-
tuação alimentar global, 
afectando regiões vulne-
ráveis, como África.

Outro efeito da guerra 
na Ucrânia no continente 
é a queda acentuada da 
ajuda internacional, uma 
vez que muitos doadores 
cortaram o seu financia-
mento à África, para fa-
zer face às necessidades 
do país europeu. (Lusa)

COM CRISE DE CEREAIS NA AGENDA

Presidente da UA 
visita Rússia AS negociações de paz entre Ucrânia e Rússia estão suspensas 

porque Moscovo não demonstra qualquer compreensão da actual 
situação, afirmou ontem Mykhailo Podoliak, conselheiro do Pre-
sidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e membro da delegação 
ucraniana.

“O processo de negociação está suspenso”, disse Podoliak, ci-
tado pela Presidência ucraniana.

“A Rússia não está a mostrar um elemento-chave: a com-
preensão do que está a acontecer actualmente no mundo e o seu 
papel extremamente negativo”, referiu Podoliak,

Várias reuniões entre negociadores de Kiev e Moscovo têm 
ocorrido, mas sem produzir resultados concretos.

A última reunião entre os chefes das delegações, Vladimir Me-
dinski, do lado russo, e David Arakhamia, do lado ucraniano, acon-
teceu a 22 de Abril, segundo as agências de notícias russas.

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, acusou, a 25 de 
Abril, a Ucrânia de fingir nas conversações, tendo assegurado pos-
teriormente que Moscovo queria continuar com o processo nego-
cial. O vice-ministro russo, Andrei Rudenko, assegurou, por seu 
turno, que não há qualquer negociação a decorrer actualmente 
entre Rússia e Ucrânia, afirmando que Kiev “abandonou de vez” 
o diálogo. (Lusa)

UKRÂNIA
Negociações
de paz suspensas

MAIS de 120 rebeldes chadianos 
depuseram esta segunda-feira as 
armas, após mais de 10 anos de 
rebelião, para participarem no 
diálogo nacional inclusivo, uma 
vez que foi adiado várias vezes 
“sine die’”, confirmaram líderes 
rebeldes e autoridades.

“Aceitámos regressar ao país 
para participar no próximo diá-
logo nacional e contribuir para 
a reconstrução do país”, disse 
Hisseine Arami, vice-chefe do 
Estado-Maior da Frente da Na-
ção pela Justiça e Democracia no 
Chade (FNDJT, na sigla em fran-
cês), um dos movimentos a que 
pertencem os rebeldes que opta-
ram pelo fim da luta armada.

“Estamos em guerra há anos 
sem resultados. É hora de depor 
as armas e conversar. Agrade-
cemos às autoridades chadianas 
por nos estenderem a mão”, 
acrescentou Arami, citado pela 

agência Efe.
A delegação de 129 comba-

tentes, incluindo 20 oficiais su-
periores, foi recebida a bordo de 
37 viaturas à entrada da localida-
de de Mao, capital da província 
de Kanem (oeste), pelo governa-
dor provincial, general Ousman 
Brahim Djouma.

Os rebeldes provêm de dois 
movimentos baseados no norte 
do Chade, o FNDJT, fundado 
pelo ex-ministro do Interior 
Youssouf Togoïmi, e a União 
de Forças para a Democracia e 
o Desenvolvimento (UFDD, na
sigla em francês), liderada por
Mahamat Nouri.

No entanto, o chefe de co-
municação do FNDJT, Mous-
tapha Souleymane, negou o 
acordo e afirmou que aqueles 
elementos já não fazem parte 
da força de combate do grupo.

O Chade é governado pelo 

Conselho Militar de Transição 
(CMT) desde que o Presiden-
te Idriss Déby Itno morreu na 
província de Kanem em Abril 
de 2021, durante confrontos 
violentos entre rebeldes e for-
ças governamentais.

Depois de tomar o poder, 
o CMT, liderado por Mahamat
Idriss Déby, 38 anos, filho do
falecido Presidente, suspen-
deu a Constituição e dissolveu o 
Governo e o Parlamento.

O diálogo foi inicialmente 
convocado para 15 de Feverei-
ro, mas foi adiado para 10 de 
Maio, tendo sido adiado nova-
mente “sine die”, após a reco-
mendação dos mediadores do 
Qatar.

Desde que Idriss Déby Itno 
estendeu a mão aos grupos 
rebeldes, em Agosto de 2021, 
cerca de 800 rebeldes já depu-
seram as armas. (Lusa)

CONVOCADO PELO EXECUTIVO CHADIANO

Rebeldes preparam-se para o diálogo

Rebeldes vão participar no “diálogo nacional” inclusivo no Chade
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UMARO Sissoco Embaló, Preseidente da Guiné-Bissau, dissolveu o 
Parlamento porque “quer uma submissão total” do país, defendeu 
ontem o investigador guineense, Wilson Te, tendo alertado que a de-
cisão vai ter consequências porque a Assembleia Nacional era o único 
órgão legítimo.

“Ele quer uma submissão total, em que a vontade e a agenda dele 
têm de imperar”, disse o investigador do Instituto Português de Re-
lações Internacionais (IPRI) da Universidade Nova de Lisboa, um dia 
após o Presidente guineense dissolver o Parlamento e marcar eleições 
legislativas para 18 de Dezembro.

Em declarações à Lusa por telefone, Te justificou a decisão do 
Chefe de Estado guineense com “a investida de Sissoco de querer ser o 
único chefe” na Guiné-Bissau.

Segundo o investigador, essa vontade foi expressa em diversas en-
trevistas do Presidente, mas também nos seus actos, nomeadamente 
quando mudou a data da celebração da Independência, que era dia 24 
de Setembro, para o dia 17 de Novembro.

O PR guineense assinou ainda um acordo sobre exploração de 
petróleo com o Senegal, usurpando uma “competência exclusiva do 
Governo”.

No entanto, Sissoco foi desafiado pelo Parlamento, quando os 
deputados anularam esse acordo com o Senegal, o que terá levado o 
chefe de Estado a dissolver o Parlamento. 

Questionado sobre o argumento usado por Sissoco Embaló para 
justificar a sua decisão - os deputados estarem a transformar a Assem-
bleia Nacional Popular num “espaço de guerrilha” e “conspiração” – 
Te disse que “essa justificativa não pega porque é uma coisa que ele já 
queria”.

O analista defendeu ainda que a decisão do PR vai ter consequên-
cias porque dissolver o Parlamento mexe com a vida de uma nação 
inteira, quer dizer que o país voltou ao nível zero, vai recomeçar tudo 
de novo. O investigador considera a decisão de Embaló como errada e 
argumenta que, apesar de o Parlamento não estar a funcionar da me-
lhor forma, era o único órgão legítimo existente até aqui. “Com a sua 
dissolução estamos perante um não Estado”, alertou.

Advertiu que a Constituição guineense diz que, após a dissolução 
do Parlamento, as eleições devem ser marcadas num prazo de três 
meses, mas o Presidente marcou-as para Dezembro. (Lusa)

DISSOLUÇÃO DO PARLAMENTO

PR guineense
acusado de querer
submissão do país

O JULGAMENTO do ex-Pre-
sidente da África do Sul Jacob 
Zuma, por suborno e alegada 
corrupção pública num caso de 
aquisição de armamento de mais 
de 20 anos, foi ontem novamen-
te adiado e remarcado para mea-
dos de Agosto.

No arranque do julgamento, 
a 11 de Abril, a que Zuma faltou, 
o juiz sul-africano Piet Koen,
concluiu no Tribunal Superior
de Pietermaritzburg, em Kwazu-
lu Natal, que o processo deveria
ser adiado provisoriamente para
ontem, de modo a permitir a
conclusão de um pedido de re-
consideração apresentado pelo

antigo chefe de Estado ao pre-
sidente do Tribunal Superior de 
Recurso (SCA). Zuma solicitou 
directamente ao presidente do 
SCA, Mandisa Maya, para recon-
siderar o seu pedido de recurso 
contra o indeferimento pelo juiz 
Koen de um “recurso especial”, 
apresentado em Outubro para 
que o procurador público Billy 
Downer, que Zuma acusa de 
parcialidade, fosse afastado do 
caso.

O juiz sul-africano subli-
nhou que Zuma tinha o direito 
de esgotar todas as suas opções 
de recurso, acrescentando que 
esse processo suspendeu auto-

maticamente o julgamento.
Se o assunto tivesse sido re-

solvido até terça-feira, o caso te-
ria ido a julgamento a 31 de Maio. 
Mas surgiu no tribunal que Maya 
ainda não havia tomado uma de-
cisão.

O ex-PR da África do Sul e 
antigo líder do Congresso Na-
cional Africano (ANC), partido 
no poder desde 1994, está a ser 
julgado no caso de suborno e 
alegada corrupção pública na 
compra de armamento em 1999 
pela África do Sul democrática 
pós-’apartheid’.

O ex-presidente nega as 
acusações, afirmando ser alvo de 

uma cabala política.
Zuma, chefe de Estado en-

tre 2009 e 2018, enfrenta 18 
acusações relacionadas ao caso, 
incluindo fraude, corrupção, la-
vagem de dinheiro e extorsão, 
no âmbito da compra de equipa-
mento militar a cinco empresas 
de armamento europeias, em 
1999, quando era vice-presiden-
te de Thabo Mbeki.

O fabricante francês do sec-
tor da Defesa, Thales, enfrenta 
também acusações de corrupção 
e branqueamento de capitais. 
Tanto Zuma, como o grupo Tha-
les, sempre negaram as acusa-
ções. (LUSA/EWN)

ÁFRICA DO SUL

Julgamento de Zuma novamente adiado

LÍBIA

Governo abandona Tripoli
O GOVERNO da Líbia, nomea-
do pelo Parlamento, anunciou 
ontem que se retirou da capital, 
sede do poder executivo rival, 
horas depois de ter entrado em 
Tripoli, o que provocou confron-
tos de várias horas entre grupos 
armados.

O serviço de imprensa deste 
Governo indicou em comuni-
cado que o seu Primeiro-Minis-
tro, Fathi Bachagha, bem como 
vários dos seus ministros “saí-
ram de Tripoli para preservar a 
segurança dos cidadãos”, após 
confrontos entre grupos arma-
dos que eclodiram nas primeiras 
horas da manhã, na cidade.

A fonte anunciara de madru-
gada, numa nota, a chegada do 
Primeiro-Ministro do Governo 
líbio, Fathi Bachagha, acompa-
nhado por vários ministros, à ca-
pital, Tripoli, para iniciar os seus 
trabalhos”.

Os confrontos entre grupos 
armados eclodiram em Tripoli 
pouco depois da chegada de Ba-
chagha e durou horas, informou 
a agência de notícias France-
-Presse (AFP), que não conse-
guiu identificar os grupos que
entraram em confronto.

Em Fevereiro, o Parlamento, 
sediado no leste do país, tinha 
nomeado Fathi Bachagha, an-

tigo ministro do Interior, como 
novo primeiro-ministro. Mas, 
até agora, não conseguiu afastar 
o actual Executivo em Tripoli,
liderado pelo empresário Abde-
lhamid Dbeibah, que tem dito
repetidamente que apenas en-
tregaria o poder a um Governo
eleito.

O Governo de Abdelhamid 
Dbeibah nasceu no início de 
2020, após um processo político 
patrocinado pelas Nações Uni-
das, com a principal tarefa de 
organizar eleições parlamenta-
res e presidenciais, inicialmente 
marcadas para Dezembro, mas 
adiadas indefinidamente.

Os rivais políticos sustentam 
que o seu mandato terminou 
com este adiamento.

A Líbia está a lutar para sair 
de mais de uma década de caos 
político e conflito armado, após 
a queda do regime de Muammar 
Kadhafi em 2011, na sequência 
da “Primavera Árabe”, marcada 
por divisões entre instituições 
paralelas no leste e no oeste do 
país.

A produção de petróleo, a 
principal fonte de receitas do 
país, está de novo refém das di-
visões políticas, com uma vaga 
de encerramentos forçados de 
explorações petrolíferas. - (Lusa)

Aumentam abusos contra
civis no Burkina Faso 
A ORGANIZAÇÃO não-governamental Human Rights Watch 
(HRW) disse segunda-feira que grupos islâmicos armados, forças 
de segurança governamentais e milícias estão a aumentar abusos 
contra civis no Burkina Faso, à medida que o conflito se agrava e 
se espalha. O Governo do burquinabê, no poder desde Janeiro de 
2022, através de um golpe de Estado, deveria fazer um melhor tra-
balho para proteger os civis de ataques e assegurar que as forças 
governamentais respeitam os direitos humanos, defendeu a ONG, 
num relatório divulgado pelo seu escritório no Quénia. 

DG das Finanças 
nigeriano preso  
por desvio fundos
O DIRECTOR-GERAL das Finanças Públicas da Nigéria foi pre-
so por suspeitas de envolvimento no desvio de cerca de 80 mil 
milhões de iranianas (12.4 mil milhões de meticais), anunciou a 
agência anti-corrupção. Convocado várias vezes, Ahmed Idris, o 
responsável administrativo do Tesouro nigeriano desde 2015, foi 
preso segunda-feira, disse a Comissão de Crimes Económicos e 
Financeiros (CCEF), num comunicado. Idris enfrenta acusações 
de fraude e lavagem de dinheiro. De acordo com a CCEF, o res-
ponsável do Tesouro extraiu fundos através de falsas empresas 
de consultoria e outras actividades ilegais, usando procuradores, 
familiares e associados próximos”. Esses fundos, segundo a Co-
missão, foram então investidos por Idris em imóveis, em Abuja, 
a capital, e no seu estado natal, Kano, norte da Nigéria. Até agora, 
Ahmed Idris não comentou tais acusações. 

Chefe de Estado somali 
agradece envio de militares
O NOVO Presidente da Somália, Hassan Cheikh Mohamoud, agra-
deceu ontem ao seu homólogo norte-americano, Joe Biden, por 
ter decidido restabelecer uma presença militar na Somália para 
combater os radicais islâmicos do grupo Al-Shebab, filiados à Al-
-Qaida. “Os Estados Unidos sempre foram um parceiro fiável na
nossa busca por estabilidade e no nosso combate contra o terroris-
mo”, disse a Presidência da Somália em comunicado divulgado no 
Twitter. O antecessor de Joe Biden, Donald Trump, ordenou em
Dezembro de 2020 a retirada das tropas norte-americanas da So-
mália, autorizando apenas missões por rotação. Na segunda-feira 
à noite, Biden ordenou o envio de centenas de militares norte-a-
mericanos para a Somália, para combater o grupo ‘jihadista’ Al-
-Shebab. 

EUA alivia restrições a 
Cuba
OS Estados Unidos de América (EUA) anunciaram, segunda-feira, 
o levantamento de uma série de restrições a Cuba, incluindo pro-
cessos de imigração, transferências de dinheiro e ligações aéreas.
O anúncio resulta de uma revisão da política norte-americana
lançada pelo Presidente Joe Biden em relação ao regime cubano.
De acordo com um comunicado do Departamento de Estado,
Washington restabelecerá um programa, suspenso durante vá-
rios anos, que facilitou os processos de imigração para membros
da mesma família. As medidas anunciadas englobam a promessa
de aumentar a capacidade de processamento de pedidos de visto
em Havana.

Oposição venezuelana 
procura candidato às 
presidenciais de 2024
A PLATAFORMA Unitária (PU), oposição venezuelana, anunciou 
segunda-feira que decidiu se reestruturar e que em 2023 irá a 
eleições primárias para eleger um candidato único para as presi-
denciais de 2024. O anúncio foi feito em comunicado divulgado 
em Caracas e dirigido aos venezuelanos e à comunidade interna-
cional, sublinhando ter conseguido vários acordos, por unanimi-
dade, entre a oposição. “Voltamos a fundar a Plataforma Unitária 
como uma instância ampla e inclusiva que tem um regulamen-
to próprio de funcionamento, com regras muito claras de jogo e 
áreas de trabalho concretas”, explica-se no documento. Segundo 
a oposição, a PU passará a ter “órgãos regionais e municipais, com 
capítulos internacionais em todos os países que sejam possível” 
e terá como secretário executivo Omar Barbosa, nomeado para 
contribuir para o desenvolvimento harmonioso do debate e para 
fortalecer a unidade” opositora. 

Guerrilha colombiana 
decreta cessar-fogo 
A GUERRILHA colombiana Exército de Libertação Nacional (ELN) 
anunciou segunda-feira um cessar-fogo de dez dias para a primei-
ra volta das eleições presidenciais de 29 de Maio na Colômbia. “De-
cretamos um cessar-fogo unilateral de 25 de Maio, à 00.00 hora, 
até 3 de Junho à meia-noite”, declarou o ELN em comunicado, 
precisando contudo que a guerrilha de extrema-esquerda “re-
serva-se o direito de se defender em caso de ataque”. O grupo de 
guerrilha de inspiração guevarista, fundada em 1964, na esteira da 
revolução cubana, e o último constituído como tal ainda activo na 
Colômbia pretende assim contribuir para uma melhor atmosfera 
no dia das eleições. As presidenciais são, para o ELN, uma opor-
tunidade para encontrar uma verdadeira solução política na Co-
lômbia e para abordar as questões prioritárias para o país, como a 
corrupção, o assassínio dos dirigentes sociais e o tráfico de droga”. 
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