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Conflito de terra opõe populares 

à UniLúrio em Cabo Delgado

Garantia emitida à ENH para 
exploração de gás é legal

Disponíveis 23 milhões USD 
para mais água nos distritos

O alho é um alimento saudável que pode ter algumas proprie-
dades antimicrobianas. No entanto, não há evidências de que 
o consumo de alho possa proteger as pessoas da infecção pelo
novo coronavírus.

Vítimas de terrorismo  
recebem DUAT em Dondo
MAIS de duzentas famílias, das quais trinta e seis afectadas 
pelos ataques terroristas em Cabo Delgado, vão receber tí-
tulos de Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT) 
no distrito de Dondo, província de Sofala. Deste número, 
58 receberam quinta-feira estes documentos no quadro 
das celebrações do Dia Mundial da Terra, um programa que 
conta com apoio do Gabinete de Reconstrução pós-ciclo-
nes. (RM) 

BREVES

Tempestade Jobo 
enfraquece

Camponeses podem 
enfrentar fome 
em Chiúta

Mineração artesanal 
vai a debate 

A TEMPESTADE tropical severa Jobo, prevista para atingir a pro-
víncia de Cabo Delgado, enfraqueceu e as projecções indicam que 
vai baixar para o estágio de depressão tropical, a partir de hoje. De 
acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INAM), o sistema 
que se formou em Madagáscar atingirá a costa norte da Tanzania hoje 
ou amanhã (25), mas sem afectar a navegação marítima no Canal de 
Moçambique. A nota refere que o sistema poderá provocar chuva 
acompanhada de trovoadas e ventos com rajadas nos distritos cos-
teiros de Palma, Nangade, Mocímboa da Praia, Macomia, Quissanga, 
Metuge e cidade de Pemba. 

CERCA de sete mil e setecentas famílias camponesas do dis-
trito de Chiúta, província de Tete, estão na iminência de en-
frentar fome devido aos efeitos adversos à campanha agrícola 
2020/2021. Os afectados são produtores das zonas altas deste 
ponto do país, que perderam parte da produção da primeira 
época agrícola devido à seca cíclica, que, segundo as autorida-
des locais, destruiu cerca de seis mil hectares de culturas como 
milho, mapira, feijões e hortícolas.

INICIA segunda-feira, na cidade de Maputo, a Semana Nacio-
nal de Mineração Artesanal e de Pequena Escala, no âmbito do 
projecto “Mineração artesanal: direitos ambientais e culturais 
em Cabo Delgado”, do Centro Terra Viva. A ideia é despertar o 
interesse dos diferentes actores sobre os impactos da minera-
ção artesanal no ambiente e na saúde, chamar a atenção para 
a dignificação da mineração artesanal e criar espaço de inter-
câmbio entre as organizações que trabalham com a mineração 
artesanal e advogar para a revisão do quadro legal da actividade.

U
MA nova fábrica de 
de cimento, locali-
zada no distrito de 
Matutuíne, na pro-
víncia de Maputo, 

será inaugurada próximo 
mês.

Com um investimento 
estimado em 330 milhões de 
dólares norte-americanos, 

a unidade, propriedade da 
Dugongo Cimentos, SA, po-
derá contribuir para a redu-
ção dos custos de importa-
ção da matéria-prima para a 
indústria nacional e do preço 
do produto.

Actualmente, segun-
do soube o “Notícias”, há 
negociações, já numa fase 

avançada, com o Governo, 
visando assegurar que as 
indústrias de produção de 
cimento de construção em 
Moçambique passem a ad-
quirir o clínquer à nova fábri-
ca.

As projecções apontam 
para uma capacidade de pro-
dução de 1.8 milhão de tone-

ladas por ano, empregando 
500 pessoas, das quais 400 
nacionais.

Diferentemente das outras 
catorze unidades industriais 
existentes no país, a fábrica  
de Matutuíne tem a particu-
laridade de utilizar matéria-
-prima local.

Uma fonte da Direcção

TRÊS mil agentes da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) passam à reserva este 
ano, no quadro do rejuvenes-
cimento da corporação.

A informação foi avança-
da ontem ao “Notícias” pelo 
comandante-geral da Polícia, 
Bernardino Rafael, sublinhan-
do que o grupo de reservistas 
passa à disponibilidade por 
efectividade depois de cumprir 
mais de 40 anos de serviço na 
corporação.

No entanto, deplorou a ati-
tude de agentes que, chegado o 
tempo de passar à reserva, so-
licitam que lhes seja concedido 
mais um a dois anos no activo, 
contrariando, desta feita, o 
decreto que os remete à nova 
condição.

“Quer ficar mais um ano a 

O PRIMEIRO-MINISTRO, Car-
los Agostinho do Rosário, rea-
firmou que as Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) continuarão 
a liderar os esforços de combate 
ao terrorismo em Cabo Delgado.

Para tal, o Governo conti-
nuará a investir na sua moder-
nização e reforço da sua capa-
cidade operativa, na luta, sem 
tréguas, contra os terroristas, 
tendo como foco a protecção da 
população e a garantia da inte-
gridade e soberania nacional.

O primeiro-ministro falava 
quinta-feira na Assembleia da 
República, último dia da sessão 
de perguntas ao Governo.

Explicou aos deputados que 
as matérias ligadas ao combate 
ao terrorismo são de domínio 

militar, apelando para com-
preenderem a posição do Go-
verno como prudência neces-
sária.

“Os que chegarem de fora 
não virão para nos substituir. 
Virão para nos apoiar. Não se

trata de orgulho vazio, mas 
sentido de soberania. Trata-se 
de saber que nenhuma guerra 
é vencida se não for claro, des-
de o início, o que deve ser feito 
pelo próprio país e o que deve 
ser feito pelos aliados”, disse o 
primeiro-ministro, citando o 
Chefe do Estado, Filipe Nyusi, 
na sua declaração à nação a 7 de 
Abril. Na ocasião, o primeiro-
-ministro referiu que o Executi-
vo está, em coordenação com as 
Forças de Defesa e Segurança, a

garantir assistência humanitá-
ria de emergência à população 
que se encontra em Palma e 
noutros distritos afectados pelas 
acções terroristas.

Acrescentou que, face ao 
aumento do fluxo de deslocados 
internos, sobretudo em Pem-
ba e distritos circunvizinhos, o 
Governo criou um grupo de tra-
balho de nível ministerial para 
coordenar as acções multissec-
toriais de reforço da assistência 
a Cabo Delgado. O grupo de 
trabalho, disse, já elaborou um 
plano de acção em coordenação 
com as autoridades locais e par-
ceiros para reforçar a assistência 
aos afectados, a rápida norma-
lização da vida da população e a 
retoma da actividade produtiva.

OS níveis de contaminação pelo novo 
coronavírus estão a reduzir nas últimas 
semanas, sugerindo que a segunda vaga 
poderá estar a terminar no país, conside-
rou ontem o director-geral do Instituto 
Nacional de Saúde (INS), Ilesh Jani.

Jani falava na apresentação da pesqui-
sa “Impacto da Covid-19 em instituições 
do ensino superior, evento organizado 
pela Universidade Pedagógica de Maputo 
(UP Maputo).

O especialista afirmou que a tendência 
de redução das contaminações se regista 
um pouco por todo o país, à excepção das 
províncias da Zambézia, Nampula e Nias-
sa. 

Citado pela Rádio Moçambique, Jani 
advertiu, porém, que a pandemia conti-
nuará ainda a assolar as pessoas por tempo 
indeterminado.

Entretanto, o país registou entre quin-
ta-feira e ontem mais uma morte por Co-

vid-19, o que faz subir para 806 o cumula-
tivo de óbitos desde a eclosão da doença, 
há mais de um ano. O óbito foi declarado 
na quinta-feira, na cidade de Maputo, e 
trata-se de uma mulher de 53 anos de ida-
de. 

Um comunicado do Ministério da 
Saúde de actualização de informação so-
bre a evolução da doença no país e no 
mundo indica que de quinta-feira para 
ontem o país registou 74 novas infecções, 
contando com um cumulativo de 69.597 
casos positivos.

A maioria dos novos episódios ocorreu 
em indivíduos do sexo feminino, com 44 
episódios, tendência que se tem verifica-
do nos últimos dias. 

Em termos geográficos, a área metro-
politana do Grande Maputo, que envolve 
as cidades de Maputo e Matola, distritos 
de Boane e Marracuene, registou o maior 
número de novas contaminações, com 53 

casos, seguindo-se a província da Zam-
bézia, com sete episódios. Os restantes 
casos estão distribuídos pelas províncias 
de Cabo Delgado (cinco), Sofala (quatro), 
Inhambane (três) e dois em Tete.   

Os dados mostram ainda que, de 
quinta-feira para ontem, houve registo de 
cinco internamentos e duas altas, todos 
na cidade de Maputo, permanecendo 41 
pacientes hospitalizados nos centros de 
tratamento da Covid-19 e noutras unida-
des sanitárias.

No mesmo dia, a Saúde declarou 14 
pessoas como recuperadas da infecção 
pelo novo coronavírus na Zambézia, su-
bindo para 62.379 o cumulativo de indiví-
duos que se viram livres desta doença. 

Assim, Moçambique conta actual-
mente com 6379 casos activos, 8755 pes-
soas a observar a quarentena domiciliar e 
1057 contactos de casos positivos em se-
guimento. 

COM A INAUGURAÇÃO DE NOVA FÁBRICA

Disponibilidade de cimento
aumenta a partir de Maio

Nacional de Indústria expli-
cou que o objectivo das ne-
gociações em curso é garantir 
que o clínquer produzido pela 
Dugongo Cimentos, SA seja 
fornecido às outras unidades 
de produção de cimento em 
Moçambique.

“O clínquer é uma ma-
téria-prima que é neste mo-
mento importada de vários 
mercados, com destaque para 
a África do Sul. Com o seu for-
necimento a nível local, o país  
poderá  também poupar divi-
sas”, disse.

Da Associação Moçam-
bicana de Fabricantes de Ci-
mento, existe abertura para 
que a indústria nacional possa 
comprar a matéria-prima à 
Dugongo Cimentos, SA, de-
pendendo do preço.

Em Janeiro, as empresas 
produtoras de cimento ajus-
taram o preço devido ao in-
cremento dos custos de im-
portação de clínquer, aliados 
à subida da taxa de câmbio na 
altura.

Com o reajuste, o cimento 
nacional passou a ser comer-
cializado a preços que variam 
de 470 a 490 meticais o saco 
de 50 quilogramas.

Contrariamente a estes va-
lores, a Dugongo Cimentos, 
SA está a comercializar o saco a 
preços que variam de 275 e 290 
meticais à porta da fábrica, um 
valor que é 100 meticais me-
nos do que é praticado por 
outras unidades industriais.

A nova fábrica poderá contribuir para a redução dos preços ao consumidor

PRIMEIRO-MINISTRO REITERA 

FDS continuarão 
a liderar combate 
ao terrorismo

Segunda vaga da Covid-19 
está a terminar no país

O comandante-geral da Polícia defende rejuvenescimento da corporação 

AFIRMA DIRECTOR-GERAL DO INS Três mil polícias 
passam à reserva

fazer o quê na Polícia se o tem-
po de serviço foi cumprido? O 
processo de rejuvenescimento 
na Polícia é irreversível. A ju-
ventude está preparada para 
herdar tudo o que construí-

ram. Não há nenhum vazio 
que se irá criar, pois a juventu-
de está a dar conta do recado”, 
assegurou.

Bernardino Rafael tran-
quilizou os que passarão à re-

serva dizendo que ninguém 
será marginalizado por passar 
à nova situação. 

O comandante-geral da 
Polícia disse ter sido aprovado 
um novo caderno de progres-
são profissional dos agentes 
que permite saber quando de-
verão mudar de categoria.

“Desde já, o agente entra 
na PRM a saber que no ano X 
vai mudar de carreira e no ano 
Y de patente. Com este mode-
lo, acabam, igualmente, casos 
de agentes que nos batem à 
porta a pedir a sua promoção. 
Deploramos esta prática, que 
desde já passa para o passado. 
O polícia saberá esperar pelo 
seu tempo de mudança de car-
reira, olhando para o caderno 
de progressão”, explicou o co-
mandante-geral da PRM.
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Click da Semana

Rede mosquiteira 
não é para pesca!

Tema de Fundo

O “pau de pilar” ou a fertilidade da imaginação 

QUEM viaja pela Estrada Nacional Número 7 (EN7), que liga as províncias 
de Tete e Manica, não tem como evitar a contemplação de um presente 
que a natureza oferece a quem por ali passa. É um espectáculo de belo 
efeito no território do distrito de Guro, em Manica, junto ao cruzamento 
que leva a Tambara e Chemba, este último a norte de Sofala. 

Ainda a vários quilómetros de distância, é possível ver a magnificên-
cia de uma formação rochosa estrategicamente posicionada em relação à 
estrada, que mais parece uma nave silenciosa se preparando para furar o 
ar, as nuvens e a atmosfera; pronta para atravessar o infinito a caminho do 
universo. 

Ao longo dos anos, aquela montanha rochosa foi inspirando crenças 
e narrativas, cada uma procurando aproximar a imagem real a mais fértil 
imaginação de quem a vê… Assim mesmo, e dependendo da criatividade 
de quem reporta, ouvem-se os mais originais e engraçados comentários 
acerca daquele monte.  

Mas o mais bizarro que ouvi quando há dias passei por aquela via foi 
que aquilo, “Kulinga Munssi”, frase na língua Cinyungwe que, traduzida 
para Português, significa “Parece um Pau de Pilar”...

Disse-o e defendeu o meu colega de viagem. E até sugeriu que parás-

semos para melhor apreciarmos aquela construção divina. Encostámos a 
viatura e saímos. Cada um, a partir do seu ângulo, foi tirando fotografias 
daquela obra-prima da natureza. 

Claro está, dependendo do ponto onde estivesse e da fertilidade da sua 
imaginação, aquela “coisa” podia parecer-se com uma infinidade de ou-
tras coisas. 

Certo mesmo é que aquela pedra hirta, apontada para o céu, tem tudo 
para se parecer com um pau de pilar…

E acabou sendo essa a interpretação consensual do grupo, embora ne-
nhum de nós estivesse proibido de continuar a alimentar qualquer ilusão 
que tivesse formado na sua cabeça.

Tanto quanto soube da conversa que se seguiu à contemplação daquele 
espectáculo da natureza, entre a comunidade Cinyungwe, a crença é a de 
que se parece mesmo com um pau de pilar! Pior quando se tem a vista 
do lado em que se salientam dois enormes pedregulhos colados à base da 
montanha, emprestando-lhe uma aparência mais próxima estonteante…

E já que estamos em maré de imaginadâncias, prefiro acreditar que 
aquela pode ser uma homenagem de Deus ao sagrado jogo do pilão, ele 
que há muito deixou de ser pecado. 

O MUNDO pode estar em perigo por causa da forma como lidamos com a mãe natureza. O 
Homem, ultimamente, anda a confundir quase tudo e a fome passou a ser a sua principal des-
culpa diante dos desmandos por si cometidos que acabam por perigar a sua existência. 

Alegando que “o saco vazio não se aguenta em pé”, o ser humano ganhou a mania de con-
fundir o quarto com o mar e o peixe com o mosquito, ao usar as ferramentas certas para fins 
errados, sem pensar nas consequências das suas acções. 

As redes mosquiteiras, ao invés de proteger o Homem da picadela de mosquitos, passaram 
a ser usadas para capturar espécies marinhas, colocando-as em extinção, visto que é necessá-
rio que as mesmas sejam pescadas de forma sustentável, permitindo que as espécies pequenas 
possam crescer e se reproduzir. 

Tal não se procede e sempre se acusa a fome de ser o motivo da desgraça do mar. Essa 
desculpa virou um hino da desordem, pelo menos é o que se costuma reportar às autoridades 
moçambicanas, sempre que este tipo de crime é cometido. Aliás, as denúncias contra este mal 
são recorrentes. 

Não haveria, com isso, outra maneira de perigar todo o ecossistema marinho, que é a prin-
cipal fonte de sobrevivência de muitas famílias. 

Com este caminhar, não será somente o peixe a entrar em extinção, como diz um pro-
vérbio indígena: “Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver sido poluído, 
quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come”.

Por isso, somos por uma maior fiscalização. Afinal, bom seria mesmo que estas práticas 
fossem extintas, pois notamos também que, para além do uso inapropriado no mar, as redes 
mosquiteiras já começam a ser aplicadas na protecção de tomate. 

Se calhar tenha chegado o momento de lidarmos com este assunto de uma maneira dife-
rente, embarcando pelas punições exemplares aos prevaricadores, pois está claro que as cam-
panhas de sensibilização não estão a surtir os efeitos desejados.
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PUBLICIDADE

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

No âmbito da celebração do mês da Mulher, o Conselho Municipal de 

Maputo (CMM), em parceria com a União Moçambicana do Triatlo, 

realiza  prova  de Trialto designado “Lurdes Mutola”.

A prova tem a partida prevista para as 6.30 horas, no parque frontal à 

ATCM na Av. Marginal.

Para dar lugar a disputa, a edilidade, em coordenação com a Rede Viária 

de Moçambique (REVIMO), avisa a todos os munícipes, em geral, e 

aos automobilistas, em particular, que o tráfego estará condicionado, 

Domingo, dia 25 de Abril de 2021, à partir da rotunda do Hotel Glória  

ao longo da faixa costeira da praia, no sentido Cidade/Marracuene; 

assim como nos pontos de entroncamento da Av. Marginal até à 

rotunda antes do Pedágio do Chiango.

O condicionamento vai obedecer ao seguinte horário:

• Das 05:30H às 06:30H – tráfego condicionado ao longo da Av.

Marginal;

• Das 06:30H às 10:30H – Encerramento da direita no sentido

Cidade-Marracuene no troço Retunda do Hotel Glória a Redunda

antes do Pedágio) Escola de Chiango);

• Das 06:30H às 10:30H – O trânsito vai fluir nos dois sentidos, na
faixa esquerda no sentido Cidade/Marracuene;

• Às 11:00H – É retomada a circulação normal na Av. Marginal

Para garantir uma circulação segura de veículos durante o período 

em referência, será observado o plano de gestão de tráfego, projetado 

para o efeito.

Não obstante, recomenda-se aos utentes das vias mencionadas a 

prestarem muita atenção para a sinalização temporária a ser colocada 

e/ou poderão recorrer a vias alternativas por forma a reduzir o 

congestionamento de viaturas nos troços indicados.

Cientes dos transtornos que esta medida vai causar aos automobilistas 

e outros utentes das vias acima mencionadas, o Conselho Municipal 

de Maputo e a Rede Viária de Moçambique apelam a compreensão e 

colaboração de todos.

Maputo, Cidade mais limpa , bela, empreendedora e próspera.

CONSELHO MUNICIPAL

Aviso
CONDICIONAMENTO DO TRÁFEGO PARA A REALIZAÇÃO DO TRIATLO LURDES MUTOLA

4128

DOIS indivíduos de 22 e 40 anos foram detidos e 
apresentados ontem, na cidade de Maputo, pelo 
Serviço Nacional de Investigação Criminal (SER-
NIC), indiciados de roubo de viaturas. 

Trata-se de S. Pedro, polidor de viaturas, e A. 
Pedro, despachante aduaneiro. O crime ocorreu a 
22 de Março na baixa da cidade-capital, quando a 
proprietária de uma viatura de marca Toyota, com 
a chapa de inscrição AEF 722 MP,  deixou, como de 
costume,  o carro e as chaves com o polidor. 

Na sequência, S. Pedro foi aliciado pelo despa-
chante aduaneiro a efectuar a cópia das chaves e 
a roubar o veículo, sob promessa de receber parte 
do valor que seria arrecadado  na venda.

Os indiciados assumiram as acusações que re-
caem sobre eles e afirmaram que a viatura seria 
vendida a 60 mil meticais. 

Segundo Hilário Lole, porta-voz do SERNIC, 
os meliantes foram detidos após a denúncia da 
vítima. 

Acrescentou que o carro foi recuperado pela 
corporação no Bairro de Malhazine, na cidade  de 
Maputo.

VINTE e três carrinhas uti-
lizadas por vendedores de 
lanho e sumo de cana-de-
-açúcar ao longo da margi-
nal, na cidade de Maputo,
foram apreendidas recen-
temente, após constatar-se
que as rodas usadas tinham
sido removidas de conten-

tores de lixo de uma tone-
lada.

Os meios foram apreen-
didos durante uma fisca-
lização feita pela Polícia 
Municipal de Maputo, em 
coordenação com a Direc-
ção Municipal de Ambiente 
e Salubridade e a empresa 

Ecolife, responsável pela 
limpeza no Distrito Muni-
cipal KaMpfumu.

Segundo o porta-voz da 
corporação, Mateus Cuna, 
os bens, sobretudo as ro-
das, serão encaminhados à 
Ecolife.

Cuna avançou que a 

maioria dos informais, 
cujas carrinhas foram con-
fiscadas, referiu que com-
prou os meios.

“Neste momento as au-
toridades competentes in-
vestigam a proveniência 
das carrinhas para desman-
telar a rede de vandalização 

de contentores”, apontou.
O porta-voz reiterou 

que as autoridades não 
proíbem a venda de lanho 
e sumo de cana-de-açúcar 
na marginal, daí que indi-
caram pontos específicos e 
condições mínimas para a 
realização da actividade. 

Detidos 
por roubo
de viaturas

Apreendidas carrinhas
utilizadas na venda de lanho

A
S estradas que se en-
contram em avançado 
estado de degradação 
na cidade de Maputo 
beneficiarão de reabi-

litação a partir de Junho, para 
melhorar a circulação rodoviá-
ria.

Grande parte das estradas 
encontra-se danificada, con-
dicionando a circulação de via-
turas, sendo um dos grandes 
exemplos desta anormalidade 
a Avenida Julius Nyerere, no 
troço que vai do semáforo de 
Hulene até Magoanine, onde 
os automobilistas chegam a 
abandonar uma das faixas de 
rodagem para circular em con-
tra-mão.

Condições idênticas nas 
vias verificam-se nas avenidas 
do Trabalho, Guerra Popular, 
Lurdes Mutola, Marien N’Gou-
abi, entre outras, cuja transi-
tabilidade é feita com muitas 
dificuldades.

A edilidade está ciente do 
problema e promete trazer so-
luções antes da próxima época 
chuvosa. 

Silva Magaia, vereador para 
o Pelouro do Ordenamento
Territorial, Urbanização e Am-
biente no CMCM, garantiu que
já existe um projecto de reabi-
litação das vias de acesso que
se  encontram danificadas, cuja
implementação está prevista
para Junho.

“Já foi lançado um projecto 
de intervenções periódicas que 
vão acontecer a partir de Junho 
deste ano, na expectativa de 
chegarmos a renovar algumas 
estradas, porque não teremos 

Estradas degradadas
vão à reabilitação

Degradação de estradas na cidade de Maputo condiciona circulação de viaturas  

capacidade para intervir em 
todas, mas temos uma lista 
das que são prioritárias, onde 
a reabilitação deverá aconte-
cer antes da época chuvosa”, 
sublinhou.  Segundo a fonte, 
solucionar este problema é 
um desafio para a edilidade.  
Reconheceu que houve fraca  
manutenção das estradas nos 
últimos anos. 

“Não tivemos a suficiente 
atenção nas manutenções pe-
riódicas. As intervenções que 
vêm de rotina, de tapamento 
de buracos, tecnicamente não 
é a atitude correcta na gestão e 
manutenção de infra-estrutu-
ras”, apontou. 
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ECONOMIA4 Sábado, 24 de Abril de 2021

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  014/21

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 23 Abril
de 2021

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 55,09 56,19     55,64

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 3,87 3,94      3,91
  Botswana Pula 5,09 5,19      5,14
  eSwatini Lilangueni       3,87 3,94      3,91
  Mauricias Rupia 1,37 1,40      1,38
  Zâmbia Kwacha 2,48 2,53      2,50

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 512,32 522,55    517,44
  Malawi Kwacha 70,93 72,34     71,64
  Tanzânia Shilling 23,81 24,28     24,05
  Zimbabwe Dólar 145,74 148,65    147,20

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 10,11 10,32     10,22
  Canada Dolar 44,10 44,98     44,54
  China/Offshore       Renminbi 8,49 8,66      8,58
  China Renminbi 8,49 8,66      8,58
  Dinamarca Coroa 8,94 9,12      9,03
  Inglaterra Libra 76,50 78,03     77,27
  Noruega Coroa 6,63 6,76      6,70
  Suécia Coroa 6,56 6,69      6,63
  Suíça Franco 60,23 61,43     60,83
  União Europeia       Euro 66,49 67,82     67,16

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,2106300  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.793,58000
Venda..............  1.794,56000

Maputo,  26.04.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

-

-

-…

0.00

0.000.00

-

-
0.00

-

VENDA DEFINITIVA

Taxa

0.00 0.00

0.00 - 0.00 -

0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00

0.00

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

- - - -

-

--

-

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

13.27%
Data da última venda 19-abr-21 14-abr-21 14-abr-21 19-abr-21

Taxa Média Ponderada
Prazo

12.49%
Valor Taxa(a)

FPD FPC

13.27% 13.38%

16.25%15,847.42

10.56% 11.68%
13.34% 13,36%Taxa últimas 6 colocações 13.02% 13.32%

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

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

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

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

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

TaxaValor

Overnight

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Vendas por prazo 1 - 91 dias

0.00
Valor

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias)

Overnight 0.000.00

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

- -

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 127,160.94

BT's em Carteira do Público 

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

7,699.06

14,236.78
Total / Média

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

Valor Títulos Comprados

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

18.90%
5.60%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 445.00 417.00 862.00

31 - 63 dias

11,090.44

n.a 22-mar-21 22-mar-21 22-mar-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

44,708.646,367.956,039.11

Taxa Média Ponderada - 13.32% 13.35% 13.33%
Data última colocação 

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

134,860.0066,833.0030,292.00
13.02%

37,735.00

Valor Títulos Vendidos

Total / Média63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.40%

+ de 7 dias

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%

10.25% 0.00

11-out-16

13.30%

44,708.64

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 23 de Abril de 2021. 

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :23/04/2021

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  55,00  56,10   55,00   56,10  55,00  56,10 

 ABSA  55,00  56,10   55,00   56,10  55,00  56,10 

 BCI  55,00  56,10   55,00   56,10  55,00  56,10 

 BIM  55,30  56,41   55,65   56,76  55,65  56,76 

 BNI  55,05  56,15   55,05   56,15  55,05  56,15 

 ECOBANK  55,00  56,10   55,00   56,10  54,90  56,00 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  55,05  56,15   55,05   56,15  55,05  56,15 

 FNB  55,00  56,10   55,00   56,10  55,00  56,10 

 MZB  55,00  56,10   55,00   56,10  55,00  56,10 

 SB  55,00  56,10   55,00   56,10  55,00  56,10 

 SGM  55,01  56,11   55,02   56,12  55,00  56,10 

 UBA  55,00  56,10   55,00   56,10  55,00  56,10 

 ÚNICO  55,15  56,25   55,25   56,36  55,25  56,36 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  55,04  56,15  55,09  56,19  55,09  56,19 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA       55,60       55,64       55,64

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  23.04.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 55,09 56,19 55,64 A 
GARANTIA emitida a 
favor da Empresa Na-
cional de Hidrocar-
bonetos (ENH) para 
participar no projecto 

de exploração de gás na Área 1 
da Bacia do Rovuma seguiu os 
trâmites legais e está dentro 
dos limites fixados pela Lei Or-
çamental de 2019.

De acordo com o Primei-
ro-Ministro, Carlos Agostinho 
do Rosário, trata-se de uma lei 
orçamental aprovada pela As-
sembleia da República (AR) e 
teve opinião favorável da Pro-
curadoria-Geral da República 
(PGR).

Falando quinta-feira na 
AR, no segundo e último dia da 
sessão de perguntas ao Gover-
no, o Primeiro-Ministro afir-
mou que a emissão desta ga-
rantia assegura que a ENH, em 
representação do Estado, par-
ticipe com 15 por cento do ca-
pital social, no chamado Pro-
jecto Golfinho Atum na Área 1 
da Bacia do Rovuma, conforme 
previsto na lei.

“O Estado moçambicano 
passa a participar na estrutura 
accionista deste empreendi-
mento, como um dos sócios, 
e consequentemente poderá 
tirar maior benefício na explo-
ração do gás”, afirmou Carlos 
Agostinho do Rosário, res-
pondendo à pergunta de in-
sistência sobre o custo do fi-
nanciamento do Governo para 
conferir garantias à ENH para o 
negócio do gás na Bacia do Ro-
vuma, em Cabo Delgado.

Sobre esta matéria, o Mi-
nistro dos Recursos Minerais e 
Energia, Max Tonela, afirmou 
que o Governo está a fazer tudo 

EXPLORAÇÃO DE GÁS NO ROVUMA

Garantia emitida 
à ENH é legal 
e respeitou a lei 

para a restauração da seguran-
ça na área dos projectos de gás 
natural, esclarecendo que as 
obras da TOTAL estão suspen-
sas e não abandonadas.

O governante referiu que as 
obras de construção de infra-
-estruturas de produção de gás 
natural da TOTAL foram sus-
pensas porque a prioridade era
garantir a segurança de pessoas
e bens do ataque terrorista de
24 de Março à vila de Palma.

No entanto, ainda nas con-
siderações finais da sessão par-
lamentar, o Primeiro-Ministro 
disse que o Executivo não vai 

perder o seu foco, que é criar 
condições para a melhoria, de 
forma contínua, das condições 
de vida do povo moçambicano.

“Assim, somos todos cha-
mados, cada um de nós no seu 
sector de actividade, a conti-
nuar focado na implementa-
ção de acções que garantam a 
capitalização das potenciali-
dades existentes no país bem 
como no aumento da produ-
ção e produtividade, sobretu-
do nos sectores da agricultura, 
indústria, energia e infra-es-
truturas”, disse o governante, 
acrescentando que o Governo 

vai continuar concentrado na 
implementação do Programa 
Quinquenal 2020-2024.

Do Rosário disse ser con-
vicção do Executivo que se se 
mantiver focado no Programa 
Quinquenal do Governo e na 
diversificação da economia 
serão criadas continuamente 
mais oportunidades para a ge-
ração de emprego e renda para 
os moçambicanos.

Referiu ainda que o Gover-
no continuará focalizado no 
reforço da criação de condições 
que assegurem o aumento da 
produção e produtividade em 

todos os sectores económicos, 
com particular ênfase no agrá-
rio.

A aposta no aumento da 
produção e produtividade, 
sobretudo agrária, disse, é o 
único caminho que permitirá 
aliviar o custo de vida.   

“É por isso que constitui 
prioridade a dinamização da 
produção de cereais, hortí-
colas, raízes e tubérculos pelo 
peso que têm em garantir a se-
gurança alimentar assim como 
no controlo dos níveis de pre-
ços dos alimentos, ou seja, do 
custo de vida”, afirmou.

Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário

O MINISTRO dos Recursos Minerais e 
Energia, Max Tonela, disse que a pe-
trolífera TOTAL mantém “os contratos 
principais” do projecto de gás natural 
na província de Cabo Delgado, estando 
apenas a ser cancelados contratos com 
“empresas subcontratadas”.

“Há várias empresas subcontratadas 
que estão a ser desmobilizadas. São, so-
bretudo, contratos de fácil ‘remobiliza-

ção’, quando se decidir pela retoma (do 
projecto)”, afirmou Max Tonela.

O governante falava a jornalistas 
após o segundo e último dia da sessão de 
perguntas ao Governo na Assembleia da 
República.

“Os contratos principais com a mul-
tinacional francesa TOTAL serão manti-
dos”, acrescentou.

O ministro justificou o cancela-

mento dos contratos entre a TOTAL e os 
fornecedores com a necessidade de re-
duzir custos resultantes da paralisação 
das obras de construção do empreendi-
mento devido ao recente ataque armado 
à vila de Palma, a quase seis quilómetros 
da área do projecto de exploração de gás 
natural liderado pela multinacional em 
Cabo Delgado.

“O momento de paragem (do em-

preendimento) acarreta custos elevados 
para o projecto”, afirmou.

Sobre a retoma das actividades da 
TOTAL, enfatizou que vai depender do 
reestabelecimento da segurança.

O ministro dos Recursos Minerais e 
Energia disse aos deputados que tudo 
está a ser feito para a restauração da 
segurança na área dos projectos de gás 
natural.

GARANTE MAX TONELA

Contratos principais com
a TOTAL serão mantidos

A PRESIDENTE da Socieda-
de para o Financiamento do 
Desenvolvimento (SOFID), 
Marta Mariz, disse que nos 
próximos anos as Instituições 
Financeiras de Desenvolvi-
mento (IFD) terão uma políti-
ca contra-cíclica, assumindo 
risco e fomentando reformas 
económicas em África.

“Pediram-nos para ter 
uma política contra-cíclica, 
devemos mobilizar grandes 
volumes de capital, assu-
mir os riscos e ser agentes da 
transição energética”, disse a 
responsável, salientando que 

estas instruções estão vertidas 
em três pilares que fazem par-
te do orçamento comunitário 
até 2027.

Marta Mariz falava quinta-
-feira, em Lisboa, no Fórum de 
Investimento Verde UE-Áfri-
ca, que se realizou sob o tema
“O futuro verde de África, no-
vas vias de investimento para
um desenvolvimento inclu-
sivo sustentável”, organizado
pela Presidência portuguesa
do Conselho da União Euro-
peia e pelo Banco Europeu de
Investimento.

“Para tirar risco aos pro-

jectos precisamos de novos 
instrumentos e que outros ac-
tores assumam o risco, temos 
de ter a certeza que os bancos 
locais e as IFD não chegam, 
porque não temos capital su-
ficiente. Por isso é preciso ter 
instrumentos ‘fora das contas’ 
para ter mais impacto”, apon-
tou.

Ela acrescentou que, para 
além disso, “a vertente da as-
sistência técnica é muito im-
portante, porque os projectos 
precisam de ser bancáveis”, 
ou seja, precisam de ter todos 
os estudos adequados para que 

o financiamento bancário seja
possível.

O terceiro pilar da política 
contra-cíclica que Marta Ma-
riz diz ter sido pedidas às IFD 
tem a ver com a qualidade da 
governação em África. “Temos 
de criar clima propício ao in-
vestimento. As IFD precisam 
de fomentar reformas institu-
cionais, podendo ser a ponte 
entre o sector privado e o Go-
verno para haver recomenda-
ções de políticas e de reformas 
económicas”, concluiu.

O fórum encerrou um mês 
de diálogo entre europeus e 

africanos sobre desenvolvi-
mento sustentável e inves-
timento verde promovido 
pela presidência portuguesa 
do Conselho da União Euro-
peia (UE) com a realização de 
23 conferências virtuais, de-
signadas “Green Talks”, que 
arrancaram em 24 de Março 
a partir de Dakar, capital do 
Senegal.

Portugal detém a presi-
dência da União Europeia no 
primeiro semestre de 2021, 
tendo elegido a relação com 
África como uma das priori-
dades.

Instituições financeiras
assumem riscos em África
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CIDADE DA BEIRA 5Sábado, 24 de Abril de 2021

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE-SECRETARIADO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE MANICA

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
A Direcção Provincial de Secretariado Técnico de Administração Eleitoral de Manica, convida pessoas 
singulares, micro, pequenas e médias empresas, inscritas no Cadastro Único, a apresentarem propostas 
fechadas, de acordo com o seguinte:

Tipo de Concurso Objecto:
Data e Hora de Entrega e 
Abertura das Propostas:

Concurso limitado Nº
 01/UGEA/25G000241/CL/2021

Fornecimento de combustíveis 
e lubrificantes para STAE 
Provincial e 12 Distritos 

Chimoio, aos 4 de Março de 2021

O Director Provincial

Luciano José 
(Téc.Sup. Admin/ção Pública N1)

75

64

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de adjudicação

De acordo com alínea d) do número 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 n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo:

Nº Numero do concurso
Objecto de 

contratação
Empresa 

adjudicada
Valor de 

contratação

1
09/RBLEP-UGEA/SERVIÇOS/
ADJ/2021

Fornecimento de 186 
carradas de saibro

Auto Sambate Lda 3.348.000,00MT

2
01/RBLEP-UGEA/
SERVIÇOS/2020

Prestação de serviço 
de auditoria externa 
para o ano 2020

UHY Auditores 
e Contabilistas 
Certificados

768.690,00MT

O presidente do Conselho de Administração do RBL,EP

Dr. Armando M. Ussivane

(Ilegível)

A Trichardt School for Christian Education
Vagas para professores (M/F)

A Trichardt School for Christian Education é uma escola privada moçambicana que ensina 
o currículo Sul-Africano, em inglês, da pré-escola até à décima segunda classe (12ª classe),
sob a óptica da ética e dos valores cristãos.
Estão abertas vagas para as seguintes posições:

1. Professores da Fase de fundação (Escola Pré-Primária)
• 1ª classe
• 3ª classe
• Inglês correctivo para principiantes

2. Professores da Escola Primária
• 4ª classe;
• 6ª classe;
• Inglês - 4ª à 6ª classes;
• Música - 4ª à 6ª classes;
• Ciências Naturais - 4ª à 6ª classes;

3. Professores da Escola Secundária
• Inglês - 11ª e 12ª classes
• Estudos Empresariais - 7ª à 12ª classes;
• Matemática - 7ª à 12ª classes;
• Afrikaans - 7ª à 12ª classes;
• Música - 7ª à 9ª classes;

Os candidatos para os postos acima devem preencher os seguintes requisitos:
• Ser  licenciado em Educação (para a escola primária/fase de fundação) ou na disciplina

que irá leccionar (escola secundária);
• Ter domínio absoluto da língua inglesa, falada e escrita, e da terminologia em inglês da

classe ou disciplina a ensinar;
• Experiência como docente no nível (escola primária/fase de fundação) ou área (escola

secundária) a que se candidata é condição preferencial;
• Para os postos da escola secundária é condição preferencial ter experiência do currículo

Sul-Africano do I.E.B. (Independent Examinations Board);
• Ter nacionalidade moçambicana é condição preferencial.

Todas as candidaturas devem ser acompanhadas de: (i) Curriculum vitae completo e 
com referências, (ii) Cópias de Certificados/Diplomas de Habilitações Literárias, (iii) 
Certificado de Equivalências (para cursos obtidos no estrangeiro), e enviadas via email 
para o endereço electrónico hrs@tsce.ac.mz, com a indicação do posto a que se estão a 
candidatar. 

NB: Só serão consideradas as candidaturas que preencham os requisitos indicados e 
tenham todos os documentos solicitados.
Data limite de submissão da candidatura: 27 de Abril de 2021
Os candidatos seleccionados serão contactados via telefone ou email.

A EXIGUIDADE do espaço disponível 
na maternidade do Hospital Central da 
Beira (HCB) está a afectar a privacidade 
das parturientes que demandam aquela 
unidade sanitária, lamentou a respecti-
va directora clínica, Ana Tambo.

Ana Tambo considerou a situação 
não desejável e pouco recomendável 
para um hospital quaternário como este.

“Gostaríamos de ter uma materni-
dade com salas de parto cómodas e que 
permitam a realização de partos huma-

nizados. As mães e suas famílias deviam, 
no momento do parto, estar em locais 
fechados e com a devida privacidade, o 
que não está a suceder”, clarificou.

Recordou que a maternidade em 
questão dispõe de nove camas, nas quais 
os partos podem acontecer em simultâ-
neo, mas em condições pouco condig-
nas.

“Há dias em que a demanda é gran-
de, com mais de 50 pessoas a darem à 
luz naquela unidade sanitária, e quando 

isso acontece fazemos uma rotação nes-
sas nove camas. Consequentemente, as 
mães não repousam nos primeiros mi-
nutos após o serviço, sendo transferidas 
imediatamente para outras enfermarias 
enquanto aguardam outros procedi-
mentos”, observou.

Neste contexto, a directora clínica 
do HCB aproveitou a ocasião para pedir 
aos empresários e à sociedade em geral 
que apoiem a sua instituição na amplia-
ção daquele espaço.

Limitação de espaço afecta 
privacidade de parturientes

O 
HOSPITAL Central 
da Beira (HCB) acaba 
de retomar as con-
sultas externas e as 
cirurgias electivas 

suspensas devido à pandemia 
da Covid-19, que entre outras 
consequências afectaram um 
grande número de funcioná-
rios no final de Janeiro.

O facto foi dado a conhecer 
esta quinta-feira pela directo-
ra clínica da instituição, Ana 
Tambo, numa entrevista ao 
“Notícias”, em que apontou, 
igualmente, que a unidade 
sanitária voltou à sua activi-

dade normal quando todos os 
profissionais de saúde estavam 
curados da doença.

De acordo com a fonte, a 
cura e fortalecimento da imu-
nidade destes funcionários de-
veu-se, em parte, à tomada da 
vacina contra a Covid-19 pelos 
profissionais abrangidos.

Ana Tambo recordou que 
desde do início da segunda 
vaga da pandemia pelo menos 
62 profissionais de saúde do 
HCB ficaram infectados, o que 
influenciou o funcionamento 
da instituição e obrigou ao en-
cerramento de alguns serviços.

A nossa fonte lembrou 
ainda que as consultas exter-
nas foram encerradas na altu-
ra por um período de 30 dias, 
mantendo-se apenas o aten-
dimento aos doentes crónicos, 
como diabéticos, com cancro 
ou outras patologias cardio-
vasculares.

Relativamente às cirurgias 
electivas foram suspensas em 
resultado da infecção de sete 
funcionários do Bloco Opera-
tório, dos quais dois em estado 
grave e um deles internado no 
Hospital da Mulher 24 de Ju-
lho.

A suspensão das cirurgias 
electivas e consultas externas 
naquela época foi para dar lu-
gar à testagem dos outros fun-
cionários que não haviam sido 
rastreados de modo a conter a 
situação. 

A directora clínica recor-
dou também que desde o ano 
passado, quando a pandemia 
foi declarada, houve uma série 
de medidas adoptadas no hos-
pital com base nas orientações 
do MISAU, que consistiam na 
triagem, rastreio e testagem de 
todos os utentes que entravam 
naquele recinto hospitalar.

HCB retoma 
consultas e cirurgias

so foi marcado por uma fraca 
afluência devido à desinfor-
mação do grupo-alvo, pois a 
maioria dos doentes pensava 
que só seriam vacinadas pes-
soas com mais de 60 anos.

Consequentemente, ape-
nas 58 pessoas consideradas 
prioritárias foram imunizadas 
no primeiro dia do processo 
naquela unidade sanitária.

A nossa fonte recordou que 
para dar início a este processo 
o HCB fez o levantamento de
todos os pacientes diabéticos,
com insuficiência cardíaca,
estudantes finalistas e outros
considerados grupo-alvo para
a segunda fase de modo a rece-
berem as doses suficientes. 

Nesta senda, Ana Tambo 
referiu que o HCB recebeu duas 
mil doses para a primeira dose 
da vacina que teve início na se-
gunda-feira e cujo término está 
previsto para o dia 30 de Abril.

Apelou às pessoas perten-
centes a estes grupos consi-
derados prioritários para ade-
rirem aos postos de vacinação 
a fim de tomarem a primeira 
e a segunda doses, garantindo 
a sua completa imunização.

Vacinados 249 doentes prioritários
DUZENTOS e quarenta e nove 
doentes considerados prioritá-
rios pelo sector da Saúde foram 
vacinados contra a Covid-19 
no Hospital Central da Beira 
(HCB) nos primeiros três dias 
da segunda fase do processo de 
imunização.

A informação foi revelada 
pela directora clínica do HCB, 
Ana Tambo, acrescentando 
que o processo de imunização a 
este grupo decorre num ritmo 
satisfatório.

Ana Tambo apontou que 
se está a registar uma adesão 

dos doentes diabéticos, estu-
dantes finalistas de cursos de 
formação em saúde e doentes 
com insuficiência cardíaca aos 
postos de vacinação instalados 
naquela unidade hospitalar.

A nossa fonte revelou ainda 
que o primeiro dia do proces-
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando a ré Minerva, Lda., com 
último domicílio conhecido na Avenida 25 de Setembro, n.º 1521/1531, cruzamento com a Av. Samora Machel, cidade 
de Maputo, ora em parte incerta, para no prazo de vinte dias, que começa a correr depois de findo dos éditos, tudo a 
contar da segunda e última publicação do respectivo anúncio, contestar, querendo, apresentando a sua defesa, nos Au-
tos de Acção Ordinária 04/21-A, que por esta Secção lhe move First Capital Bank, SA, conforme tudo melhor consta 
do duplicado da petição inicial que se econtra à disposição da citanda no Cartório desta Secção, podendo ser levantado 
dentro das horas normais de expediente, sob a cominação de que a falta de contestação importa a confissão dos factos 
articulados pela autora.

Maputo, aos dezasseis dias do mês de Abril do ano dois mil e vinte e um

A Ajudante de Escrivã de Direito
Rosalina Adelaide Orombo

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO DR. JOÃO GUILHERME MCHUEMBO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª SECÇÃO CÍVEL DESTE TRIBUNAL JUDICIAL 

DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

Na Acção de Impugnação do Despedimento nº 04/2020-1ªSC, pendente na 1ª Secção Cível deste Tribunal, movida 
pelos autores Gabriel Marchol e Romão Teodoro, solteiro, de 72 anos de idade, filho de Teodoro e de Rosalina, natural de 
Namuno e residente na cidade de Pemba, em representação dos seus colegas Fernando Saide, Arabe Imamo, Buananco 
Abudo e Paulino Aquinamine, contra Juma Aiuba, ausente em parte incerta, com a última residência conhecida na 
cidade de Pemba, ao abrigo do disposto no artigo 29º da Lei nº 10/2018, de 30 de Agosto, é este réu citado para contestar, 
querendo, sob pena de, em princípio, determinar a imediata confissão dos factos arrolados no pedido sem necessidade de 
audiência, no prazo de 8 (oito) dias, que começa a correr a partir da data da segunda e última publicação deste anúncio.

Pemba, aos 15 de Abril de 2021

O Juiz-Presidente
Dr. João Guilherme Mchuembo

(Juiz de Direito “A”)

O Escrivão de Direito
Dr. Cristóvão Crisanto Dez

(Oficial de Justiça) 32
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA

GOVERNO DO DISTRITO DE MECULA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

CONCURSO LIMITADO Nº 01/UGEA/GDM/SDSMA/2021

O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Mecula Convida empresas 
de Obras Publicas e de construção Civil inscrita no CADASTRO UNICO com 
alvará igual ou superior a 3 classe a apresentarem propostas fechadas para 
seguintes Obras:

N/or TIPO DE OBRA
TIPO DE 

CONCURSO
VISITA ABERTURA

01
Reabilitação da 
Maternidade do Centro de 
Saúde de Mecula Sede

Concurso 
Limitado

3/5/2021 às 
8h30

10/5/2021 às 
10h30

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar
gratuitamente os Documentos do Concurso ou adquirí-los no SDSMA – Me-
cula a partir do dia 21 de Abril de 2021 pela importância não reembolsável
de 1.000,00MT.

2. O prazo de validade das propostas será de 90 dias.

3. O prazo de solicitação de esclarecimento pelo concorrente será no dia 07 de
Maio de 2021.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março.

ASSINATURA 

(ILEGÍVEL)

O 
MINISTÉRIO das 
Obras Públicas, Habi-
tação e Recursos Hí-
dricos (MOPHRH) e a 
Operation Water Mo-

zambique (OWM) vão investir 
cerca de 23 milhões de dólares 
para prover de água potável a 
alguns distritos das províncias 
do Sul, Centro e Norte do país. 
Trata-se dos distritos da Ma-
cia, em Gaza; Marromeu e 
Machanga, em Sofala; Guruè 
e Morrumbala, na Zambézia, 
e Chimbunila e Nipepe, no 
Niassa. O conjunto dos siste-
mas a serem instalados pela 
pela organização filantrópica 
mundial deverão beneficiar 
cerca de 380 mil pessoas.

A ser executada pela 
Administração de Infra-
-Estruturas de Águas e Sa-
neamento (AIAS), a conces-
são deverá durar 30 anos.
Para a efectivação do projecto,
o Ministro das Obras Públicas,
Habitação e Recursos Hídri-
cos, João Machatine, e o direc-
tor executivo da OWM, Ryan
Page, assinaram o contrato de
concessão, numa cerimónia
havida quinta-feira em Ma-
puto.

Falando minutos após a 
assinatura do memorando, 
Machatine disse que se abre 
uma nova era no abasteci-
mento de água nos distri-

A QUALIDADE de vida das 
pessoas vivendo com HIV 
e os seus familiares poderá  
melhor nos próximos tem-
pos, com o lançamento on-
tem da segunda edição da 
diretriz nacional de apoio 
psicossocial nos cuidados e 
tratamento.

O documento prevê, en-
tre outras estratégias para a 
melhoria de adesão e reten-
ção, o combate ao estima e 
discriminação assim como 
uma abordagem virada para 
o respeito pelos Direitos Hu-
manos e a questão de vio-
lência baseada no género.

Na ocasião, o Ministro da 
Saúde, Armindo Tiago, fez 
perceber a importância dos 
serviços de apoio psicosso-
cial na adesão aos cuidados 
de saúde e de HIV bem como 
na superação de dificulda-

des ou barreiras psicológicas 
e sociais.

“O processo de aceita-
ção do seroestado de HIV, a 
partilha do mesmo para as 
outras pessoas, a toma diá-
ria dos anti-retrovirais sem 
data de término, associado 
ao cansaço da toma, entre 
outros factores sociais, psi-
cológicos, culturais e tradi-
cionais, presentes no dia-
-a-dia das Pessoas Vivendo
com o HIV (PVHIV), torna
fundamental garantir inter-
venções periódicas de apoio
psicológico, emocional e
social a elas e também aos
seus familiares”, disse.

Segundo o dirigente, 
Moçambique ainda enfren-
ta desafios na luta contra o 
HIV e para o alcance da meta 
90-90-90, pois até Dezem-
bro de 2020 82 por cento

das PVHIV conheciam o 
seu seroestado, das quais 68 
por cento estavam em tra-
tamento anti-retroviral e, 
destes, somente 56 por cen-
to é que tinham a supressão 
viral.

“Estes resultados devem 
chamar atenção a cada um 
de nós, pois mostram que há 
uma necessidade imperiosa 
de continuarmos a trabalhar 
de forma acelerada para que 
todas as PVHIV sejam diag-
nosticadas, iniciem e man-
tenham-se em tratamento, 
de modo que alcancemos o 
controlo desta epidemia”, 
disse.

Por isso, com o novo 
instrumento pretende-se 
promover a gestão eficaz 
e suporte psicossocial das 
PVHIV e os seus familiares, 
atendendo às suas necessi-

dades e garantir que as uni-
dades sanitárias ofereçam 
estes serviços.

Falando em representa-
ção da sociedade civil, Júlio 
Mojojo mostrou-se opti-
mista e acredita que a abor-
dagem vai melhorar a quali-
dade de vida das PVHIV, ao 
ajudá-las a lidar com o es-
tigma e discriminação.   

O representante interi-
no da Organização Mundial 
da Saúde em Moçambique, 
Joaquim Saweka, felicitou o 
Governo pelos ganhos que o 
país vem alcançando a cada 
ano na prevenção, diagnós-
tico, cuidados e tratamento 
e mostrou disponibilidade 
de manter o apoio para ga-
rantir que até 2030 o HIV & 
SIDA deixe de ser um pro-
blema de saúde pública no 
país.

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Vinte e três milhões USD
para mais água nos distritos

nhecimento.
Aliás, o ministro afirmou 

que os serviços governamen-
tais locais estarão disponíveis 
para prestar o devido apoio 
a todos os intervenientes do 
contrato, incluindo aos po-
tenciais investidores, que 
poderão se interessar na ope-
ração do abastecimento de 
água.  Nos últimos anos, no 
país, o sector de água cons-
titui, de acordo com Macha-
tine, uma oportunidade de 
investimento para os par-

ceiros privados, o que in-
clui a abertura de sistemas 
de abastecimento privados. 
O governante anunciou que 
brevemente será lançado 
um concurso para a gestão, 
administração e expansão 
dos cerca de 156 sistemas de 
abastecimento de água espa-
lhados ao longo do país.

Os 156 sistemas serão 
acrescidos a 57 novos sistemas 
de abastecimento de água em 
construção nas zonas rurais, 
cujas obras deverão terminar, 

segundo o ministro, em 2024.
Por seu turno, Page afir-

mou que é lema da OWM 
levar água a todos os paí-
ses do mundo, incluin-
do Moçambique, sobre-
tudo para as zonas rurais. 
Para o sucesso do projecto, 
Page destacou o envolvi-
mento dos serviços gover-
namentais locais durante a 
prossecução das infra-estru-
turas hídricas bem como das 
mulheres, por serem as que 
geralmente gerem a água nas 

famílias.
“Nós queremos alavancar 

as nossas fortes habilidades 
de desenvolvimento de ne-
gócios”, disse o director exe-
cutivo, acrescentando que as 
infra-estruturas erguidas pela 
OWM “têm uma eterna dura-
bilidade”.

Aprovada em Dezembro 
de 2020, pelo Conselho de 
Ministros, a concessão visa 
assegurar o abastecimento de 
água contínuo aos oito distri-
tos referidos. (AIM)

tos e nas concessões do país. 
Por isso acredita que a coor-
denação e empenho das par-
tes envolvidas será um grande 
alicerce desta parceria públi-
co-privada, ora consumada, 
cuja obra, segundo ele, já está 
lançada para os investidores e 

operadores internos e interna-
cionais do sector de abasteci-
mento de água.

“Esperamos que a inicia-
tiva da Operation Water Mo-
zambique Limitada estimule 
várias outras iniciativas do 
sector privado e público no 

desenvolvimento do abasteci-
mento de água ou saneamento 
e de recursos hídricos à escala 
nacional”, disse.

Acrescentou que a inicia-
tiva deve ser um veículo de 
criação de capacidade local 
através da transferência de co-

Água chegará a mais distritos do país

COMBATE AO HIV/SIDA

Saúde melhora eficácia 
nos cuidados psicossociais  
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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

Sábado, 24 de Abril de 2021

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9.ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Faz saber que, nesta Secção e Cartório deste Tribunal, correm 
éditos de 30 (trinta) dias, citando a ré Luísa Josefina Roque 
Matasse, com último domicílio no Bairro de Hulene “B”, Q. 
4, casa 125, cidade de Maputo e contactável pelo n.º 84-
2214467, actualmente em parte incerta, sem mais dados 
da sua identificação, para no prazo legal de dez (10) dias, 
findos os éditos, a partir da data da publicação do segundo 
número do presente anúncio contestar, querendo, os Autos de 
Acção Declarativa de Condenação com Processo Sumário, 
sob o n.º 39/19/C, que por este Tribunal lhe move a autora 
EMOSE - Empresa Moçambicana de Seguros, S.A., pelos 
fundamentos constantes na petição inicial, cujo duplicado da 
mesma se encontra à disposição neste Cartório, onde poderá 
ser solicitado em qualquer dia útil dentro das horas normais 
de expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de contestação, 
importa o prosseguimento dos autos até final à sua revelia, nos 
termos do artigo 783º do CPC.
Mais notifica-se a ré para dentro do mesmo prazo, constituir 
mandatário judicial na área de jurisdição deste Tribunal ou 
nela indicar domicílio no qual irá receber as notificações, 
considerando-se estas, feitas com entrada dos autos no 
Cartório, nos termos do art. 255º, n.º 1 do CPC.

Matola, aos vinte e nove de Março de dois mil e vinte e um

O Juiz de Direito
Domingos Samuel

Verifiquei
A Escrivã de Direito

Atália Manjate 4706 63

REPÚBLIA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MAPAI

HOSPITAL DISTRITAL DE MAPAI
Unidade Gestora Executora das Aquisições -UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Hospital Distrital de Mapai, convida pessoas singulares, micro e pequenas e médias empresas interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade a apre-
sentarem propostas fechadas para os concursos abaixo mencionados.

N° do Concurso Objeto de Contratação Modalidade de Contratação 
Data e hora da 

entrega de propostas
Data e Hora da 

abertura de propostas
Data e Hora do anúncio 

do posicionamento
Validade das 

propostas

CL/01/HDM/
UGEA/2021 Fornecimento de Géneros Alimentícios Concurso Limitado 29/04/2021

08:00 Horas
29/04/2021
09:00 Horas

07/05/2021
09:00 Horas

90 dias

CPD/01/HDM/
UGEA/2021

Fornecimento de Material de Higiene e 
Limpeza

Concurso de pequena Dimensão 29/04/2021
08:00 Horas

29/04/2021
10:30 Horas

07/05/2021
09:00 Horas

90 dias

CPD/02/HDM/
UGEA/2021

Lote1: Fornecimento de Material 
consumível de escritório

Concurso de pequena Dimensão 29/04/2021
08:00 Horas

29/04/2021
12:00 Horas

07/05/2021
09:00 Horas

90 dias

Lote2: Fornecimento de consumíveis de 
informática

Concurso de pequena Dimensão 29/04/2021
08:00 Horas

30/04/2021
08:00 Horas

07/05/2021
09:00 Horas

90 dias

Lote3: Fornecimento de Material 
Duradouro de Escritório

Concurso de pequena Dimensão 29/04/2021
14:00 Horas

29/04/2021
14:00 Horas

07/05/2021
09:00 Horas

90 dias

CPD/03/HDM/
UGEA/2021

Fornecimento de Material Odontológico, 
Hospitalar, Laboratorial e Químico

Concurso de pequena Dimensão 29/04/2021
08:00 Horas

30/04/2021
14:00 Horas

07/05/2021
09:00 Horas

90 dias

CPD/04/HDM/
UGEA/2021

Fornecimento de material de 
Manutenção de imóveis 

Concurso de pequena Dimensão 29/04/2021
08:00 Horas

30/04/2021
12:00 Horas

07/05/2021
09:00 Horas

90 dias

CPD/05/HDM/
UGEA/2021

Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de viaturas

Concurso de pequena Dimensão 29/04/2021
08:00 Horas

30/04/2021
14:00 Horas

07/05/2021
09:00 Horas

90 dias

CPD/06/HDM/
UGEA/2021

Prestação de serviços de Manutenção e 
reparação de imóveis

Concurso de pequena Dimensão 29/04/2021
08:00 Horas

03/05/2021
10:00 Horas

07/05/2021
09:00 Horas

90 dias

CPD/07/HDM/
UGEA/2021

Prestação de serviços de Manutenção e 
reparação de equipamentos informático

Concurso de pequena Dimensão 29/04/2021
08:00 Horas

03/05/2021
12:00 Horas

07/05/2021
09:00 Horas

90 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los na Secretaria deste, da 2ª a 6ª feira das
7:30H as 15:30H, ao preço não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais) para o Concurso Limitado, depositada na conta nº364293007 Millenium Bim do Hos-
pital Distrital de Mapai, comprovado pela apresentação do correspondente talão de depósito.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, até às datas e horas indicados na tabela e serão abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes
que desejarem.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Endereço: Hospital Distrital de Mapai, Bairro 4 de Outubro, Telefone:+258 869000950; Província de Gaza, Distrito de Mapai

Mapai ,  Abril de 2021

O Director do Hospital

Sousa Carlos Tivane
/Médico da Clínica geral da 1ª/

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO 
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ILÍDIO 
MANUEL

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e um de Abril de 
dois mil e vinte e um, exarada da folhas quarenta e quatro a quarenta e cinco, do 
livro de notas para escrituras diversas número trezentos e cinquenta e oito traço 
“B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim DANILO MOMADE BAY, 
Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ILÍDIO MANUEL, de 
cinquenta e sete anos de idade, no estado de viúvo, que era de nacionalidade 
moçambicana, com última residência habitual no Bairro do Zimpeto, filho de 
Manuel Sambo Marrime e de Ecinete Samuel Samuel.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade. 
Deixando como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: Ivan 
Ilídio Marrime, solteiro, maior, Edson dos Heróis Ilídio Marrime, solteiro, maior 
e Deiz da Berta Ilídio Marrime, naturais de Maputo, onde residem.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está conforme

Maputo, aos 23 de Abril de 2021 
A Notária Superior

(Ilegível)
4738

M
AIS de 400 au-
tomobilistas, na 
sua maioria dos 
transportes semi-
colectivos de pas-

sageiros, acabam de ser li-
cenciados para o exercício da 
actividade em Nampula, no 
quadro de uma campanha de 
facilitação denominada “Li-
cenciamento Em Bloco”. A 
mesma é da iniciativa da Di-
recção Provincial dos Trans-

portes e Comunicações.
Os dados foram revela-

dos recentemente na cida-
de de Nampula pelo director 
provincial dos Transportes 
e Comunicações, Leo Jamal, 
depois de anunciar o encer-
ramento da campanha que 
contou com uma equipa in-
tegrada por técnicos de várias 
instituições públicas, com 
destaque para o INATTER, 
PRM, Polícia Municipal e da 

Associação dos Transporta-
dores Rodoviários de Nam-
pula (ASTRA). 

“O objectivo da campa-
nha era a redução do número 
de transportadores que exer-
cem a actividade de forma 
ilegal. Com esta iniciativa es-
tamos satisfeitos por termos 
conseguido regularizar as li-
cenças de mais de 400 opera-
dores”, disse.

Leo Jamal destacou que a 

UM cidadão aparentando 35 
anos de idade, residente na 
zona do Paiol, no Bairro de 
Muahivire, arredores da cidade 
de Nampula, suicidou-se, esta 
semana, com recurso a uma 
corda, facto que chocou os fa-
miliares e moradores da zona, 
que encontraram o corpo da ví-

tima pendurado num cajueiro.
Ismael Augusto, tio da ví-

tima, disse não conhecer as 
reais motivações que levaram o 
sobrinho a optar pelo suicídio, 
mas explicou que no dia ante-
rior se tinha queixado de dores 
em todo corpo, ao regressar do 
trabalho.

“Ele não era casado e vivia 
comigo. Não acredito que te-
nha a ver com assuntos passio-
nais”, justificou Augusto.

As autoridades policiais, 
chamadas ao local, desenco-
rajam actos de suicídio, afir-
mando não ser alternativa para 
solução de problemas.

O SERVIÇO Nacional de In-
vestigação Criminal (SERNIC) 
apresentou, esta semana, na 
cidade de Nampula, oito in-
divíduos indiciados na prá-
tica de vários crimes, dentre 
os quais o roubo de viaturas, 
burla, assalto em residências 
e assassinatos.

O chefe do Departamen-
to de Instrução no SERNIC, 
Manuel Arnaça, explicou que 
o primeiro grupo faz parte de
uma quadrilha que no ano
passado roubou uma viatura e 
assassinou o respectivo moto-
rista, na província do Niassa.

Arnaça referiu que o se-

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Licenciados mais 
de 400 operadores

Sensibilização para o licenciamento em Nampula

legalização daquele número 
de operadores dos transportes 
semicolectivos de passageiros 
tem um impacto na cidade 
e província de Nampula, no 
que diz respeito à segurança 
rodoviária e consequente re-
dução de acidentes de viação.   

Segundo a fonte, a maioria 
dos acidentes que ocorriam 
com certa frequência nas es-
tradas da região, causando 
mortes e prejuízos materiais 
avultados, eram causados pe-
los transportadores em situa-
ção irregular.

Em relação à outra cam-
panha também desencadea-
da pelo sector provincial dos 
transportes, denominada 
“Rota Segura”, e que decor-
reu em paralelo com a do li-
cenciamento em bloco, Jamal 
disse que a mesma concorreu 
em larga medida para a redu-
ção dos índices de acidentes 
de viação. “Rota Segura” es-
tava direccionada especifica-
mente para questões de segu-
rança rodoviária, através da 
realização de actividades de 
sensibilização dos automobi-
listas e peões sobre a obser-
vância de regras elementares 
de trânsito nas estradas.

Segundo dados das auto-
ridades policiais, Nampula é 
uma das regiões do país onde 
ocorrem, com frequência, 
acidentes de viação que re-
sultam em muitas mortes, 
ferimentos e prejuízos mate-
riais avultados nas estradas.

Oito detidos por
crimes diversos

Os oito detidos em conexão com a prática de vários crimes

Cidadão suicida-se
na zona do Paiol

gundo grupo foi detido na 
sequência de investigações 
em torno do tráfico de drogas 
em Nacala-Porto, onde num 
passado recente a instituição 
deteve dois indivíduos.

“No exercício de revis-
ta nas residências destes foi 
possível encontrar 16 docu-
mentos de registo de viatu-
ras, assinados e carimbados, 
faltando o preenchimento de 
dados”, contou Arnaça.

Explicou que o terceiro 
grupo que se dedicava ao rou-
bo e furto em residências foi 
neutralizado na posse de uma 
mala contendo um computa-
dor e alguns bens.

De acordo com a nossa 
fonte, o quarto é um indiví-
duo que roubou uma motori-
zada e assassinou o operador 
de moto-táxi, um crime que 
ocorreu no passado mês de 
Março, na cidade de Nampu-
la.

“É um trabalho que ainda 
estamos a realizar para que 
consigamos encontrar os ou-
tros indivíduos envolvidos 
nos referidos casos”, prome-
teu Manuel Arnaça.
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O 
GOVERNO continua 
empenhado na res-
tauração da seguran-
ça em toda a provín-
cia de Cabo Delgado, 

alvo de ataques terroristas 
desde 2017 e que já causaram 
mais de mil mortos, 710 mil 
deslocados e destruição de in-
fra-estruturas públicas e pri-
vadas.

A garantia foi dada pelo 
ministro dos Recursos Mine-
rais e Energia, Max Tonela, 
afirmando que tudo está a ser 
feito, sobretudo para restaurar 
a segurança na área dos pro-
jectos de gás natural, onde “as 
obras da Total estão suspensas 
e não abandonadas”.

“Sobre o projecto da Total 
em Afungi, podemos garantir 
que o Governo está a traba-

lhar para a restauração da se-
gurança nas zonas afectadas 
pelos ataques terroristas em 
Cabo Delgado”, disse Max To-
nela, que falava no último dia 
da sessão de perguntas ao Go-
verno na Assembleia da Repú-
blica (AR).

Na mesma ocasião, o Pri-
meiro-ministro, Carlos Agos-
tinho do Rosário, reiterou que 
é responsabilidade primária 
dos moçambicanos combater 
o terrorismo e todos males que
representam ameaça à exis-
tência de Moçambique como
Estado soberano.

“É uma questão de colo-
carmos o interesse nacional 
acima de qualquer outro. De-
vemos encarar e enfrentar o 
terrorismo como inimigo do 
povo moçambicano numa só 

voz e numa só força”, acres-
centou.

Na condenação e combate 
a todas as formas e manifes-
tações do terrorismo, referiu, 
todos devem desempenhar 
um papel activo, indepen-
dentemente da raça, etnia, re-
ligião, cor partidária, de entre 
outras formas de distinção. 

Carlos Agostinho do Ro-
sário reiterou que questões de 
natureza militar como sejam 
estratégia, táctica, logística e 
meios usados para o combate 
ao terrorismo são reservadas 
às Forças de Defesa e Seguran-
ça (FDS).

“Reiteramos o nosso apelo 
para uma maior compreensão 
sobre a necessidade de man-
termos alguma prudência na 
abordagem deste tipo de ma-

térias de carácter militar”, re-
feriu.

Acrescentou que o Gover-
no continuará a investir na 
modernização e no reforço das 
capacidades operativas das 
Forças de Defesa e Segurança, 
para permitir que prossigam 
com a sua  missão de prote-
ger a população e defender a 
integridade territorial e so-
berania nacional em face das 
agressões terroristas e outras 
ameaças.

A experiência, disse o Pri-
meiro-ministro, em situa-
ções de agressão terrorista, há 
tendência de surgimento de 
campanhas de desinformação 
e divulgação de notícias falsas, 
rumores e boatos que são vei-
culados através de diferentes 
plataformas de comunicação.

As FDS estão a trabalhar arduamente para devolver sossego à vila de Palma

EM CABO DELGADO

Governo empenhado 
em restaurar 
segurança

A ASSEMBLEIA Provincial de 
Gaza pede mais acções enér-
gicas dos membros a favor das 
vítimas dos ataques terroristas 
em alguns distritos de Cabo 
Delgado, disse esta semana 
o presidente do órgão, José
Tsambe, na abertura da IV
sessão ordinária. 

Tsambe considerou ha-
ver necessidade de se encon-
trar urgentemente soluções 
concretas e sustentáveis face 
à violência nesta província, 
de modo a impedir o alastra-
mento dos ataques para outras 
províncias, perpetuando o so-
frimento da população.

“A crueldade dos terro-

ristas deixou os nossos irmãos 
desprovidos de tudo. Para 
ajudar aquela população a re-
construir suas vidas, os mem-
bros da Assembleia Provincial 
são chamados a engajar-se em 
acções solidárias ao nível dos 
seus distritos, mobilizando 
apoios em alimentos ou ves-
tuário para Cabo Delgado”, 
apelou o dirigente.

Saudou a acção diplomá-
tica do Governo que possibili-
tou a realização da reunião da 
dupla Troika da SADC, encon-
tro que definiu a criação de 
uma equipa técnica para fazer 
o levantamento da logística
necessária para acabar com o 

bando terrorista.
Por outro lado, o presi-

dente da AP de Gaza enalte-
ceu o trabalho do Governo no 
combate à pandemia da Co-
vid-19, que está a resultar na 
redução do número de contá-
gios, mortes e internamentos. 

O chefe da bancada da 
Frelimo, a única naquela as-
sembleia provincial, Castigo 
Matavele, considerou de “ex-
celente” a acção diplomática 
do Executivo visando mobili-
zar o mundo contra os ataques 
terroristas no país. 

Saudou também a sua for-
mação política pelo modelo de 
governação que possibilitou a 

redução do impacto da Co-
vid-19, criação do programa 
Sustenta e a construção do 
novo aeroporto, como exem-
plos de desenvolvimento na 
província.  

A IV sessão da Assembleia 
Provincial de Gaza tem três 
pontos principais de agenda, 
nomeadamente, análise e dis-
cussão do Plano Económico 
Social (PES-2020) do Conse-
lho Executivo Provincial, po-
tenciar os membros sobre o 
domínio da nova lei contra as 
uniões prematuras e visita de 
fiscalização da obra de cons-
trução do aeroporto de Chon-
guene.

Membros da Assembleia Provincial de Gaza chamados a angariar apoios para Cabo Delgado

AP de Gaza chamada 
a apoiar deslocados

POUCO mais de 2600 guer-
rilheiros da Renamo já foram 
abrangidos pelo processo de 
Desmobilização, Desmilita-
rização e Reintegração (DDR) 
nas suas comunidades, numa 
acção que deverá incluir 5.221 
homens.

A informação foi prestada 
pelo presidente da Renamo, 
Ossufo Momade, que conside-
rou que este processo está a de-
correr sem sobressaltos e tem 
estado a receber informações 
sobre a satisfação dos ex-guer-
rilheiros.

Ossufo Momade disse ain-
da que muitos guerrilheiros 
desmobilizados já se encon-
tram nas suas aldeias e “estão 
a gostar do ambiente que en-
contram nas suas zonas de ori-
gem”.

Os guerrilheiros desmobi-
lizados beneficiam de abertura 
de contas bancárias, registo de 
nascimento, atribuição do Nú-
mero Único de Identificação 
Civil (NUIT) e kits de material 
para a reinserção na sociedade.

Apesar do processo estar a 
decorrer sem sobressaltos, se-
gundo Ossufo Momade, ainda 
há zonas onde os administra-

Mais de 2600 guerrilheiros 
da Renamo desmobilizados

dores não colaboram, não apli-
cam a sua obrigação e respon-
sabilidade no âmbito do acordo 
de paz.

Parte desse incumprimen-
to, referiu, é ligada a casos de 
alegadas dificuldades que al-
guns desmobilizados estão a 
enfrentar para obtenção de 
espaços para habitação em de-
terminados distritos.

“O processo de Desar-
mamento, Desmobilização e 
Reintegração está a acontecer 

sem sobressaltos, na medida 
em que já atingiu mais de 2.600 
guerrilheiros”, disse o presi-
dente da Renamo que falava a 
jornalistas, à margem de uma 
visita que efectuou ao centro 
de alojamento de Corrane, na 
província de Nampula.

Reiniciado em Junho de 
2019, este processo resulta dos 
consensos alcançados entre o 
Chefe do Estado, Filipe Nyu-
si, e o Presidente da Renamo, 
Ossufo Momade, com vista à 

restauração da paz efectiva em 
Moçambique.

Para além da desmilitari-
zação dos guerrilheiros, o pro-
cesso de DDR prevê o encer-
ramento das bases da Renamo 
em diversos pontos do país, 
com destaque para as provín-
cias centrais de Sofala, Manica 
e Zambézia, numa iniciativa 
orçada em 16 milhões de dó-
lares (1,1 mil milhões de meti-
cais) disponibilizados em tran-
ches anuais.

Mais guerrilheiros da Renamo aderem ao processo de DDR
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA EDUCAÇÃO 

ANÚNCIO

CONCURSO PÚBLICO
CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE 05 ESCOLAS 

PRIMÁRIAS E 01 ESCOLA SECUNDÁRIA NA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

1. O Ministério da Educação recebeu Financiamento de Parceiros Externos de Cooperação e pretende aplicar parte destes fundos na
implementação do programa de construção acelerada para cobrir pagamento elegível no Contrato de Empreitada de Obras para
Construção de Escolas Primárias e Secundária na província da Zambézia.

2. A Direcção Provincial da Educação da Zambézia convida potenciais concorrentes elegíveis com alvará mínimo de 3ª classe para concurso 
nº 12 a 16 e da 5º classe para concurso nº 17, apresentarem propostas seladas para a Empreitada de Construção de 05 Escolas
Primárias e 01 Escola Secundária, segundo a tabela abaixo:

Escolas Primárias

Nº do Concurso Distrito Nome da Escola
Objectos a Construir

Observação
Salas Admtr

12/DPEZ/RAQUI-
UCEE/FASE/2021

Alto Molocue
Escola Primária do 1º e 2º Grau 

de Malua II
5 1 -

 Sísmica III e Ciclonic I (pacote 4, 
210 km/h

13/DPEZ/RAQUI-
UCEE/FASE/2021

Mocuba
Escola Primária do 1º e 2º Grau 

de Nacogolone II
5 1 -

Sísmica II e Ciclónica  I (pacote 
4,210 km/h

14/DPEZ/RAQUI-
UCEE/FASE/2021

Mocubela
Escola Primária do 1º e 2º Grau 

7 de Centro
5 1 -

Sísmica III e Ciclónica  I (pacote 
4, 210 km/h 

15/DPEZ/RAQUI-
UCEE/FASE/2021

Quelimane EPC-Zalala 5 1 -
Sísmica III e Ciclónica  I (pacote 

4, 210km/h

16/DPEZ/RAQUI-
UCEE/FASE/2021

Maganja da Costa EPC do Nante 5 1 -
Sísmica III e Ciclónica  I (pacote 

4, 210km/h

Escola Secundária

Nº do Concurso Distrito Nome da Escola
Objectos a Construir

Observação
Salas Admt B. Mult. Uso

17/DPEZ/RAQUI-
UCEE/FASE/2021

Pebane ESG de Pebane 10 1 1 -
Sísmica I e Ciclónica I 
(pacote 1,210km/h)

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado. Decreto nr. 5/2016, de 8 de Março. Está aberto para todos os concorrentes elegíveis.

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais e consultar documentos do concurso, no endereço abaixo,
nos dias úteis durante as horas normais de expediente. 

5. Os documentos de concurso, poderão ser adquiridos pelos interessados no endereço abaixo a partir do dia 03 de Maio de 2021,
contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 3.000,00MT (três mil meticais), em numerário, por cada concurso.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, até às 9.00 horas do dia  21 de de Julho de 2021 e devem ser acompanhadas 
de Caução Provisória com validade de 120 (cento e vinte) dias, em Garantia Bancária ou Cheque Visado no valor de 100.000,00MT 
(cem mil meticais) para as escolas primária, 280.000,00MT (duzentos e oitenta mil meticais) para a escola secundária.

7. A visita aos locais das obras será efeituada no dia 21 de Maio de 2021, sendo o local de concentração no Serviço Distrital de Educação 
Juventude e Tecnologia dos referidos distritos, pelas 10.00 horas.

8. Será realizada uma Reunião Pré-Concurso no dia 23 de Junho de 2021, pelas 10.00 horas no Ginásio do IFP de Quelimane, para 
esclarecimento sobre as novas modalidades de gestão dos contratos de obras, no âmbito deste Programa.

9. O anúncio do posicionamento dos concorrentes, estará previsto para o dia de 26 de Julho de 2021.

10. As propostas entregues depois do prazo acima mencionado, não serão aceites. A abertura das propostas será às 10.00 horas do 
dia 24 de Julho de 2021 no endereço abaixo, na presença dos concorrentes ou seus representantes que desejarem participar.

Endereço: 

10. Aos concorrentes que têm litígios com a Educação, estão devidamente proibidos a fazerem parte do mesmo concurso.

11. Uma equipa multisectorial durante o percurso da avaliação, deslocar-se-ão para estaleiros e escritórios das empresas que estiverem 
a concorrer.

12. Não será permitido um técnico responsável, responder por mais de uma obra. 

O DIRECTOR PROVINCIAL
Joaquim Casal Oficial

(Especialista de Educação)

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO  DA ZAMBÉZIA  REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES - RAQUI
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

 PROVÍCIA DE TETE
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

 REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio do concurso de Pequena Dimensão n˚58F000141/P.D/0003/O.E/RA/SPST/2021
Contratação para aquisição de 02 (dois) Canopis e 01 (uma) lona de carroçaria

1. O Serviço Provincial de Saúde de Tete, convida pessoas singulares ou colectivas,
nacionais, micro, pequenas e médias empresas, inscritas no Cadrasto Único de
Empreitadas de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços ao
Estado a apresentarem propostas fechadas para fornecimento dos bens acima indicados.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos
do concurso ou adquirí-los na Repartição de Aquisições do Serviço Provincial de Saúde
de Tete, sita na Rua dos Macondes nº 1325, C.P nº28, Telefone 252 24317, Fax 252
24320, pela importância não restituível de 1.500,00 (mil e quinhentos meticais). O
pagamento deverá ser efectuado no BIM (na conta nº 150875935 – Serviço Provincial
de Saúde de Tete).

3. O prazo de validade das propostas é de 90 (noventa) dias.

4. As propostas deverão ser entregues até às 9.00 horas do dia 5/5/2021 e serão abertas
em sessão pública, no mesmo dia pelas 9.30 horas, na presença de concorrentes que
desejarem comparecer.

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

Autoridade Competente

(Ilegível)
183

A 
ASSEMBLEIA da Re-
pública (AR) e o Fun-
do para o Fomento da 
Habitação (FFP) assi-
naram esta semana, 

em Maputo, um memorando 
de entendimento para a imple-
mentação de um projecto imo-
biliário no distrito municipal 
KaTembe, designado Cidadela 
Parlamentar. 

Os signatários manifesta-
ram, através do documento, as 
intenções tendentes à viabili-
zação do projecto, comprome-

tendo-se em colaborar mutua-
mente na construção daquele 
empreendimento, cujo finan-
ciamento está por mobilizar.

 O documento foi rubri-
cado pelo secretário-geral da 
AR, Alfredo Nampete, e pelo 
presidente do Conselho de Ad-
ministração do FFH, Armindo 
Munguambe, que na ocasião 
expressaram o cometimento 
e vontade de tudo fazer para a 
construção da Cidadela Parla-
mentar. 

Na implementação e ma-

terialização da intenção, com-
pete à AR titular as obrigações 
decorrentes do financiamento 
necessário para a concretização 
do projecto, disponibilizar o 
terreno e partilhar com a con-
traparte todos os elementos 
necessários para a materializa-
ção da iniciativa.

 A prestação da assistên-
cia técnica na mobilização dos 
recursos financeiros, coorde-
nação das actividades de con-
cepção, elaboração do pro-
jecto executivo e construção 

do complexo imobiliário, bem 
como a prestação do apoio téc-
nico necessário ao Parlamento 
são obrigações do FFH.

O presente memorando de 
entendimento tem a duração 
de um ano, podendo ser es-
tendido pelo tempo necessário 
para a sua finalização, desde 
que se verifique a assinatura de 
acordo específico e a submis-
são do projecto para a obten-
ção de licença da obra junto do 
Conselho Municipal da Cidade 
de Maputo. 

Momento da assinatura do memorando de entendimento para a construção da Cidadela Parlamentar

ENTRE AR E O FFH

Já há acordo para 
Cidadela Parlamentar

O MINISTÉRIO dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação está 
a criar bases para a elaboração 
da Política da Diáspora Mo-
çambicana, um documento 
regulador e orientador do re-
lacionamento de cidadãos que 
trabalham e vivem no estran-
geiro com o país.

Segundo o vice-ministro 
dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Manuel Gonçal-
ves, este documento regulador 
permitirá a inclusão da diáspo-
ra moçambicana no desenvol-
vimento económico, social e 
cultural do país.

Gonçalves falava quinta-
-feira última, em Maputo, na
abertura da II sessão do Conse-
lho Consultivo das Comunida-
des Moçambicanas no Exterior 
e disse que o processo iniciou 
em 2019.

Na primeira fase fez-se o 
mapeamento da localização 
dos cidadãos nacionais no es-
trangeiro, cujo objectivo prin-
cipal é conhecer quem são, 
onde estão, o que fazem e quais 
são as qualificações e perfis 
profissionais.

Durante a abertura do en-
contro que decorreu no forma-
to virtual, Manuel Gonçalves 
reconheceu o papel desem-
penhado pelos membros do 
Conselho Consultivo das Co-
munidades Moçambicanas 
no Exterior e pelas Missões 
Diplomáticas e Consulares no 
processo de mapeamento que 
continua a decorrer em todos 
os países.

Durante o encontro, o go-
vernante fez uma abordagem 
crítica sobre os actos terroristas 
em Cabo Delgado, lamentando 

Em elaboração Política 
da Diáspora Moçambicana

o facto de estas acções força-
rem as populações a abando-
nar os seus locais de habitação
e de produção para se fixarem
noutras zonas em busca de se-
gurança, o que representa um
grande desafio humanitário
para o Governo.

Disse que até ao momento 
estes actos hediondos resulta-
ram na morte de cerca de mil 
pessoas e deslocamento de 
mais de 700 mil cidadãos que 
procuram lugares seguros para 
se abrigarem. 

“Esta situação dramática 
exige esforço de todos os mo-
çambicanos, incluindo os que 
vivem na diáspora, na mobi-
lização de apoios para a assis-
tência humanitária que possa 
minimizar o sofrimento dos 

nossos irmãos afectados”, afir-
mou.

Sobre a auto-proclamada 
Junta Militar da Renamo, Ma-
nuel Gonçalves lembrou que o 
apelo tem sido no sentido de 
este partido da oposição se unir 
para que os entendimentos so-
bre a paz e, particularmente, 
o processo de Desarmamento,
Desmobilização e Reintegração
(DDR) dos homens residuais
vinguem.

Disse ainda que todo o es-
forço do Governo é no sentido 
de que a paz e estabilidade rei-
nem em todo o território na-
cional para que as populações 
se concentrem na produção e 
contribuam para o desenvolvi-
mento do país.

Relativamente à pandemia 

da Covid-19, Gonçalves desta-
cou que, desde Abril de 2020, 
o país está a observar um con-
junto de medidas de prevenção 
da propagação do vírus, tais 
como a limitação da circulação 
interna de pessoas em qualquer 
parte do território nacional, 
confinamento, distanciamento 
social e uso da máscara em lo-
cais públicos. 

Realçou que, na sequência 
do agravamento da situação, o 
Governo tomou medidas mais 
restritivas entre Fevereiro e 
Março do presente ano, que 
incluem, entre outras, o reco-
lher obrigatório das 22.00 às 
4.00 horas em todas as capitais 
provinciais, o que contribuiu 
para a relativa estabilização da 
situação. 

Governo pretende envolver moçambicanos na diáspora no desenvolvimento do país

Ace
ss

e 
no

ss
o 

Can
al 

no
 T

ele
gr

am
: t

.m
e/

Nov
ojo

rn
al



PUBLICIDADE10 Sábado, 24 de Abril de 2021
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MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

Pelouro de Descentralização, Boa Governação e Recursos Humanos

Unidade Gestora  Executora das Aquisições - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos 

de elegibilidade a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo.

Concurso
Objecto do 
concurso

Data, hora e local 
de concentração 

para visita
Alvará

Data, hora e local de abertura 
do concurso

Concurso Limitado
OM-01/CMM/ PDBGRH /G/21
Lote 1 – DSMRH
Lote 2 - DSMDBG 

Material de consumo 
para escritório

N/A
Compatível ao Objecto da 
Contratação

Dia 3/5/2021
Entrega: 9.00 horas
Abertura: 9.15 horas

Concurso Limitado
OM-02/CMM/ PDBGRH /G/21
Lote 1 – DSMRH
Lote 2 - DSMDBG 

Material de consumo 
para Informática

N/A
Compatível ao Objecto da 
Contratação

Dia 3/5/2021
Entrega: 11.00 horas
Abertura: 11.15 horas

Concurso Limitado
OM-03/CMM/ PDBGRH /S/21
Lote 1 – DSMRH
Lote 2 - DSMDBG

Serviços  de 
representação 
- lanches,
buffets,cocktails, 
jantares

N/A
Compatível ao Objecto da 
Contratação

Dia 3/5/2021
Entrega: 13.00 horas
Abertura: 9.15 horas

2. Para os concursos limitados, as propostas deverá ser validada por um período de 90 dias.

3. Os concorrentes interessados deverão obter mais informações e consultar ou adquirir os Documentos dos Concursos no endereço
indicado no nº 6, no horário das 8.00 até 15.30, apartir da data desta publicação.

4. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento não reembolsável de 1.000,00MT (mil
meticais). O Pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), através de NIB
0001O5610000000243263 no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento do recebo emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av.
Karl.Max, n˚173.

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

6. 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.

Conselho Municipal de Maputo
Pelouro de Descentralização, Boa Governação e Recursos Humanos

Unidade Gestora Executiva das Aquisições – UGEA
Av.Ho-Chi-Min-praça da Independência, Paços do Município

Caixa Postal 251,Maputo - Telefone: +258 21356179

Maputo, Agosto de 2021

A UGEA

Conselho Municipal de Maputo , praça de Independência Caixa Postal 251, Maputo
Telefone + 258 (21) 3356100 ou (21) 356135, Cell: 82300969, Fax + 21356182

E-mail: promaputo@tvcabo.co.mz/promaputo@cmmaputo.gov.mz

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas 
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a 
contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que 
seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10148L para Quartzo, Tantalite, Ouro e 
Minerais Associados, no distrito de Guruè, na província da Zambézia, a favor da requerente Chao Qin 
Minerais Sociedade Unipessoal, Limitada, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15  06   10,00 37  02   50,00

2 -15  00    0,00 37  02   50,00

3 -15  00    0,00 37  10    0,00

4 -15  06   10,00 37  10    0,00

Maputo, aos 17/12/2019
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13.ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos fazendo saber que no dia 29 de Abril de 2021, pelas 9.30 
horas, Sala de Sessões desta Secção, será posto em praça pela segunda vez, por metade do 
preço, para ser vendido em hasta pública ao maior lanço oferecido, o imóvel penhorado no 
Processo de Execução Ordinária nº 112/2020-B, movido pelo exequente Banco Único, 
S.A. contra os executados Toya Construções, Sociedade Unipessoal, Lda. e Raimundo 
Albino Machonisse, com a seguinte designação:

Verba única

Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo, descrito sob o n.º 28531 a fls. 
18 verso, do Livro B/75 e inscrito sob n.º 88777, fls. 82 verso do Livro G/136, a favor de Toya 
Construções e foi constituída uma hipoteca inscrita provisoriamente a favor do exequente 
Banco Único, S.A, inscrita sob o n.º 81259, a fls. 82 versos do Livro C-112, localizado na Av. 
Mao Tsé Tung, n.º 418, 10º andar, direito, Bairro da Sommerschield, cidade de Maputo, no 
valor de 4 672 000,00MT (quatro milhões, seiscentos e setenta e dois mil meticais).
Todas as propostas em carta fechada deverão ser entregues até esse momento no Cartório 
da Décima Terceira Secção Comercial deste Tribunal, pelas pessoas interessadas na compra 
do referido imóvel, bem como ficam nofificados àqueles que, nos termos do disposto no art. 
876º n.º 2, do CPC, podiam requerer a adjudicação e nem assim aos titulares de qualquer 
direirto de preferência na alienação do bem penhorado para, querendo exercerem o seu 
direito no acto da praça.
O imóvel pode ser apreciado no endereço acima indicado, devendo os interessados 
contactarem o fiel depositário Sr. Dr. Bruno Manso Munguambe, no Departamento 
Jurídico do Banco Único, SA, sito na Av. Julius Nyerere, n.º 590, nesta cidade, durante as 
horas normais de expediente.

Maputo, aos 31 de Março de 2021

A Escrivã de Direito
Luísa Missão T. Malhuza

Verifiquei

A Juíza de Direito
Maria da Luz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de vinte (20) dias, contados da segunda e última publicação 
deste anúncio, citando os credores desconhecidos dos executados MORVIT 
GRUPO, LIMITADA, herança jacente por óbito de Alberto Venâncio Sitoe, 
todos nesta cidade, para no prazo de 10 (dez) dias, posteriores àquele dos 
éditos reclamarem, querendo, o pagamento de seus créditos pelo produto 
do bem penhorado de que tenham garantia real, nos termos do disposto 
no artigo 864º n.º 1, do Código de Processo Civil, sobre o imóvel abaixo 
descrito:

Verba única

Um Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Cidade de Maputo, 

descrição da fracção autónoma designada pela letra “B”, sob o n.º 9.522, a fls. 
130, verso do livro B/26, inscrita sob o n.º 88.551, a fls. 32 do Livro G/136, 
a favor de Virgínia Samuel Simbine, viúva, Amélia Alberto Sitoe, Dércia 
Alberto Sitoe e Lara Alberto Sitoe, ambos menores naturais e residentes 

nesta cidade de Maputo, nos Autos de Execução Ordinária nº 02/2016-
N, que é exequente Banco Único e executados MORVIT Grupo, Limitada, 
herança jacente por óbito de Alberto Venâncio Sitoe.

Maputo, aos 14 de Dezembro de 2020

A Ajudante de Escrivã de Direito
Felismina Jemisse Ubisse

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES-DA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do n° 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°5/2016, 
de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso abaixo foi adjudicado de acordo com o 
seguinte:

N° do Concurso Objecto Modalidade
Concorrente 

Vencedor
Valor da 
Proposta

45A000141/
AD/01/2021

Contratação de serviços de 
desinfecção de ambientes, 
nas instalações do MTC, 
no âmbito das medidas de 
prevenção da Covid–19.

Ajuste Directo 
Kayleza Holding, 

Lda 
2.295.607,04MT

Maputo, aos 24 de Abril de 2021

Autoridade Competente

(Assinatura)

3416

4068

4052
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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 
o executado Benjamim Ângelo Mudine, com último domicílio conhecido
no Bairro de Magoanine “C”, Q. 73, casa nº 16, ora em parte incerta, para
no prazo de dez dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos,
tudo a contar da segunda e última publicação deste anúncio, pagar ao
exequente Banco Comercial e de Investimentos, S.A. (BCI), a quantia
de 360 555,81MT (trezentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta
e cinco meticais e oitenta e um centavos), em dívida nos Autos de
Execução Ordinária nº 50/2020/U, que por esta Secção lhe move o
referido exequente, ou no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes
para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver,
nos termos do artigo 812º e seguintes do C.P.C., sob pena de, não fazendo,
se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus
termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que
se encontra à disposição do executado no Cartório desta Secção, podendo
ser levantado dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos trinta dias do mês de Março de dois mil e vinte e um

O Escriturário Judicial Provincial
Silvino Castigo Mabota

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Carlos Caetano

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária n.º 34/19-G, em que o exequente BCI - Banco Comercial e de Investimentos, S.A, 
move contra as executadas Rosita Moçambique, Lda e Rosa Maria da Conceição Amorim Jorge, foi ordenada 
a venda por meio de propostas em carta fechada, em segunda praça, pela metade do valor, conforme o valor 
indicado nas verbas dos seguintes bens:

Bens a vender
Verba nº 1

Vinte e quatro jogos de toalhas de várias cores, contendo cada jogo seis peças, avaliados cada a 6 975,00MT, 
totalizando 167 400,00MT;

Verba n.º 8
Um computador completo (monitor UDC, PC, impressora HP, deskjet Ink advantage 4615), avaliado em 7 
500,00,00MT; 

Verba n.º 9
Um monitor da marca Accer, avaliado em 750,00MT;

Verba n.º 10
Um PC da marca HP, avaliado em 500,00MT;

Verba nº 11
Uma secretária de madeira melanine 1800x800, avaliada em 2 000,00MT;

Verba n.º 12
Cinco estantes de montra, acastanhadas, avaliadas em 750,00MT cada, totalizando 3 750,00MT;

Verba n.º 14
Sete jogos de lençóis bordados, avaliados em 13 825,00MT;

Verba n.º 15
Vinte e uma toalhas bordadas, grandes, avaliadas em 1825,00MT cada uma, totalizando 19 162,50MT;

Verba n.º 18
Duas mesas de máquinas de costura de vidro, avaliadas em 300,00MT;

Verba n.º 19
Duas mesas de computador de vidro, avaliadas em 800,00MT;

Verba n.º 20
Uma mesa de computador de madeira, avaliada em 150,00MT;

Verba n.º 22
Um monitor da marca Accer, avaliado em 750,00MT;

Verba n.º 23
Um PC avaliado em 500,00MT;

Verba n.º 24
Três almofadinhas bordadas, avaliadas cada uma em 725,00MT, totalizando 2 175,00MT;

Verba n.º 25
Um jogo de toalhas de três peças, de cor creme e bordadas, avaliado em 2 275,00MT;

Verba n.º 26
Um jogo de três toalhas bordadas, de cor branca, avaliado em 1 135,50MT;

Verba n.º 27
Três almofadinhas bordadas, cor de rosa, avaliadas em 1 475,00MT;

Verba n.º 28
Dois rubys para adultos, cor de rosa e creme, avaliados em 2 166,67MT;

Verba n.º 29
Três toalhas de mesa, de cor rosa, avaliadas cada uma delas em 5750,00MT, totalizando 8 625,00MT;

Verba n.º 30
Uma toalha pequena de cor branca, avaliada em 375,00MT;

Verba n.º 31
Um jogo de toalhinhas para baptismo, avaliado em 375,00MT;

Verba n.º 33
Um guarda-fato de madeira castanho, avaliado em 1 500,00MT;

Verba n.º 34
Uma mesa metálica, avaliada em 750,00MT;

Verba n.º 35
Um guarda-fato de madeira, com cinco portas, avaliado em 2000,00MT;

Verba n.º 36
Um armário de melanine, com 3 portas, avaliado em 1000,00MT;

Verba n.º 37
Três quadros de parede, avaliados em 150,00MT.

O total dos bens avaliados é de 241 389,67MT (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e nove 
meticais e sessenta e sete centavos).
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra dos bens a entregarem as suas propostas no Cartório 
desta Segunda Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da Justiça, 4.º andar, cidade de Maputo, durante as 
horas normais de expediente.
No dia 7 de Maio de 2021, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências desta Secção, proceder-se-á à abertura das 
propostas até esse momento apresentadas, cujo acto podem os proponentes assistir.
Os bens podem ser apreciados na residência da executada, sita na Av. Eduardo Mondlane, n.º 1504, Bairro 
Central, nesta cidade, durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 19 de Abril de 2021

O Ajudante de Escrivão de Direito
Rudolfo Marcos Nhanala

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane

Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de trinta (30) dias, citando os executados Minerva, Limitada, 
com última sede conhecida na Av. 25 de Setembro, nº 1521/1531, cruzamento 
com a Av. Samora Machel, nesta cidade, na pessoa dos seus representantes le-
gais Muhamade Hanifo Muhadice Abdul Carimo e Tomásio Jerónimo Cha-
ne, residentes nesta cidade, ora ausentes em parte incerta deste país, Ricardo 
Jorge Carvalho Moreira e Yamba Coelho Bion Moreira, ambos com última 
residência conhecida na Av. 24 de Julho, nº 25, Bairro da Polana-Cimento, nesta 
cidade de Maputo, ora ausentes em parte incerta deste país, para no prazo de 
dez (10) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a con-
tar da data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, 
pagar ao exequente First Capital Bank, S.A., a quantia de 50 964 004,85MT 
(cinquenta milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quatro meticais 
e oitenta e cinco centavos), em dívida nos presentes Autos de Execução Or-
dinária nº 112/2020-N, que por esta Secção lhes move o referido exequente 
ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e 
do mais que acrescer ou deduzirem a oposição que tiverem, nos termos do ar-
tigo 811º, nº 1, 812º e seguintes do Código do Processo Civil, sob pena de, não 
o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus
termos do artigo 836º/1, a) do mesmo diploma legal, conforme tudo melhor
consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição nesta Secção,
onde poderão solicitá-lo em qualquer dia útil dentro das horas normais de ex-
pediente.

Maputo, aos 30 de Março de 2021

A Ajudante de Escrivão de Direito
Felismina Jemisse Ubisse

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

4663 4058
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PUBLICIDADE12 Sábado, 24 de Abril de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA EDUCAÇÃO 

ANÚNCIO

CONCURSO PÚBLICO
CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE 05 SANITÁRIAS PARA ESCOLAS  PRIMÁRIAS 01 

SANITÁRIA PARA ESCOLA SECUNDÁRIA NA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

1. O Ministério da Educação recebeu Financiamento de Parceiros Externos de Cooperação e pretende aplicar parte destes fundos
na implementação do programa de construção acelerada para cobrir pagamento elegível no Contrato de Empreitadas de Obras 
para Construção de Sanitários  para Escolas Primárias e Secundárias na Província de Zambézia.

2. A Direcção Provincial da Educação da Zambézia, convida potenciais concorrentes elegíveis com alvará mínimo de 3ª classe para
concurso nº 29 á 34, apresentar propostas seladas para a Empreitada de Construção de 05 Sanitárias para Escolas Primárias e 01
Sanitária para Escola  secundária, segundo a tabela abaixo:

ESCOLAS PRIMÁRIAS

Nº do Concurso Distrito Nome da Escola
Objectos a Construir

Observação

Sanitários

29/DPEZ/RAQUI-UCEE/
FASE/2021

Alto Molocue
Escola Primaria do 1º e 2º Grau de 

Malua II 1
 Sísmica III e Ciclonic I 
(pacote 4, 210 km/h

30/DPEZ/RAQUI-UCEE/
FASE/2021

Mocuba
Escola Primaria do 1º e 2º Grau de 

Nacogolone II 1
Sísmica II e Ciclónica  I 

(pacote 4,210 km/h

31/DPEZ/RAQUI-UCEE/
FASE/2021

Mocubela
Escola Primaria do 1º e 2º Grau 7 

de Centro 1
Sísmica III e Ciclónica  I 

(pacote 4, 210 km/h 

32/DPEZ/RAQUI-UCEE/
FASE/2021

Quelimane

Escola Primaria do 1º e 2º Grau 7 
Samora Machel Micajune 1

Sísmica III e Ciclónica  I 
(pacote 4, 210km/h

33/DPEZ/RAQUI-UCEE/
FASE/2021

Escola Primaria do 1º e 2º Grau 
Marrongane 1

Sísmica I e Ciclónico II 
(pacote 2, 180 km/h)

ESCOLA SECUNDÁRIA 

Nº do Concurso Distrito
Nome da 
Escola

Objectos a Construir Observação
Sanitário

34/DPEZ/RAQUI-UCEE/FASE/2021 Pebane ESG de Pebane 1 Sísmica I e Ciclónica I (pacote 1,210km/h)

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 nr. 5/2016, de 8 de Março. Está aberto para todos os concorrentes elegíveis.

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais e consultar documentos do concurso, no endereço
abaixo, nos dias úteis durante as horas normais de expediente. 

5. Os documentos de concurso, poderão ser adquiridos pelos interessados no endereço abaixo a partir do dia 03 de Maio de 2021, 
contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 3.000,00MT (Três Mil Meticais), em numerário, por cada concurso.

6.  As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, até as 9:00 horas do dia  21 de de Julho de 2021 e devem ser
acompanhadas de Caução Provisória com validade de 120 (cento e vinte) dias, em Garantia Bancária ou Cheque Visado no valor 
de 60.000,00Mt (Sessenta mil meticais) para asambas  escolas.

7. A visita aos locais das obras será efeituada no dia 21 de Maio de 2021, sendo o local de concentração no Serviço Distrital de
Educação Juventude e Tecnologia dos referidos distritos, pelas 10:00 horas.

8. Será realizada uma Reunião Pré-Concurso no dia 23 de Junho de 2021, pelas 10:00 horas no Ginásio do IFP de Quelimane, para 
esclarecimento sobre as novas modalidades de gestão dos contratos de obras, no âmbito deste Programa.

9.  O anúncio do posicionamento dos concorrentes, estará previsto para o dia de 26 de Julho de 2021.

10.  As propostas entregues depois do prazo acima mencionado, não serão aceites. A abertura das propostas será às 10:00 horas do 
dia 24 de Julho de 2021 no endereço abaixo, na presença dos concorrentes ou seus representantes que desejarem participar.

Endereço: 
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO  DA ZAMBÉZIA  REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES - RAQUI

Avª Heróis de Libertação Nacional – C.P.Nº 69 – Tel: 24-213699 – Fax: 24-212102
10. Ao Concorrentes que tem litígios com a Educação, estão devidamente proibidos a fazerem parte do mesmo concurso.

11. Uma equipe multisetorial durante o percurso da avaliação, deslocar-se-ão para estaleiros e escritórios das empresas que
estiverem a concorrer.

12. Não será permitido um técnico responsável, responder por mais de uma obra. 

O DIRECTOR PROVINCIAL 
Joaquim Casal Oficial

(Especialista de Educação)

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO  DA ZAMBÉZIA  REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES - RAQUI
Avª Heróis de Libertação Nacional – C.P.Nº 69 – Tel: 24-213699 – Fax: 24-212102

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d) do número 3 do artigo 33, conjugado com o número 2 artigo 64 do 
Regulamento de Contratação 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 de 
acordo com a tabela abaixo:

Entidade adjudicada Montante de Adjudicação incluindo Iva Objecto de Contratação Concurso

Motocare Lote I-9,977,500.00MT

Aquisição de viaturas
C. Público N˚ 01/CGRN-

UGEA/2021
Ronil, Lda Lote II-16,940,000.00MT

MHL Auto, SA Lote III-8,925,000.00MT

TINASHE 202,073.63MT

Manutenção de Edifício de 
Conservatória de Registos 
Civil e Entidades Legais da 
Matola

Cotações N˚ 01/CGRN-
UGEA/2021

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre   

(Ilegível) 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
Departamento de Aquisições

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Concurso n° 62A000141/QP/0003/2021

1. O Ministério do Género, Criança e Acção Social pretende contratar o serviço de Auditoria dos
fundos do Projecto Agência Catalã de Cooperação e Desenvolvimento que compreende o período
de 01/01/2018 a 30/12/2020.

2. Para o efeito são convidadas empresas elegíveis de Auditoria Externa a manifestarem o seu
interesse em prestar este serviço de Consultoria.

3. As empresas interessadas devem fornecer documentos de qualificação e informações sobre a
capacidade para executar os serviços descritos acima (por meio de folhetos, brochuras, descrição 
de tarefas semelhantes, experiência em contexto de mercado semelhante, disponibilidade de
habilidades apropriadas.

4. A empresa de auditoria deve ser membro da OCAM-Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambi-
que.

5. Deve comprovar possuir sólida experiência em auditoria/verificação de projectos financiados
por fundos de doadores internacionais e possuir experiência de trabalho na análise de finanças
públicas.

6. As empresas de consultoria interessadas podem obter os Termos de Referência no endereço
abaixo, durante os dias úteis, das 7.30 às 15.30h, no edifício do Ministério do Género, Criança e
Acção Social, sito na Av. Ahmed Sekou Touré n° 908, 3° andar, porta n° 408.

7. As manifestações de interesse devem ser entregues até às 15.00H do dia 6 de Maio de 2021, no
endereço acima descrito.

8. A contratação será regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de
8 de Março, utilizando a Modalidade de Selecção Baseada na Qualidade e no Preço.

Maputo, Abril de 2021

Autoridade Competente
(Ilegível)

4044

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE MILITAR

HOSPITAL MILITAR DE NAMPULA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

De acordo com alínea d), do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos 
concursos abaixo indicados: 

N/O
Modalidade 
do concurso

Nome do Concorrente Objecto do Concurso

Valor da 
adjudicação 
incluindo o 

IVA

001/HMN/2021
Concurso 

de Pequena 
Dimensão

Casa Fabião
Fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes. 405.000,00

002/HMN/2021
Concurso 

de Pequena 
Dimensão

SanSete Mobiliário e 
Serviços, Lda

Fornecimento de material para manutenção e 
reparação de bens imóveis 358.313,00

003/HMN/2021
Concurso 

de Pequena 
Dimensão

Apollo Informática, 
Lda

Fornecimento de material para manutenção e 
reparação de eequipamentos de frio.

50.000,00

004/HMN/2021
Concurso 

de Pequena 
Dimensão

IRS Rambique 
Informática e 

Serrilharia

Fornecimento de material para manutenção e 
reparação de equipamentos Informáticos.

50.000,00                                                                                                                                             

005/HMN/2021
Ajuste 
Directo

Moçambique Motores 
Lda.

Fornecimento de peças, sobressalentes para 
equipamentos, máquinas e motores.

100.000,00

006/HMN/2021

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Star Stationery, Lda.
Fornecimento de material de consumo para 
escritório e consumo para Informática. 

601.710,00

007/HMN/2021
Concurso 

de Pequena 
Dimensão

Vip Supermercado Fornecimento de géneros alimentícios. 100.190,00

008/HMN/2021
Concurso 

de Pequena 
Dimensão

Vip Supermercado
Fornecimento de material e instrumentos de 
higiene e limpeza.  417.550,00

009/HMN/2021
Concurso 

de Pequena 
Dimensão

N.O Service, Lda
Fornecimento de material para cama banho 
e mesa. 50.000,00

010/HMN/2021
Concurso 

de Pequena 
Dimensão

Vip Supermercado
Fornecimento de material para copa e 
cozinha.

50.000,00

011/HMN/2021
Concurso 

de Pequena 
Dimensão

Sargento Multi Service, 
Lda

Fornecimento de recargas de comunicação 
no geral. 162.000,00

012/HMN/2021
Concurso 

de Pequena 
Dimensão

Solution Engineering
Prestação de serviço de manutenção e 
reparação de bens imóveis.

461.890,00

013/HMN/2021
Concurso 

de Pequena 
Dimensão

Apollo Informática, 
Lda.

Prestação de serviço de manutenção e 
reparação de meios frios.

75.000,00

014/HMN/2021
Concurso 

de Pequena 
Dimensão

SOS Comercio e 
Serviços

Prestação de serviço de manutenção e 
reparação de equipamentos Informáticos.  

75.000,00

015/HMN/2021
Concurso 

de Pequena 
Dimensão

PA. Auto Solution, Lda.
Prestação de serviço de manutenção e 
reparação de veículos. 

150.000,00

016/HMN/2021
Ajuste 
Directo

Moz Técnica Eléctrica e 
Construções. Lda

Manutenção e reparação da Rede Eléctrica 50.000,00

Entidade Competente

2696

171 71

Ace
ss

e 
no

ss
o 

Can
al 

no
 T

ele
gr

am
: t

.m
e/

Nov
ojo

rn
al



PUBLICIDADE 13Sábado, 24 de Abril de 2021

1. O  Serviço Distrital de Saúde Mulher e Acção Social da Moamba, através do Fundo do Orçamento de Estado

para implementação do Exercicio Económico e Social -2021, convida entidades interessadas a apresenta-
rem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

Nº Concurso Modalidade de Concurso Objecto do Concurso
Custo de 
Caderno

01 /21/B/UGEA/
SDSMAS

Concurso Por  Cotaçao Almoços e lanches Não 
requerida

  02/21/B/UGEA/ 
SDSMAS

Concurso Limitado Conbustivel e lubrificantes 1000.00MT

    03/21/S/UGEA/
SDSMAS

Concurso por cotações Equipamento informático Não 
requerida

04/21/B/UGEA/
SDSMAS

Concurso por cotações Botijas e Gás Não 
requerida

      05/21/S/UGEA/
SDSMAS

Concurso por cotações Manutenção dos existintores Não 
requerida

     06/21/S/UGEA/
SDSMAS

Concurso por cotações
Manutenção e reparação do 

sistema de frio
Não 

requerida

     07/21/B/UGEA/
SDSMAS

Concurso por cota ções Aquisicao de pneus Não 
requerida

     08/21/S/UGEA/
SDSMAS

Concurso Limitado
Manutenção e reparação de 

viatura
700.00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos
Concursos ou levantá-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio pela importância não
reembolsável, por cada conjunto. O pagamento deverá ser em depósito directo no Banco (conta:
SDSMAS – BCI.nº  14652199310001).

3. O período de validade das Propostas será de 60 (sessenta) dias.

4. As propostas deverão ser entregues  e abertas em sessões públicas acompanhadas de Garantia
Provisória válidas pelo prazo de 120 dias (cento e vinte dias),no mesmo endereço, na presença
dos concorrentes que desejarem comparecer, de acordo com o seguinte quadro

Nº do Concurso 
Data e hora de 

entrega
Data e hora de 

abertura
Valor da garantia
provisória (MT)

  01 /21/B/UGEA/SDSMAS
3/5/2021  as

9:00 Horas
3/5/2021  as

9:30 Horas
      Não requerida

  02/21/B/UGEA/ SDSMAS
Data: 12/5/2021
Hora: 9:45 horas

Data: 12/5/2021
Hora: 10:00 horas

      Não requerida

    03/21/S/UGEA/SDSMAS
Data: 3/5/2021
Hora: 9:45

Data: 3/5/2021
Hora: 10:00

      Não requerida

04/21/B/UGEA/SDSMAS
Data: 3/5/2021

 Hora: 10:15
Data: 3/5/2021

Hora: 10:30
      Não requerida

      05/21/S/UGEA/SDSMAS
Data: 3/5/ 2021

Hora: 10:45
Data: 3 /5/2021

Hora: 11:00
      Não requerida

     06/21/S/UGEA/SDSMAS
Data: 3/5/2021

 Hora: 11:15
Data: 3/5/2021

Hora: 11:30
      Não requerida

     07/21/B/UGEA/SDSMAS
Data: 3/5/2021

Hora: 11:45
Data: 3/5/2021

Hora: 12:00
      Não requerida

     08/21/S/UGEA/SDSMAS
Data: 12/5/2021
Hora: 9:45 horas

Data: 12/5/2021
Hora: 10:00 horas

      Não requerida

Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social da Moamba 

Unidade Gestora Executora das Aquisições
Sala de Reuniões 
Rua do hospital

5. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Forneci-

mento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

GOVERNO DO DISTRITO DE MOAMBA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE MULHER E ACÇÃO SOCIAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO  DE  CONCURSOS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURAS PESQUEIRAS, IP

Contratação de uma Empresa de Consultoria para a Elaboração de um Estudo de Viabilidade 
e Desenho de Layout para Construção de Bombas de Combustíveis Líquidos no Porto de 

Pesca de Maputo

CONCURSO PÚBLICO NO. 03/INFRAPESCA/2021

O INFRAPESCA; IP é uma instituição pública, dotada de personalidade jurídica, autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial, que exerce autoridade nos Portos de Pesca de 
Moçambique e demais infra-estruturas e equipamentos de apoio à pesca e aquacultura e 
funciona sob tutela do Ministro que superentende a área da pesca e aquacultura.

O INFRAPESCA, IP pretende contratar uma empresa de consultoria para a Elaboração de um 
Estudo de Viabilidade e Desenho de Layout para Construção de Bombas de Combustíveis 
Líquidos no Porto de Pesca de Maputo.

Para o efeito, o INFRAPESCA, IP convida pessoas colectivas interessadas, que reúnam 
os requisitos de elegibilidade e que estejam inscritas no Cadastro Único a apresentarem 
propostas, em envelope fechado, com identificação do concurso e do concorrente.

Os concorrentes interessados deverão demonstrar capacidade para a realização dos serviços 
solicitados, incluindo:

• Experiência na elaboração de projectos de bombas de combustíveis;

As empresas interessadas poderão obter mais informações, incluindo os Termos de Referência, 
a partir de 26 de Abril de 2021, no endereço abaixo indicado, de Segunda a Sexta-Feira, das 
8.00 horas às 15.00 horas, e as propostas deverão ser submetidas no mesmo endereço até as 
15:00 horas do dia 17 de Maio de 2021.

O concurso será regido pelos procedimentos previstos no Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Endereço:

Praça Vinte e Cinco de Junho – Cidade de Maputo 
Recinto do Porto de Pesca de Maputo
INFRAPESCA@outlook.com

Autoridade Competente

(Ilegível)

MUNICÍPIO DE VILANKULO
CONSELHO AUTÁRQUICO DA CIDADE DE VILANKULO

GABINETE DO PRESIDENTE

O Conselho Municipal da Cidade de Vilankulo, representado pelo Exmo. Senhor Presidente 
do Conselho Municipal, em aditamento ao aviso publicado no Jornal Noticias de 18 de Julho 
de 2020, cujos destinatários são todos os titulares do direito de uso e aproveitamento de 

terra (DUAT), com títulos provisórios ou definitivos, proprietários de ruínas, obras inacabadas 
e escombros, abandonados há mais de 5 anos, e que localizam-se na área de jurisdição da 
Autarquia de Vilankulo, comunica que, tendo  precludido o prazo de 30 dias contados a 
partir da publicação do aviso de 18 de Julho de 2020, para regularizarem ou implementarem 
os seus projectos , sob pena de extinção o dos DUAT em virtude da falta de implementação 
dos projectos, correm trámites para extinção dos direitos de uso e aproveitamento da terra 
provisórios, sobre a parcela com as seguintes  coordenadas, 739527:7561797, 739724: 
7561809, 739761: 7561532, 733562:7561508 que confrontam Norte via Pública, Sul 
Talhão demarcado, Este Baia de Vilankulo, Oeste via de Pública.
Nesta conformidade, convida-se aos interessados para em prazo de 30 (trinta dias), 
contados a partir da data da publicação deste edital, apresentarem por escrito neste conselho 
Autárquico, reclamações opondo a extinção dos duats, nas áreas visadas.
Para constar e para que nenhum munícipe alegue ignorância, foi lavrado o presente edital 
que será publicado nas vitrinas no Conselho Autárquico, no Jornal Noticias e demais átrios 
públicos. 

VILANKULO A CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO.

Vilankulo, aos 12 de Abril, 2021.

O PRESIDENTE
Williamo Simão Tunzine

(Instrutor e Técnico Pedagógico N1)

J U N TO S  P E L A  M O D E R N I Z A Ç Ã O  D O
M U N I C Í P I O  D E  V I L A N K U LO

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
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PUBLICIDADE14 Sábado, 24 de Abril de 2021

República de Moçambique

PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. A Direcção Provincial de Saúde de Nampula, convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos

discriminadas na tabela abaixo.

N/O
Modalidade de 
contratação e a 

respectiva Referencia
Objecto do Concurso Concorrente Ilegíveis

Data e a hora limite de 
entrega de documentos de 

qualificação e propostas 

Data e hora de abertura 
de documentos de 

qualificação e proposta 

Validades das 
propostas

Garantia provisória 

Valor Validade

01
58D008161/
CL/13/2021

Aquisição de Crédito de telemóveis e DECODERS no âmbito do 
Banco Mundial

Que reúne condições de 
ilegibilidade

6/5/2021
9:00h

6/5/2021
9:15h

90 Dias N/A N/A

02
58D008161/
CP/14/2021

Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes no âmbito do fundo 
do Banco Mundial

Que reúne condições de 
ilegibilidade

17/5/2021
9:00h

17/5/2021
9:15h

90 Dias 74.550,00 30 dias

03
58D008161/
CP/15/2021

Aquisição de Equipamento e Mobiliário de Escritório no âmbito 
do fundo do Banco Mundial.

Que reúne condições de 
17/5/2021

11:00h
17/5/2021

11:15h
90 Dias 71.385.00 30 dias

04
58D008161/
CL/16/2021

Aquisição de Material de Expediente e Consumíveis Informáticos 
no âmbito do fundo do Banco Mundial.

Que reúne ilegibilidade 
condições de ilegibilidade

6/5/2021
11:00h

6/5/2021
11:15h

90 Dias N/A N/A

05
58D008161/
CP/17/2021

Aquisição de Serviços de Manutenção e Reparação de Viaturas e 
Motos no âmbito do fundo do GAVI

Que reúne condições de 
ilegibilidade

17/5/2021
13:00h

17/5/2021
13:15h

90 Dias 88.500,00 30 dias

06
58D008161/
CP/18/2021

Aquisição de Serviços de Manutenção e Reparação de Viaturas e 
Motos no âmbito do fundo do OE e PRÓ-SAÚDE

Que reúne condições de 
ilegibilidade

18/5/2021
9:00h

18/5/2021
9:15h

90 Dias 
59,000.00

30 dias

07
58D008161/
CP/27/2021

Contratação de Serviços de Fotocópias de Manuais, Fichas, 
Encadernação, Impressão de cartazes, Folhetos e Bandeirolas.

Que reúne condições de 
ilegibilidade

18/5/2021
11:00h

18/5/2021
11:15h

90 Dias 
73,500.00

30 dias

08
58D008161/
CL/25/2021

Aluguer de Viaturas no âmbito do Fundo do Banco Munidial -WB
Que reúne ilegibilidade 

condições de ilegibilidade
6/5/2021

13:00h
6/5/2021

13:15h
90 Dias N/A N/A

09
58D008161/
CP/26/2021

Contratação de Serviços de Catering e Aluguer de Salas para 
actividades de Formação, Seminário, Conferencias e Reuniões no 
âmbito do Banco Munidial -WB

Que reúne ilegibilidade 
condições de ilegibilidade

18/5/2021
13:00h

 18/5/2021
13:15h

90 Dias
72,750.00

30 dias

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquiri-los na UGEA da Direcção Provincial de Saúde de Nampula, Cita na Av. Samora 
Machel nº 1019 pela Importância não reembolsável de 1500,00 (mil e quinhentos) mts, para cada conjunto.

2. As propostas devem ser entregues no endereço acima indicado na hora normal de expediente.

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5 /2016

de 8 de Março.

Nampula, aos 23 de Abril de 2021

A UGEA
(Ilegível)
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República de Moçambique
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. A Direcção Provincial de Saúde de Nampula, convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminadas na tabela

abaixo.

N/O
Modalidade de contratação 

e a respectiva Referencia
Objecto do Concurso Concorrente Ilegíveis

Data e a hora limite de 
entrega de documentos 

de qualificação e 
propostas 

Data e hora de 
abertura de 

documentos de 
qualificação e proposta 

Validades 
das 

propostas

Garantia provisória

Valor Validade

01 58D008161/CP/11/2021
Construção do Centro de Saúde Rural tipo II de Roieque – 
Distrito de Ribáuè no âmbito do fundo do OE

Que reúne condições de 
ilegibilidade

19/5/2021
9:00h

19/5/2021
9:15h

90 Dias 270.000,00 30 Dias

02 58D008161/CP/12/2021
Construção do Centro de Saúde Rural Tipo II de Negoro - 
Distrito de Erati no âmbito do fundo do OE

Que reúne condições de 
ilegibilidade

19/5/2021
11:00h

19/5/2021
11:15h

90 Dias 270.000,00 30 Dias

03 58D008161/CL/19/2021
Reabilitação do Centro de Saúde Rural tipo II de Corrane no 
Distrito de Meconta no âmbito do fundo do OE

Que reúne condições de 
7/5/2021

9:00h
7/5/2021

9:15h
90 Dias N/A N/A

04 58D008161/CL/20/2021
Reabilitação e Ampliação do Centro de Saúde Rural tipo II de 
Chocas Mar no Distrito de Mossuril no âmbito do fundo do OE

Que reúne ilegibilidade 
condições de 
ilegibilidade

7/5/2021
11:00h

7/5/2021
11:15h

90 Dias N/A N/A

05 58D008161/CL/21/2021
Reabilitação do Edifício da Direcção Provincial de Saúde de 
Nampula no âmbito do fundo do OE

Que reúne condições de 
ilegibilidade

7/5/2021
13:00h

7/5/2021
13:15h

90 Dias N/A N/A

Os concorrentes interessados nas suas propostas devem apresentar os ALVARÁ DAS CLASSES ABAIXO e poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquiri-los na UGEA da 
Direcção Provincial de Saúde de Nampula, Cita na Av. Samora Machel nº 1019 pela Importância não reembolsável de 1500,00 (mil e quinhentos) mts, para cada conjunto.

1. Construção do Centro de Saúde Rural tipo II de Roieque – Distrito de Ribáuè no âmbito do fundo do OE------------------------------------------------------------------- Alvará da 4ª Classe:

2. Construção do Centro de Saúde Rural Tipo II de Negoro - Distrito de Erati no âmbito do fundo do OE----------------------------------------------------------------------- Alvará da 4ª Classe:

3. Reabilitação do Centro de Saúde Rural tipo II de Corrane no Distrito de Meconta no âmbito do fundo do OE-------------------------------------------------------------- Alvará da 2ª Classe:

4. Reabilitação e Ampliação do Centro de Saúde Rural tipo II de Chocas Mar no Distrito de Mossuril no âmbito do fundo do OE-------------------------------------- Alvará da 3ª Classe:

5. Reabilitação do Edifício da Direcção Provincial de Saúde de Nampula no âmbito do fundo do OE----------------------------------------------------------------------------- Alvará da 2ª Classe:
As propostas devem ser entregues no endereço acima indicado na hora normal de expediente.
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5 /2016 de 8 de
Março.

Nampula, 23 de Abril de 2021

A UGEA
___________________________

Ilegível
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15Sábado, 24 de Abril de 2021

DELFINA MUGABE

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA

(delfinadelfina1963@gmail.com)

Da consulta à 
gramática
RECENTEMENTE participei num encontro de trabalho em que se estava a analisar um doc-

umento escrito na língua de Camões. Um dos participantes, cujo nome não é aqui chamado, 

perguntou-me a função dos dois pontos na frase, ou seja, quando é que o autor de um texto 

deve usá-los. Depois de explicar a função deste sinal de pontuação, o interlocutor sugeriu 

que abordasse o tema na rubrica “Da Consulta à Gramática” porque, na sua perspectiva, 

pode ser que mais pessoas tenham dúvidas sobre o contexto em que se deve colocar os 

dois pontos na frase. Neste sentido, hoje trazemos este tópico: “qual é a função do sinal (:)?” 

A gramática da língua portuguesa, tal como é o caso “do português contemporâneo” 

de Celso Cunha e Lindley Cintra (2002:429) elucida que, uma vez que a linguagem escrita 

não dispõe de recursos rítmicos e melódicos da língua falada, recorre a sinais da pontuação 

para colmatar esta carência. Os sinais de pontuação podem ser classificados em dois gru-

pos, nomeadamente os que têm a função de marcar a pausa no discurso, tais são a vírgula 

(,); o ponto (.) e o ponto e vírgula (;). O outro conjunto é constituído por sinais cuja função 

é marcar a melodia e entoação, a saber “ os dois pontos (:); o ponto de interrogação (?); O 

ponto de exclamação (!); as reticências (…), entre outros.

Como se pode ver, existe um número de sinais importantes para a transmissão por 

intermédio da escrita. Neste caso, vamos falar dos dois pontos cuja função é, segundo a 

gramática, assinalar na escrita a suspensão da voz na melodia de uma frase não concluída 

(idem, 434).

Alguns dos casos em que se usa este sinal são os seguintes:

Enumeração ou esclarecimento

Exemplo: 

- Felicidade para mim significa: “saúde, paz, família, habitação condigna, trabalho, ali-
mentos”

- A participação feminina nos órgãos de decisão do país requer: apostar na educação da

mulher; eliminar focos de discriminação baseada no sexo e criar oportunidades iguais para 

cidadãos de ambos sexos. 

- A Maria foi ao mercado e comprou: fruta, cereais, carnes e legumes.

De notar que depois de dois pontos os elementos são apresentados, dentro do período

em letra minúscula.

O sinal é igualmente usado em sínteses ou consequência do que foi enunciado tal como 

neste exemplo: 

- A minha ausência no seu aniversário não foi por desconsideração: foi por ter regressa-

do tarde da viagem, para além da fadiga.

- O consumo de drogas está cada vez mais preocupante no país. Neste sentido sugiro:

- sejam tomadas  medidas mais contundentes, nomeadamente reforçar a fiscalização da
mercadoria nas fronteiras por onde entram os entorpecentes;

- penalizar os infractores, com vigor. 

No discurso directo 

Os dois pontos são também empregues para anunciar uma citação, regra geral, depois

do verbo ou expressão com sentido de “dizer, responder, perguntar”. Exemplo:

- meninos, o professor disse: “na próxima semana haverá uma avaliação surpresa, este-

jam preparados”

- A mãe pergunta: quem ficou de ir buscar as crianças na escola? 
Em suma, os sinais de pontuação procuram recuperar, no texto escrito, alguns recursos 

específicos da língua falada.

RECREIO INFANTO-JUVENIL

DESDE sempre o livro é nosso ami-
go. Ele oferece-nos uma das coisas 
mais belas da vida: o conhecimen-
to. É porque lemos que sabemos do 
mundo, dos seus lugares e da sua 
magia. Encontramos nos livros um 
mundo mágico trazido pela criativi-
dade de quem os escreve e conheci-
do porque lemos. 

Escrevemos estas linhas a pensar 
nos nossos amiginhos leitores des-
ta página, que o jornal “Notícias” 
criou para incentivá-los a ler. E para 
recordarmos da importância do li-
vro, que ontem teve o seu dia espe-
cial. O 23 de Abril é Dia Mundial do 
Livro, escolhido precisamente para 
lembrarmos sempre da importância 
deste para a vida das crianças e dos 
adultos. 

Porque o livro é importante, 
muito importante, convidamos os 
meninos a lerem. A lerem sempre, 
todos os dias, porque a magia dos 
livros dá-nos mais conhecimentos, 
diversão e torna-nos em melhores 
seres humanos. Fazemos o convi-
te para que a leitura seja um hábito 
permanente, que ela seja um amor, 
tanto para os amiguinhos, a quem 
dedicamos este texto, como aos 
pais e encarregados de educação. 
Porquê? Porque ler é para crianças 
e adultos. Uma criança e um adulto 
que lêem são os melhores seres para 
o nosso país e para o nosso mundo.

Pelo Dia Mundial do Livro, ao
mesmo tempo que fazemos votos 
para os meninos lerem, vai a nos-
sa vénia a todos que se dedicam à 
escrita para a pequenada, pois es-
tão a lançar sementes para os livros 
dos escritores moçambicanos e do 
mundo serem lidos!

A
S crianças deslocadas 
de Palma, na provín-
cia de Cabo Delgado, 
devido a um ataque 
terrorista ocorrido há 

dias naquela região do país, 
passam a contar com quatro 
mil livros, recentemente ofe-
recidos pela Alcance Editores.   

Os livros, doados no âm-
bito das actividades de res-
ponsabilidade social desta 
editora, contemplam diversas 
áreas, como escolares, di-
dácticas, literatura infanto-
-juvenil, banda desenhada,
cadernos pedagógicos, entre
outros.

A oferta de livros aos me-
ninos deslocados de Palma 
enquadra-se numa campa-
nha denominada “Coração 
Solidário”, da Makobo, uma 
plataforma que visa prover e 
fomentar serviços que visem 
a promoção do bem-estar so-
cial de grupos menos favore-
cidos.

As também visam o ape-
trechamento da Biblioteca da 
Escola de Artes  no  Centro  de  
Acomodação  Temporária  de  
25 de Junho no distrito de Me-
tuge, em Pemba.

“Dentro do nosso espaço 
de acção, acima de tudo, te-
mos o objectivo de contribuir 
para o conhecimento, recrea-
ção, informação e interac-
ção necessária ao acto de ler, 
podendo assim influenciar de 
maneira positiva no desen-
volvimento social, emocional 
e cognitivo da criança”, con-
sidera a uma nota da Alcance.

A editora avança que o 
desenvolvimento do hábito 
de leitura deve ser estimula-
do desde cedo, nos mais pe-
quenos pelas suas famílias, 
destacando a importância da 
leitura diante da catástrofe 
que o mundo vive. “A parti-
cipação de todos nós faz com 
que tenhamos um Moçambi-
que melhor”, salienta.

Livros para crianças 
deslocadas de Palma

Livro, o amigo para a vida!

L a b i r i n t o
Amiguinhos! Ajudem o boneco  

a encontrar o caminho de saída

Resposta
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Sábado, 24 de Abril de 2021
C. DELGADO EM FOCO

Superfície 78 778  km²
População  1 606 568 (2007); 17 Distritos

PUBLICIDADE

16

República de Moçambique

Província de Nampula

Conselho Executivo Provincial

Direcção Provincial de Saúde de Nampula

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de AdjudicaçãoDe acordo com o n˚ 3 do artigo 33 conjugado com o n˚ 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:
Modalidade de Contratação e 
Respectiva Referência

Nome do Concorrente Objecto do Concurso
Valor de Adjudicação
Incluindo IVA

Concurso Público nº 58D008161/CP/03//2021 START- Sociedade Unipessoal, 
Lda

Fornecimento de combustivel no âmbito do Fundo do O.E 5.359.093,00
Concurso Limitado nº 58D008161/CL/04//2021 START- Sociedade Unipessoal, 

Lda
Fornecimento de combustível no âmbito do Fundo do GAVI 3.399.999,00 

Concurso Limitado nº 58D008161/CL/07/2021 Complexo Restaurante Bar 
Churrasco

Contratação de serviços de catering e aluguer de sala para actividades de formação, seminários, conferências e reuniões no âmbito do Fundo do GAVI 2.486.250,00
Concurso por Cotações nº 58D008161/CC/09/2021 IRS- Rambique Informatica e 

Serrelharia
Fornecimento de recargas e decóderes 344.600,00

Nampula, aos 22 de Abril de 2021
A UGEA

   (Ilegível) 169

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA
EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
JACINTO MIMOCertifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e dois de Março do ano dois mil e vinte e um, lavrada de folhas quarenta e dois a folhas quarenta e três verso, do livro de notas para escrituras diversas número “B”, traço trinta e um, a cargo de Teresa Luís, Conservadora e Notária Superior do referido Cartório, se acha lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros na qual, seus filhos: Dércio Jacinto Mimo, menor, Jacilia Jacinto Mimo, menor, e Yuran 

da Elizabeth Jacinto Mimo, menor, residente em Nampula, foram declarados únicos herdeiros de todos os seus bens e direitos, de seu pai Jacinto Mimo, com última residência na cidade de Nampula.
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra disposição da última vontade.

Está ConformeCartório Notarial de Nampula, vinte e dois de Abril de dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Superior(Ilegível) 111

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão n.º 345 R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ANTÓNIO 
DA CONCEIÇÃOCertifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de vinte e três de Abril de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas trinta e seis verso, a folhas trinta e sete verso, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e oitenta traço “C”, deste Cartório Notarial, perante mim Sérgio Custódio Miambo, Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de António da Conceição, de sessenta e quatro anos de idade, solteiro, natural de Maputo, de nacionalidade moçambicana, com a última residência no Bairro Mussumbuluco - Matola, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.Mais certifico que na operada escritura pública foram declarados como únicas e universais herdeiras de todos seus bens, suas filhas: Leila Adelina da Conceição 

e Helga Celestina da Conceição, ambas solteiras, maiores, de nacionalidade moçambicana, naturais de Maputo, onde residem, respectivamente.Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com elas concorram à sucessão, e da herança dela fazem parte bens móveis e imóveis.
Está ConformeMaputo, aos 23 de Abril de dois mil e vinte e um

O Conservador e Notário Técnico(Ilegível) 4734

Conflito de terra 
opõe populares 
à UniLúrio

Este é o espaço em disputa entre populares e a Universidade Lúrio, na cidade de Pemba

E
STÁ instalado, na Uni-
dade Comunal Eduardo 
Mondlane, no Bairro 
Maringanha, arredores 
da cidade de Pemba, um 

conflito de terra que opõe um 
grupo de moradores à Direcção 
da Faculdade de Engenharia  da 
Universidade Lúrio (UniLúrio). 

Segundo dados em nosso 
poder, os populares acusam 
a direcção daquela academia 
de tentar apropriar-se, em 
nome de interesse público, de 
uma porção de pouco mais de 
300x500 metros para constru-
ção de um muro de vedação 
sem pagamento de nenhuma 
compensação.

Trata-se de 70 famílias que 
ocupam a área em alusão por 
várias décadas para prática da 
agricultura de subsistência

De acordo com Abujate 
Rachide, que falava em repre-
sentação das famílias Jafaeane, 
Catarina e Lutufi, vítimas da 
alegada expropriação das suas 
parcelas, a UniLúrio não aceita 
dialogar com os afectados para 
se ultrapassar o problema.

O “barulho” dos popula-
res deve-se ao facto de aquela 
universidade ter recentemen-
te realizado cerimónia de lan-
çamento da primeira pedra 
para a construção do muro de 
vedação sem o conhecimen-
to dos populares, atitude que, 
segundo eles, indicia tentativa 
de evitar pagar as compen-
sações que os moradores se 
acham no direito de receber 
pelas benfeitorias existentes 
no espaço em disputa.

“Dias antes da cerimónia 
do lançamento da primeira 
pedra para a construção do  
muro a UniLúrio reuniu con-
nosco e prometeu que iria in-
demnizar cada um de nós, po-
rém tal não aconteceu, porque 

dias depois fomos surpreen-
didos com a realização da 
cerimónia de lançamento da 
primeira pedra e nunca mais 
a UniLúrio falou connosco” - 
explicou Rachide.

Quem também se mostrou 
indignado com relação à ati-
tude da UniLúrio é o secretário 
do Bairro Maringanha, Ussene 
Fernando. Disse que estava 
convencido que as partes ha-
viam chegado a um consenso 
com relação ao assunto, em 
2020, ano em que iniciaram os 
contactos.

 “No ano passado a UniLú-
rio reconheceu que havia in-

vadido os espaços de algumas 
famílias no processo de de-
marcação da área para a cons-
trução do seu muro de ve-
dação e ficou por compensar 
os afectados. Fiquei surpreso 
quando as pessoas aproxima-
ram a mim para se queixarem 
de que não haviam recebido 
nada” - ajuntou Fernando.

Os moradores garantem 
que se não for resolvido vão 
inviabilizar o curso das obras 
de construção do muro de ve-
dação.

Contactado pelo nosso Jor-
nal, Fred Nelson, director da 
Faculdade de Engenharia da 

UniLúrio, disse que o assunto 
tinha sido entregue ao Conse-
lho Municipal para os devidos 
efeitos.

Segundo o Decreto nº 
66/98, de 8 de Dezembro, “as 
comunidades que estejam a 
ocupar a terra segundo as prá-
ticas costumeiras adquirem 
o direito de uso e aproveita-
mento de terra”.

Todavia, segundo alguns 
comentadores, este direito 
costumeiro pode ser extinto 
em caso de interesse do Esta-
do, sem prejuízo da atribuição 
de uma compensação justa ao 
afectado, pelas benfeitorias.

Cuidados de saúde mais
próximos dos reassentados
AS aldeias de reassentamento 
das famílias deslocadas por 
conta dos ataques terroristas 
nos distritos a norte da pro-
víncia de Cabo Delgado vão 
ter unidades sanitárias a se-
rem construídas a partir do 
decurso do presente ano.

O director provincial da 
Saúde, Magido Sabune, disse 
que a construção das referi-
das unidades naqueles espa-
ços visa melhorar a assistên-
cia sanitária dos deslocados, 
através da aproximação das 
infra-estruturas de prestação 
daquele serviço social.

“Acreditamos que com 
a construção das unida-
des sanitárias reduziremos 
as distâncias que os nossos 
concidadãos são obrigados 
a percorrer para ter acesso à 
assistência sanitária”, expli-
cou Sabune ao governador 
da província, Valige Tauabo, 
aquando da sua recente visita 
ao sector para avaliar o grau 
do cumprimento das activi-
dades inscritas no Plano Eco-
nómico Social daquela insti-
tuição do Estado.

Não foi revelado o número 
das unidades sanitárias a se-

Um dos centros de reassentamento dos afectados pelos ataques terroristas que 
vai beneficiar da construção de uma unidade sanitária

Energia eléctrica chega a Chiúre
RESIDENTES de cinco bairros da 

vila autárquica de Chiúre, na provín-
cia de Cabo Delgado, nomeadamente 
Namuita, Milamba, Namissiri, Nahele e 
Titimar, vão, a partir dos próximos dias, 
consumir, pela primeira vez, energia 
eléctrica da rede nacional, com a con-
clusão das obras de expansão da rede 
levadas a cabo pela edilidade local.

Para o efeito, o Conselho Municipal 
da Vila de Chiúre financiou a aquisição 
e colocação de postes bem assim dos 
respectivos fios de condução da energia 
eléctrica, cabendo a cada munícipe fazer 
a baixada para a sua residência.

Paralelamente, está em curso o pro-
cesso de expansão da rede de distribui-
ção de água potável aos bairros cujos re-
sidentes enfrentam graves carências do 
precioso líquido.

O abastecimento de água potável à 
vila de Chiúre, que amanhã (domingo) 

completa 34 anos desde a sua elevação 
à actual categoria, é feito através de um 
sistema reinaugurado em Novembro de 
2019, com capacidade para 36 mil pes-
soas.

Segundo a resenha histórica a que 
tivemos acesso, em 16 de Fevereiro de 
1921 foi criado o posto administrativo de 
Chiúre-Velho, que seria oficializado em 
2 de Julho de 1924.

Em 1948 o posto administrativo de 
Chiúre-Velho foi transferido para a ac-
tual sede do distrito, devido à abertura 
da Estrada Nacional Número Um (N1), 
que liga à província de  Nampula, tendo 
passado a circunscrição em 29 de No-
vembro de 1972.

De acordo com a Resolução Minis-
terial nº 9/87, de 25 de Abril, Chiúre foi 
elevado à categoria de vila.

Os nativos do  distrito de Chiúre 
(Macuas e Assakas) são oriundos da zona 

de Muiua, em Eráti, na vizinha província 
de Nampula. 

Reza a história que devido às guer-
ras havidas entre diferentes membros 
de clãs e a procura de zonas férteis e 
seguras para  habitar estes imigraram e 
povoaram as zonas que actualmente são 
conhecidas como postos administrati-
vos de Namogelia, Ocua, Chiúre-Sede, 
Chiúre-Velho, Mazeze, até dar com o 
Oceano Índico, através do distrito de  
Mecúfi. 

O presidente do Conselho Munici-
pal da Vila de Chiúre, Alicora Intutunha, 
considera que a autarquia está a registar 
um crescimento constante. Disse que 
para além dos bairros antigos estão a 
nascer novos, com a chegada de novas 
pessoas que procuram segurança devido 
aos ataques terroristas que estão a ocor-
rer em alguns distritos das zonas norte e 
centro da província de Cabo Delgado.

rem construídas, mas dados 
oficiais indicam que a pro-
víncia conta com 21 aldeias 
de reassentamento localiza-
das nos distritos de Ancuabe, 
Metuge, Chiúre, Namuno, 
Balama e Montepuez, que ac-
tualmente acolhem 117.204 
famílias deslocadas, idas de 
Mocímboa da Praia, Nangade, 
Muidumbe, Macomia, Quis-
sanga e recentemente Palma.

Uma outra acção que será 

levada a cabo a partir do pre-
sente ano, no âmbito do Plano 
Económico e Social da pro-
víncia, tem a ver com a con-
tratação de mais pessoal para 
o quadro do sector da Saúde.

Segundo dados apre-
sentados pelo director pro-
vincial, Cabo Delgado conta 
com 4500 funcionários, en-
tre pessoal técnico do sector 
administrativo, em exercício 
nas 131 unidades sanitárias, 

40 das quais actualmente 
inoperacionais por conta da 
destruição e vandalização 
protagonizada pelos grupos 
terroristas.

Valige Tauabo congratu-
lou o sector pelas iniciativas 
a serem desenvolvidas no 
presente ano, porém exortou 
os gestores de outras unida-
des orgânicas subordinadas, 
caso específico do Hospital 
Provincial de Pemba, para 
que aprimorem os seus mé-
todos de funcionamento por 
forma a pôr cobro à onda de 
reclamações dos utentes da-
quela unidade sanitária de 
referência, de alegado mau 
atendimento.

“A população tem-se 
queixado de alegada morosi-
dade no atendimento ao ní-
vel das  nossas unidades sa-
nitárias, principalmente no 
Hospital Provincial. Devem 
envidar esforços no senti-
do de acabar com isso. Um 
servidor público deve lutar 
sempre para atender me-
lhor a população, para o bom 
nome da instituição para a 
qual trabalha” -destacou 
Tauabo.
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TONY GOMBE

Vagas comprometidas!
RABIM SAIZE CHIRIA

É DO domínio público que, a publicação de vagas 
do emprego, não é nada mais, nada menos que uma 
fase de selecção dos candidatos concorrentes. Pois, 
é neste momento que a pessoa presta as suas infor-
mações essenciais sobre a sua formação académica, 
a sua experiência profissional, suas habilidades, en-
fim, seu perfil. Ora, a partir desta fase os candidatos 
são submetidos à avaliação, seguida de uma entre-
vista para se verificar se são aptos ou não, porque 
afinal de contas, sem candidatura não há selecção, 
ou seja, a concorrência é a condição primordial para 
a selecção.

De acordo com a Constituição da República, o 
emprego não se vende e não se compra. Portanto, ha-
vendo um concurso público, todo cidadão que tenha 
alguma formação relacionada à vaga publicada tem 
o direito de concorrer em pé de igualdade com os ou-
tros concorrentes. Atenção, esta citação não é literal
da brochura constitucional, mas sim traduzida pelo
autor deste artigo, aliás, não sou leitor de leis que são
violadas antes de endireitarem a quem quer que seja.

 Ora, no meu solo pátrio, a corrupção continua 
a ser um empecilho no acesso às oportunidades de 
emprego, quase em todas áreas e, em todas entidades 
empregadoras, quer públicas quer privadas. Tudo 
indica que estamos numa fase em que, o mérito e 
formação académica contam menos ou quase nada. 
Recentemente concorri a umas vagas em Chiúta e 
Chifunde, dois distritos localizados na província de 
Tete. Chamaram-me para fazer entrevista, mas logo 
depois tivemos a informação de que as vagas eram 
comprometidas. O mais engraçado é que as pessoas 
que difundiram essa má notícia e verossímil foram 
os próprios entrevistadores. Olha, uma informação 
que sai da fonte, a probabilidade de ser falsa é nula.

Na verdade, os chefes provinciais, falo do go-
vernador e seus colaboradores, já tinham fechado 
todas as vagas para os seus familiares. E nós que não 
temos influência do acaso, apenas fomos concor-
rer uma vaga não concorrida por nós. Já imaginou 
você, gastar os seus parcos recursos com cópias e 
reconhecimentos só para encher o cofre do Estado. 
O miserável fundo que devia usar para iniciar o meu 
pequeno negócio, deposito na conta do indivíduo 

cujo filho é dono da vaga a que me iludo concorrer. 
Quanta maldade!

Ora, em Moçambique, quando falamos da jus-
tiça social, recordamo-nos do hino da vitória que 
exaltava os valores da igualdade entre os homens em 
todos âmbitos: social, oportunidades, saúde, política, 
educação etc. Recordamo-nos do período de 1975 
em que foi consolidada a unidade e a vitória do povo 
moçambicano. Recordamo-nos da Frelimo, partido 
que estava na vanguarda na consolidação da nossa 
vitória. Recordamo-nos da prova de heroicidade exi-
bida pelos nossos camaradas que se entregaram de 
corpo e alma para libertar o povo do jugo colonial.

Portanto, depois de vencer esta batalha contra o 
colonialismo, o jovem Moçambique tinha um pro-
pósito fundo de vencer a burguesia interna, a ex-
ploração do homem pelo homem, o nepotismo, o 
amiguismo, o lambebotismo, a corrupção e outras 
vergonhas imensuráveis que actualmente enfermam 
a nossa sociedade. Porém, até esta altura em que eu 
escrevo este artigo, este propósito ainda não se refle-
tiu nesta minha terra amada. E a pergunta que coloco 
é, o que está falhar  meus camaradas?

HELENA ATALAIA

A MATERNIDADE é um dom maravilhoso. Em cada 
filho, a nossa vida altera-se. Crescemos mais e me-
lhor.  Mas educar é uma arte difícil e muitas vezes 
dolorosa. Pensamos, questionamos e questionamo-
-nos nesse processo delicado. Pois temos a noção,
ou o medo, que podemos transformar ao longo dos
anos um bebé delicado num estafermo sem tamanho!
E ainda por cima, não há receitas, pois não há dois
iguais... Mas há orientações e essas são preciosas.

Tenho observado com mais atenção como muitas 
crianças e jovens não sabem relacionar-se com educa-
ção e cortesia. Entre eles, e com pessoas mais velhas. 
Cabe aos pais a função de educar. Não nos podemos 
pôr à margem dessa necessidade. Nem colocar a ex-
pectativa, que será o meio escolar, ou outro qualquer, 
a realizar a função dos pais.

As crianças e os jovens têm de aprender a respeitar 
os pais, irmãos, avós, professores, os mais velhos, os 
mais fracos. E isso aprende-se na família. Ao sermos 
respeitados e amorosamente ensinados somos ensina-
dos a respeitar. Que sociedade queremos criar se não 
cumprirmos o nosso papel enquanto educadores?

Hoje em dia, as mães e as famílias têm muitas 
dúvidas das suas competências. Mas o que podemos 
errar, parece-me bem maior quando omitimos a nossa 
função de educar. As nossas mães não tinham tanta 
informação mas tinham uma certeza - amo os meus 
filhos e faço o melhor por eles! - Isto continua a ser 
verdade hoje, mas em vez de certezas, temos muitas 
dúvidas, muitas opções, muita literatura e muita con-
fusão!

O que se pode e não pode fazer, dizer, vestir, quan-
to tempo posso estar na internet? Parece que pode 

tudo desde que nos apeteça. Mas, não é verdade. Os 
nossos filhos não são diferentes de nós na necessida-
de de orientação, de luz no caminho. Precisam, como 
nós precisámos, e continuamos a precisar, de verdade 
e não de mentiras. Mentiras que tudo podemos fazer 
desde que queiramos; que só nós importamos. O nos-
so “eu” parece ser agora o centro do universo e uma 
aparente felicidade, o nosso caminho sagrado. Inde-
pendentemente do quanto possamos magoar os outros 
no percurso.

Importa o que fazemos no nosso caminho e no ca-
minho que cruzamos com os outros. E, é uma cruelda-
de criar as crianças e jovens sem esse conhecimento. 
Perceba-se sem se saberem relacionar com educação, 
cortesia, amabilidade, respeito por si próprio e pelos 
outros. Enfim, com amor.

Para isso, contamos com quem nos ensinou. Os 
nossos pais, os seus exemplos, as coisas boas e as 
menos boas; tudo serviu para nos construir, para nos 
dar uma tela onde fazemos a nossa história. E além 
de tudo, contamos com tantos e bons recursos.

As mães têm uma função muito bela. O Papa 
Francisco, na sua Exortação Apostólica - A Alegria 
do Amor - dá-nos tantas e belas mensagens sobre 
a maternidade, a família e os desafios que a socie-
dade enfrenta, e que nos pode ajudar neste tema. 
Alerta-nos: “Há que considerar o crescente perigo 
representado por um individualismo exagerado que 
desvirtua os laços familiares e acaba por considerar 
cada componente da família como uma ilha, fazen-
do prevalecer, em certos casos, a ideia de um sujeito 
que se constrói segundo os seus próprios desejos as-
sumidos como carácter absoluto”. Mas também nos 
deixa uma mensagem de esperança: “ De facto, as 
mães são o antídoto mais forte contra o propagar do 

individualismo egoísta. São elas que testemunham a 
beleza da vida”

Por isso, e para todas as mães que não se sentem 
suficientemente valorizadas, não se esqueçam que 
isto é entre Deus e cada uma de nós, nunca foi entre 
nós e a sociedade.

Muito embora, a nossa fé como nos diz o Papa: “ 
não nos tira do mundo, mas insere-nos mais profun-
damente nele”. A sociedade só fica a ganhar com o 
trabalho e o amor de uma mãe, embora incompreen-
sivelmente não o saiba reconhecer devidamente.

Mas o que realmente interessa, é saber porque o 
faço. E como em qualquer trabalho, o que me reali-
za verdadeiramente, não é o que faço, mas porque o 
faço. Como o construtor, saibamos que não estamos 
apenas a colocar umas pedras mas a construir uma 
catedral.

A Maternidade é fonte de crescimento interior 
intenso e de busca incessante de Deus. E quando um 
filho nos escreve um poema aos 7 anos, leva-nos a 
estas reflexões, lembra-nos esse amor gigantesco, 
essa admiração maravilhosa que tínhamos e sempre 
teremos pela nossa mãe. E como é belo vermos a his-
tória repetir-se nos nossos filhos. E esse amor incon-
dicional, transporta-nos para o modelo de Maternida-
de que nunca nos defrauda -Maria. Escreveu o Santo 
Padre João Paulo II - “Maria é modelo incomparável 
de acolhimento e cuidado da vida”

Porque para educarmos é preciso nos educarmos, 
deixo um pensamento de S. João da Cruz:

“O remédio custoso, como o é tudo aquilo que 
tem valor - está em procurar o verdadeiro centro da 
vida humana, o que pode dar uma hierarquia, uma 
ordem e um sentido a tudo: a intimidade com Deus, 
mediante uma vida interior autêntica”.

LOPES MUAPENTA

SE você já plantou uma semente na terra e a regou todos 
os dias, esperando a plantinha nascer, então compreenderá 
que pensar, sentir, falar e agir devem estar em harmonia para 
que seja acionada a propulsão realizadora da lei dos seme-
lhantes que se atraem. Sabemos que alguns relacionamentos 
simplesmente te fazem se sentir mal consigo mesmo, o que 
é exatamente o contrário daquilo que um relacionamento 
deveria fazer. Afinal, o amor serve para nos fazer bem! Por 
isso, ao primeiro sinal de um relacionamento tóxico, corra! 
Aprenda a identificar: Se você já sentiu que frequentemente 
o seu parceiro faz com que você se sinta ridicularizada, talvez 
você esteja em um relacionamento tóxico. Quando você é
alvo de piadas dentro de seu próprio relacionamento e o seu
parceiro ri de você ao invés de ajudar ou corrigir o errado,
com certeza, algo está errado. Tem pessoas que até acham o 
ciúme algo fofo, como uma demonstração de afecto. Mas a
verdade é que quando esse sentimento é excessivo, vira uma
obsessão e pode se tornar uma forma de controlar o outro.
Tome cuidado! 

Quando você questiona algum comportamento dele ou 
demonstra sua opinião sobre alguma coisa, ele se defende 
dizendo que você é louca ou diz que está exagerando? Muitas 
vezes, em um relacionamento tóxico, o abusador pode fazer 
você se sentir culpado pelos erros dele mesmo. Em um rela-
cionamento tóxico, há palavras desafiantes nas seguintes ex-
pressões: Se você me deixar, ninguém mais vai-te amar pois 
eu te suporto muito que nunca vais apanhar alguém como 
eu na tua vida! Tome cuidado, pois esse tipo de ameaça, às 
vezes, pode acontecer não exatamente com essas palavras, 
mas ele pode diminuir e deixar a mensagem subentendida. 
Por um meu conselho pessoal diria assim: Se na hora que 
acontecer a situação desconfortável você não se sentir con-
fortável para falar, deixe a poeira baixar e converse mais tar-
de para averiguar a situação. Você já sentiu que o seu parceiro 
te afasta das outras pessoas? Esse pode ser um grande sinal 
de um relacionamento abusivo! Normalmente, nesse tipo de 
relação, o abusador quer ter domínio total sobre o outro e 
prefere que o seu parceiro não tenha relação com amigos ou 
até mesmo familiares. Quando nos juntamos com alguém na 
vida temos de saber que um relacionamento pode mudar as 
nossas vidas, trazer amadurecimento, felicidade e uma sen-
sação de estarmos completos. Além da paixão, a relação a 
dois deve incluir respeito e cordialidade de ambas as partes. 
Temos de estar atentos ao comportamento do nosso parcei-
ro nas várias vertentes: se ele demonstra desinteresse pelos 
sonhos que vos fizeram juntar e objetivos de vida ou não? 
Se ele não te apoia em seus próprios projetos e os diminui, 
repense na saúde dessa relação! 

Os relacionamentos podem começar saudáveis, mas os 

sentimentos ruins, a história ruim ou as necessidades não 
atendidas a longo prazo podem prejudicar, poluir o relacio-
namento e mudar as pessoas nele. Se além de não te apoiar, 
ele também não demonstra felicidade pelas suas conquistas, 
talvez você realmente esteja em um relacionamento abusivo! 
Afinal, em um relacionamento saudável, é normal a vontade 
de crescer em conjunto. Mas quando o teu parceiro te desa-
nima e não liga para as suas vitórias, há algo de errado! Por 
algum motivo, seu parceiro está ressentido ou mesmo com 
ciúmes e age dessa forma.

Em um relacionamento tóxico ou abusivo, é normal 
que o abusador queira se sentir superior constantemente. 
Para isso, ele pode fazer com que você se sinta incapaz e 
insuficiente, com as frases provocativas: “Desista, você não 
leva jeito para isso!”, “Você não faz nada certo”, e mais pa-
lavrões.  Relacionamento é como gangorra, para os dois se 
darem bem é preciso que ela esteja equilibrada. Você já tro-
cou de roupa porque o seu parceiro disse que uma saia estava 
muito curta, que uma blusa estava muito decotada ou que um 
vestido estava muito justo, a camisa e as calças não se com-
binam? Algumas pessoas enxergam isso como uma simples 
demonstração de ciúmes, mas esse é um sinal claro de uma 
personalidade controladora. Será que a sua parceira está con-
trolando todos os seus passos? Perceba se você precisa pedir 
permissão para sair com os amigos ou amigas, para marcar 
algum compromisso ou para falar com alguém. Às vezes, as 
pequenas ações que escondem esse controle excessivo po-
dem passar despercebidas. Se você já ouviu comentários que 
seus sonhos e metas são estúpidos ou que você nunca vai 
alcançar seus objetivos, talvez tenha que rever sua relação. 
Se o seu parceiro usa de ameaças para conseguir o que quer 
e, com elas, te provoca medo, então, muito provavelmente o 
seu relacionamento está em um estágio grave de relaciona-
mento abusivo. 

Um pensamento de pergunta a cada um deve ter no seu 
relacionamento é o seguinte: Ele demonstra reações exage-
radas diante de certas situações? Se normalmente as coisas 
acabam em brigas e discussões, principalmente de forma 
violenta, é importante saber o momento de se afastar desse 
relacionamento. As relações abusivas, muitas vezes, termi-
nam em agressões físicas e pode chegar ao ponto pior que 
esse nível. Em um relacionamento abusivo, pode ser que o 
seu parceiro não respeite as suas vontades, até mesmo em 
relação ao acto sexual. Se ele te obriga a fazer qualquer coisa 
contra a sua própria vontade, saia dessa agora mesmo! Saiba 
que você não está sozinho/a, busque conversar com alguém e 
sempre peça ajuda. É importante fazer sacrifícios nos relacio-
namentos, mas sua felicidade, auto-estima e respeito próprio 
sempre devem estar na lista prioritária. Você merece prospe-
rar e se sentir segura e ser feliz, pois, foi e permanece a ser o 
seu sonho! Amigo feliz, aquele abraço!

MARIA SUSANA MEXIA

“Ele aí vem. Ligeiro, agitado, caprichoso, vão. Sem densi-
dade e sem espessura. Sem raízes e sem passado. Nasceu 
hoje. Produto de uma sociedade sem pai e sem mãe, de uma 
sociedade espantosamente tumultuária e espantosamente cé-
lere no seu curso declivoso, o destino desse homem parece 
flutuar num momento e num momento sumir-se. Apareceu 
e desapareceu, embora a sua existência venha a ter mais de 
oitenta anos.

O homem-espuma sucede ao homem-máquina, 
ao homo mechanicus, de que fala Lewis Mumford. O homo 
mechanicus é um conquistador por natureza. Nenhum Ale-
xandre, nenhum César, nenhum Tamerlão possui semelhante 
império. Nem de longe, na terra, no ar e no mar, esse império 
vastíssimo tende a alargar-se a tudo, a transformar tudo, a 
dominar tudo e absolutamente tudo. O homo mechanicus é 
o homem da ruptura. Da ruptura do equilíbrio entre ele e o
seu meio (natural); entre ele e o outro (ou os outros); entre
ele e ele; angústia, ansiedade, insatisfação, inquietude contí-
nua, morbidez subjectiva, difícil, por vezes, de ser verificada
clinicamente, mentalmente excessivo – irrompe mesmo nas
próprias disciplinas científicas – sentimento de solidão até
aos ossos. O homo mechanicus é o homo cyclopicus, género
abarcando as três espécies que os mitógrafos gregos descre-
vem. À semelhança dos Ciclopes, ele sofre de gigantismo, à
semelhança dos Ciclopes, ele tem uma só vista na testa, mui-
to grande, muito fixa e muito profundamente cavada que só
lhe permite ver num sentido – de frente – cortando-lhe todas
as restantes perspectivas; à semelhança dos Ciclopes, ele
possui, no prolongamento, mediato ou imediato do próprio
corpo, um poder, uma força e uma energia que excedem
tudo aquilo que a fantasia mais fecunda e mais ousada pôde 
imaginar ao longo de milénios da história humana.

Salva-o o Homo Misericors, verdadeiro hino à miseri-
córdia que é uma constelação formada pela ternura, a bon-
dade, a paciência, o respeito, a servicialidade, a compaixão, 
a reconciliação, a longanimidade, a indulgência – não de-
missiva da exigência – a atenção ao outro, nas suas dimen-
sões do outro, a vontade de o aceitar, de o compreender, de 
o escutar ou, porventura mesmo, de o ajudar a libertar-se, de 
ir ao seu encontro, sobretudo se a sua situação é dolorosa,
complicada e difícil.

A misericórdia não é sinónimo nem de pietismo pri-
vatista, nem de sentimento romântico, efusivo de mares 
de lágrimas sem sentido e sem motivo, nem paternalismo, 
materialismo e fraternalismo platónico ou platonizante. A 

misericórdia é um olhar que vivifica e não mata, salva e não 
condena, ergue e não deprime. É um impulso para agir sem 
cumplicidade e para reunir sem massificar. É uma vontade 
de sair de si, da prisão do próprio “eu”, para transformar o 
mundo e se transformar a si mesmo em permanente e incan-
sável reciprocidade.

É pela misericórdia que se salvam as relações de pessoa 
a pessoa, sobretudo quando essas relações, por este ou por 
aquele motivo, têm de ser longas, complexas, triturantes: 
no parentesco, na vizinhança, na situação profissional, no 
mais largo espaço social. É pela misericórdia que os gru-
pos não se funcionalizam, não se homogeneizam e não se 
dissolvem. É pela misericórdia que a política não degenera 
em maquiavelismo de príncipe, individual ou colectivo. É 
pela misericórdia que inveteradas inimizades cessam, con-
vertendo-se, porventura, no seu contrário. É pela misericór-
dia que diuturnos ressentimentos abrandam, lívidas invejas 
desaparecem, passos vacilantes se tornam firmes. É pela 
misericórdia que se abre o coração ao estrangeiro, se olha o 
insólito sem animosidade, como princípio, se encaram há-
bitos alheios e alheios sistemas de referência, sem atitudes 
condenatórias e sem julgamentos sumários. É pela miseri-
córdia que se realiza a melhor apreensão e compreensão do 
mundo e da vida: a apreensão e compreensão dos místicos. 
(…) A misericórdia é a grande via de acesso à transcendên-
cia.» Manuel Antunes, SJ.

Este texto de reflexão pedagógica pretende ser um 
alerta para esvaziamento da humanidade, o “homem-má-
quina”, que não é capaz de liberdade nem responsabilida-
de e os “homens-espuma”, alucinados e alheios de si pró-
prios. Pode parecer recente, mas já foi escrito há algumas 
décadas. O seu autor, o Padre Manuel Antunes, foi um 
verdadeiro mestre da arte de ensinar e de ensinar a pensar. 
A sua invulgar competência como pedagogo brilhante de 
cariz personalista cristão, a sua vastíssima cultura, o seu po-
der de síntese, a clareza e o vigor da exposição, aliadas à 
figura modesta, acolhedora, afável e comunicativa levava 
alunos e colegas a aproximarem-se, pois, sabiam que eram 
bem acolhidos. 

Nas suas aulas, fontes de sabedoria jorravam deste sá-
bio jesuíta, ninguém ficava indiferente, na perfeição comu-
nicava e partilhava o imenso mundo de ideias que nele habi-
tava, entrelaçando todos os saberes, privilegiando a riqueza 
e a grandiosidade da Humanidade.

Neste tempo em que vivemos, oxalá as suas palavras 
sejam um guia para as nossas vidas e recordemos que “A 
misericórdia é a grande via de acesso à transcendência.”

Ser mãe

Num relacionamento é
importante fazer sacrifício!

O homem-espuma
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Solicitação de Manifestação de Interesse

(Serviços de transporte de carga)

O Secretariado Executivo do CNCS no âmbito do desenvolvimento de actividades de Resposta 

Nacional ao HIV e SIDA pretende contratar uma empresa para prestação de serviços de 

transporte de carga. Assim, são convidadas empresas elegíveis interessadas a apresentarem 

manifestações de interesse.

Para este concurso são elegíveis apenas os concorrentes inscritos, até à data de entrega das 

propostas, no cadastro único da Unidade Funcional de Supervisão de Aquisições (UFSA).

As empresas interessadas devem fornecer informação detalhada sobre a sua experiência, 

frota e de pelo menos 3 (três) contratos similares bem executados nos últimos 3 anos, etc.

Uma empresa apenas será seleccionada em conformidade com os procedimentos 

estabelecidos no Regulamento aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março. 

Os proponentes querendo, poderão obter esclarecimentos no endereço abaixo das 7h30 as 

15h30 (de segunda a sexta).

Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA

Av. 25 de Setembro prédio 1008 8º andar

Telefone: 843890555, 823001102, 843890558

Baixa da Cidade de Maputo

Maputo-Moçambique

A manifestação de interesse deverá ser remetida no endereço acima, até as 15H30 do dia 

27 de Abril de 2021.  

Maputo, aos 22 de Abril de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível) 

Missão: Coordenar, facilitar, monitorar e avaliar a Resposta Multisectorial de Combate ao HIV e SIDA

Av. 25 de setembro prédio 1008 8º andar, Maputo 

Telefones: 823 001 102, 823 001205, 21 495 604, 21 490 542, Fax: 21 485 001. www.cncs.org.mz

EULANDA Daniel é uma jovem formada em tec-
nologias e engenheira na Escola Superior Técni-
ca da Universidade Pedagógica e com o grau de 
mestrado na mesma área pela Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do Sul, no Brasil.

Empresta o seu saber no Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior e por ocasião 
do Dia Internacional das Raparigas nas TIC falou 
da tendência de masculinizar esta área, em de-
trimento das mulheres, mesmo onde o saber su-
planta as barreiras do género.

Curiosidade foi a grande motivação para 
abraçar este ramo e tudo foi espevitado pelo pri-
meiro contacto que manteve com um compu-
tador, ainda menina e, a partir daí,  fez o curso 
básico de informática.

O facto de ser engenheira não faz dela menos 
mulher e menos mãe pois, a engenharia é uma 
profissão como outra, desde que seja exercida 
por alguém habilitado para tal. Consegue conci-
liar a profissão e cumprir com zelo o seu papel de 
mãe.

Sem querer atromentar quem quer que seja, 
falou da experiência amarga em certos cursos, 
que se resumia na reprovação de estudantes, não 
por falta de habilidades, mas   pelo simples facto 
de serem bonitas.

“Já se chegou a privilegiar o esquema de du-
plas para as aulas práticas constituídas por rapaz 
e rapariga, sob alegação de balancear pois, tinha-
-se o entendimento de que uma menina sozinha
não era capaz de manejar certas ferramentas”,
recorda-se.

Como conselho, Eulanda Daniel apela as mu-
lheres a procurar o seu engajamento no sector, 
não se rebaixarem diante de seus colegas do sexo 
masculino e procurarem exemplos claros para 
mostrar a relevância e o papel que a mulher de-
sempenha neste campo.

Acrescentou que a experiência tem estado a 
provar que as mulheres tendem a ser brilhantes 
quando abraçam as ciência da comunicação, so-
bretudo nas áreas de programação, administra-
ção de redes, web designers, entre outras. 

Eulanda Daniel: um exemplo inspirador  

U
MA geração de mu-
lheres habilitadas no 
uso de Tecnologias de 
Informação e Comu-
nicação (TIC) pode ser 

uma realidade a médio e longo 
prazos, em Moçambique, des-
de que haja maior investimen-
to na capacitação e formação 
formal nesta matéria.

A tese é defendida por Dul-
ce Chilundo, directora-geral 
do Institituto Nacional de Tec-
nologia de Informação e Co-
municação - INTIC, na esteira 
da celebração do Dia Interna-
cional das raparigas nas TIC. 

Sobre avaliação que faz da 
participação da mulher, Chi-
lundo fala de alguma visibili-
dade ainda que ínfima e afirma 
que a mudança deste cenário 
passa por uma aposta no en-
sino das TIC, ainda no ensino 
secundário.

“É a partir de lá que a ra-
pariga vai ganhar gosto e, 
paulatinamente, preparar-se 
nas disciplinas de matemática 

Uma geração de mulheres nas TIC 
passa por investir na capacitação

lefonicamente, eu penso que é 
por aí que devemos caminhar”, 
disse.

Sobre a aposta do INTIC 
nesta causa, a fonte disse que 
a prioridade é massificar o uso 
das TIC através da criação de 
políticas e estratégias como a 
política para a sociedade de in-
formação e a estratégia das TIC 
actualmente com mais de 100 
projectos um dos quais que é a 
capacitação e formação massi-
va de mulheres.

“Nós temos o exemplo do 
Instituto Nacional do Governo 
Electrónico - INAGE, que já 
implementa isso através da ca-
pacitação, anual, de mulheres 
jovens e outras nesta matéria, a 
nível provincial, onde existem 
delegações do INAGE  

Instituído a 8 de Abril de 
2011 pela União Internacional 
das Comunicações como dia 
Internacional das Raparigas, 
a data surge como forma de 
trazer a mulher jovem a inte-
grar-se nesta área que se está 
a desenvolver de forma expo-
nencial, com uma notável fraca 
participação feminina.

O objectivo é, segundo a 
fonte, ter muita mulher habi-
litada pois, como se sabe, uma 
mulher educada é uma nação 
educada. “Por este princípio 
teríamos muitas mulheres, 
não só na formação, como no 
empreendedorismo em TIC e 
noutras áreas de desenvolvi-
mento, o que se traduziria em 
ganhos para o país”, finalizou a 
directora-geral do INTIC.

Investir na capacitação da mulher nas TIC deve ser a aposta do momento

e física que são a base das TIC, 
de modo a dar continuidade ao 
chegar à universidade”, disse.

Acredita que com a defini-
ção de uma estratégia no ensino 
das TIC, por parte dos Ministé-
rios da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior e da Educação 
e Desenvolvimento Humano, 
o país poderá ter nos próximos
10, 15, 20 ou 30 anos áreas bem
claras e com muita mulher for-
mada em TIC e outras ciências
exactas.

Dulce Chilundo acredi-
ta numa massificação mesmo 
fora dos centros urbanos e dá 
o exemplo de mulheres rurais
que já tratam do empreende-
dorismo digital com o recurso
aos telefones celulares para se
comunicar com seus clientes,
e mesmo para efectuar transac-
ções monetárias.

“O simples exemplo vem 
do distrito do Chókwé, onde 
parte das mulheres produtoras 
e empreendedoras já se comu-
nicam com os seus clientes te-

Eulanda Daniel, do MCTES um, exemplo na formação em TIC
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RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

19Sábado, 24 de Abril de 2021

PUBLICIDADE

24 de Abril de 2021

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“A medida do amor é amar sem medida.”

- Santo Agostinho (354-430), bispo, teólo-

go, filósofo e escritor argelino. 

LUA CHEIA – Será na terça-feira, às 13.24h

01:00 - É DESPORTO

02:00 - UM ESPECTÁCULO

03:10 - CONSULTÓRIO MÉDICO

04:55 –  HINO NACIONAL

05:45 –  UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00 –  NOVA VIDA, NOVO LAR

06:05 - BOLETIM METEOROLÓGICO

06:10 - NOVA VIDA, NOVO LAR

08:00 – PORTAL CIENTÍFICO

08:30 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

09:10 - LINHA DIRECTA

11:10 - TURMA DA ALEGRIA

12:00 –  SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 

DO JORNAL DA TARDE 

12:02 – MAGAZINE DESPORTIVO

12:20 – BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30 – JORNAL DA TARDE

13:00 -  INFORMATIVO CORONA-

VIRUS

14:30 – TARDE DESPORTIVA

18:10 - HORA DO SOLDADO 

19:00 –   SINAL HORÁRIO/TÓPICOS 

DO JORNAL DA NOITE

19:02 –    MAGAZINE DESPORTIVO

19:20 –    BOLETIM  METEOROLÓGI-

CO

19:30 –   JORNAL DA NOITE

20:00 -  INFORMATIVO CORONA-

VIRUS

20:30 - ZONA QUENTE - 1ª PARTE

21:10 - ZONA QUENTE - 2ª PARTE

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 02.39 e às 14.58 

horas, com 3.15 e 3.21, respectiva-

mente

BAIXA-MAR – Às 08.51 e às 21.11 

horas, com 0.90 e 0.79, respectiva-

mente

INHAMBANE

29/21

VILANKULO

28/16

TETE

34/21

QUELIMANE

29/20

NAMPULA

27/21

PEMBA

30/23
LICHINGA

26/13

BEIRA

27/20

XAI-XAI

27/17

CHIMOIO

27/15

MAPUTO

26/17

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

06:00 HINO NACIONAL 

06:05 TELENOVELA: “A DAMA E O 

OPERÁRIO” (COMPACTO) 

08:00 TELESCOLA: ENSINO  

TÉCNICO PROFISSIONAL -AG-

ROPECUÁRIA CV5 

“CLASSIFICAÇÃO E  

CONSTRUÇÃO DE CANGAS”  

REPETIÇÃO

09:00 CRIANÇAS CONTRA O VÍRUS 

DIRECTO

09:30 CONVERSAS EM CASA 

DIRECTO

10:00 CONVÍVIO AO DOMINGO 

REPETIÇÃO

12:00 REPLAY - DIRECTO

13:00 JORNAL DA TARDE  

DIRECTO

14:00 PELA LEI & ORDEM

14:30 TENDA DA JUSTIÇA

15:00 AGORA NÓS: PAIS QUE CON-

TROLAM FILHOS ADULTOS 

REPETIÇÃO

16:00 HOMEM QUE É HOMEM - 

PANDA

17:00 VIBRAÇÕES 

DIRECTO/BEIRA

18:15 LIFE STELY (ESTREIA) 

DIRECTO

19:30 SOJOGO: 16ª EXTRACÇÃO DA 

LOTARIA / TOTOLOTO / JOKER 

E INFORMAÇÕES / TOTOBOLA  

20:00 TELEJORNAL  - DIRECTO

21:30 LOTTO - DIRECTO

22:00 SEMANÁRIO ECONÓMICO 

23:00 SÉTIMA ARTE: “O GANGUE DOS 

BEEBA BOYS “ 

00:30 CONVERSAS AO SUL  

02:00 VIBRAÇÕES - REPETIÇÃO

03:15 LIFE STELY - REPETIÇÃO

04:30 TENDA DA JUSTIÇA - 

REPETIÇÃO

05:00 REPLAY - REPETIÇÃO

06:00 HINO NACIONAL - REPETIÇÃO

06:05 TELENOVELA: “A DAMA E O 

OPERÁRIO” (COMPACTO) 

AUTARQUIA  DE NAMPULA

CONSELHO AUTÁRQUICO DA CIDADE DE NAMPULA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO Nº--04--- /2021
De acordo com alínea d) número 3, do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado aprovado Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, Comunica-se a adjudicação do Objecto do Concurso abaixo indicado:

Nº de 

Ord
Referência

Nome

do concorrente
Objecto de concurso

Valor de Adjudicação

Incluído IVA

01
Concurso Nº 90031000/

CP/02/2021
AUTO ONE

Prestação de serviços de reparação das viaturas do Conselho 

Municipal da Cidade de Nampula.

851.817,00MT (oitocentos e cinquenta e um 

mil, oitocentos e dezassete meticais)

02
Concurso Nº 

90031000/C.L/01/2021

ARQSERVICES, CON-

SULTORES, LDA

Prestação de serviços de fiscalização de obras de asfaltagem de 
02 (duas) vias de acesso nas artérias da cidade, por 02 (Dois) 

Lotes: Lote 1: Fiscalização de 1km de Estrada em Asfaltagem na 

Rua que dá acesso ao Hospital Geral de Marrere. Lote 2: Fiscali-

zação de 1,200m de Estrada em Asfaltam com Extensão, 9.00m 

de largura da pista de rolamento da 2ª Faixa da Av. Eduardo 

Mondlane.

Lote 1: 2.720.513,25MT (dois milhões, sete-

centos e vinte mil, quinhentos e treze meti-

cais e vinte e cinco centavos).

Lote 2: 2.854,683,00MT (dois milhões, oito-

centos e cinquenta e quatro mil, seiscentos 

oitenta e três meticais).

Nampula, aos 20 de Abril de 2021

Presidente

___________________

Paulo Vahanle
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O
BRAS dos artistas 
plásticos moçambi-
canos Malangatana, 
Ernesto Shikhani e 
Bertina Lopes serão 

levadas a um leilão de arte afri-
cana moderna e contemporâ-
nea da Bonhams, na cidade de 
Nova Iorque, Estados Unidos, a  
4 de Maio.

A arte dos conceituados 
artistas integra um catálogo de 
pinturas com estimativas má-
ximas entre 5000,00 e 8400,00 
euros (cerca de 334.000 e 550 
mil meticais), numa lista onde 
consta uma obra sem título do 
angolano António Ole, estima-
do em até 5100,00 euros (aci-
ma de 440 mil meticais).

O quadro “Sonho no Espa-
ço”, de Bertina Lopes, é esti-

mado em cerca de 5900,00 eu-
ros (mais de 390 mil meticais) e 
outro sem título de Malangata-
na pode rondar os 8400,00 eu-
ros (mais de 560 mil meticais), 
sendo o mais caro entre os ar-
tistas de língua portuguesa.

“Libertação dos Povos Ne-
gros”, de Shikhani, é estimado 
num máximo de 6600,00 eu-
ros (cerca de 440 mil meticais).

Malangatana (1936-2011) 
realizou a sua primeira indi-
vidual em 1961, em Maputo, 
e trabalhou. Foi um dos cria-
dores do Museu Nacional de 
Arte e presidente de direcção 
da Associação do Centro Cul-
tural de Matalana e da Assem-
bleia-Geral da Associação para 
o Desenvolvimento Cultural
(Kulungwana).

Recebeu a Medalha Na-
chingwea, pela sua contri-
buição para a cultura mo-
çambicana e investido como 
Grande-Oficial da Ordem do 
Infante D. Henrique. Foi no-
meado “Artista pela Paz” pela 
Organização das Nações Uni-
das para Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO) e recebeu 
o Prémio Príncipe Claus. É
Doutor Honoris Causa pelas A 
Politécnica Maputo e de Évo-
ra, Portugal. Conta ainda com 
a condecoração “Comendador 
das Artes e das Letras”, atri-
buída pelo Governo francês.

Por seu turno, Ernesto 
Shikhani (1934-2010) foi es-
cultor, pintor e professor de 
Desenho que expôs pela pri-
meira 1968, em Marracuene. 

Em 1982 recebeu uma bolsa de 
estudos de seis meses na ex-
-URSS. Tem vários murais em
baixo relevo na Beira e  obras
espalhadas em Moçambique,
Portugal, entre outros países.

Já Bertina Lopes formou-se 
em Pintura e Escultura pela 
Academia Superior de Belas-
-Artes de Lisboa, Portugal,
país onde também estudou
Cerâmica, graças a uma bolsa
da Fundação Calouste Gul-
benkian, que igualmente a fez
aprofundar os seus conheci-
mentos em Roma, Itália. Foi,
durante nove anos, professora
de Desenho na Escola Técnica
General Machado, em Mapu-
to.

Realizou várias exposi-
ções em Moçambique, Ango-

la, Cabo Verde, Portugal, Es-
panha, Itália e Luxemburgo. 
Foi conselheira cultural na 
Embaixada de Moçambique 
em Itália, e recebeu prémios 
e títulos como 1.º Prémio de 
Pintura Internacional do Cen-
tro Internacional para a Arte e 
Cultura Mediterrânea (1975), 
o Grande Prémio de Honra da
União Europeia da Crítica de
Arte (1988), o Prémio Mundial
Carson, da Fundação Rachel
Carson, em Nova Iorque (1991), 
o prémio internacional de arte
“La Piejade” (1992), em Roma, 
e o título de Comendadora de
Arte, entregue pelo Presidente 
português Mário Soares (1993). 

Ao leilão da Bonhams serão 
também levadas obras de ar-
tistas africanos de outros paí-

ses, nomeadamente um gran-
de conjunto de peças do artista 
etíope Alexander “Skunder” 
Boghosian (1937-2003), outras 
do seu compatriota Afewerk 
Tekle (1932-2012), do ugan-
dês Geoffrey Ernest Mukasa 
(1954-2009) e do marroquino 
Hassan el Glaoui (1929-2018).

No leilão estará também 
representada a artista sul-afri-
cana Irma Stern (1894-1966), 
com uma pintura de um perfil 
de mulher, sob o título “Zulu 
Girl With Cocks”, estimada 
em 130 mil euros.

O quadro “Union”, de 
1966, de “Skunder” Bogho-
sian, estimado em mais de 170 
mil euros (mais de 11,3 milhões 
de meticais), é o mais valoriza-
do entre os 50 lotes em leilão.

EM NOVA IORQUE

Malangatana, Shikhani 
e Bertina Lopes levados a leilão 

O CANTOR e jornalista Júlio da Gra-
ça Luís Moro, conhecido por Big Moro, 
lançou recentemente uma música inti-
tulada “Coronavírus”, como sua contri-
buição para alertar os moçambicanos, e 
não só, sobre a necessidade de observa-
rem as medidas de prevenção contra a 
Covid-19, que assola o mundo.

Em conversa com o “Notícias”, Big 
Moro, que é jornalista da Rádio Moçam-
bique (RM), disse que a produção da 
música faz parte das acções de respon-
sabilidade social e é a forma que encon-

trou para sensibilizar o público sobre a 
perigosidade do novo coronavírus, con-
trariando as suas anteriores abordagens 
de temas relacionados com o amor.

Na composição, que conta com a 
participação especial da artista Filoza 
Feliz, o cantor faz apelos às pessoas para 
lavarem as mãos com frequência, usa-
rem máscaras de protecção facial e res-
peitarem o distanciamento físico.

A canção destaca a necessidade de 
ficar em casa neste período da pande-
mia, referindo que só se deve sair em 

casos de extrema necessidade. O vídeo 
poder ser visto nas redes sociais.

Disse ainda que o sonho de com-
por músicas vem desde o ano de 2004, 
quando residia no distrito de Angoche, 
porém a falta de condições para supor-
tar os custos de gravação fez com que o 
seu sonho fosse adiado.

Licenciado em Ensino da Língua 
Portuguesa, Big Moro sempre sonhou 
em fazer rap, mas acabou por apostar 
em kizomba, pandza e ritmos tradicio-
nais.

Big Moro lança “Coronavírus”
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NECROLOGIA Sábado, 24 de Abril de 202120

JÚLIA DANIEL MACOME

FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos 
trabalhadores comunicam com profunda dor e consternação o 
falecimento da Srª JÚLIA DANIEL MACOME, mãe da Srª Cláudia 
Manuel Zunguze, trabalhadora deste Banco, ocorrido no dia 
22/4/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
24/4/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas, antecedido de velório, 
às 9.00 horas, na capela do cemitério, em Maputo. À família enlutada, apresentam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

4119

VIRGÍNIA MARIA DE LURDES 

NHANTUMBO 
(Ginoca)

FALECEU
Suas irmãs Beatriz, Isabel, Paula, Prisilina, Laura, Lubélia, 
Guilhermina e Miquelina, comunicam  com profundo pesar o 
falecimento da sua irmã VIRGÍNIA MARIA DE LURDES NHANTUMBO, ocorrido 
ontem, dia 23/4/2021, cujo funeral se realiza amanhã, domingo, dia 25/4/2021, 
às 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório na capela do 
Hospital Central de Maputo, às 10.00 horas. Paz à sua alma.       4136

FRANCISCO CIGERRET HUATE

FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical e 
colaboradores em geral do Standard Bank, SA comunicam o desaparecimento 
físico do Sr. FRANCISCO CIGERRET HUATE, pai do seu colaborador e colega, Sr. 
Isaías Huate, ocorrido no dia 9/4/2021, cujo funeral se realizou no dia 12/4/2021, 
no Cemitério da Texlom. À família enlutada, apresentam as mais sentidas con-
dolências. Paz à sua alma.

1773

BENEDITA ANTÓNIO 

MATSINHE

FALECEU

Seus irmãos Natália, Salva, Carlos, Helena, Violeta, Estrela, 
Vicente, Hamo e Alberto, sobrinhos e netos, comunicam o de-
saparecimento físico da sua irmã, tia e avó BENEDITA ANTÓNIO 
MATSINHE, ocorrido no dia 22/4/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 24/4/2021, 
às 11.00 horas, em Michafutene, antecedido de velório às 8.00 horas, na sua re-
sidência. Que a sua alma descanse em paz.

4741

BENEDITA ANTÓNIO 

MATSINHE

FALECEU

Seus filhos António e Rosária comunicam com profunda dor o 
desaparecimento físico da sua querida mãe BENEDITA ANTÓNIO 
MATSINHE, vítima de doença, ocorrido no dia 22/4/2021, cujo 
velório se realiza hoje, sábado, dia 24/4/2021, às 8.00 horas, na sua residência, no 
Bairro do Zimpeto, seguido de funeral às 10.00 horas do mesmo dia, no Cemitério 
de Michafutene. Paz à sua alma.

4718

VIRGÍNIA MARIA 

DE LURDES 

NHANTUMBO 

(Ginoca)

FALECEU
Seus filhos Amarildo, Edna e Trícia, 
genro Ernesto, netos Gifty e Emmanuel, e parceiro 
Emídio comunicam com profundo pesar o falecimento 
da sua mãe, sogra, avó e parceira VIRGÍNIA MARIA DE 
LURDES NHANTUMBO, ocorrido ontem, dia 23/4/2021, 
cujo funeral se realiza amanhã, domingo, dia 25/4/2021, 
às 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido 
de velório na capela do Hospital Central de Maputo, às 
10 horas. Paz à sua alma. 

4136

AGNALDO JOSÉ 

ANTÓNIO LOPES 

DA SILVA

FALECEU

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçam-
bique, E.P., Comité da Empresa e os trabalhadores em 
geral comunicam com profunda mágoa e consternação 
o falecimento do menor AGNALDO JOSÉ ANTÓNIO LO-
PES DA SILVA, filho do Sr. José António Lopes da Silva,
trabalhador desta empresa, vítima de atropelamento,
ocorrido no dia 20/4/2021, cujo funeral se realizou no
dia 22/4/2021, no Cemitério da Saudade, em Quelimane,
província da Zambézia. À família enlutada, apresentam as
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.         4135

CONSTÂNCIO 

BARTOLOMEU 

NHANCALE
(Salomão)

FALECEU

Sua esposa Laila Chembene, filhos Adérito, Vânia, 
Felisbela, Joelma e Laisa, irmãos Florêncio, Énia e 
Sara, cunhados, sobrinhos, netos e demais familiares 
comunicam com profundo pesar o falecimento súbito 
do seu ente querido CONSTÂNCIO BARTOLOMEU 
NHANCALE, ocorrido no dia 23/4/2021, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 24/4/2021, às 10.00 horas, no Cemitério 
de Lhanguene, antecedido de velório na sua residência, 
no bairro do Chamanculo. Paz à sua alma.

Dr. ADÉRITO 

ABRAÃO 

MALHOPE

FALECEU
O Venerando Juiz-Presidente, Magistrados 
Judiciais, Administração Judicial e todos 
os funcionários do Tribunal Judicial da Província de Manica 
comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento 
do Dr. ADÉRITO ABRAÃO MALHOPE, Venerando Juiz-Desem-
bargador da 1ª Secção Cível de Recurso do Tribunal de Recurso 
da Cidade de Maputo, tendo desempenhado as funções de juiz-
-presidente da Secção de Instrução Criminal do Tribunal Judicial 
da Província de Manica, do ano 2011 a 2012, ocorrido no dia
21/4/2021, na Clínica do Hospital Central de Maputo, vítima de
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 24/4/2021, pelas 11.00
horas, no distrito de Magude, província de Maputo. À família
enlutada, endereçam sentidas condolências.             81

BENEDITA 

MATSINHE

(Tate Benedita Matsinhe)

FALECEU

O Grupo Coral Xihanyamuno comunica com dor e 
tristeza a partida eterna do seu membro TATE BE-
NEDITA, ocorrida no dia 22/4/2021, vítima de doen-
ça, cujo funeral se realiza hoje, dia 24/4/2021. Tate 
Benedita, cante com os anjos celestiais e descanse 
na paz do Senhor.

4123

MARIA DO CÉU

FALECEU

Patrícia, Mia, Madyo, Luciana e Rita partilham com 
tristeza profunda o falecimento da amiga MARIA DO 
CÉU, ocorrido no passado dia 20/4/2021. Querida 
Céu, foste uma vizinha sempre próxima, generosa 
e lutadora, exemplo de entrega à vida e aos outros. 
Estarás para sempre connosco. À família enlutada, 
a nossa solidariedade e as nossas sentidas con-
dolências.

4713

MARIA DO CÉU

FALECEU

Mãe, os teus ideais, ensinamentos, a tua força, cora-
gem, fé e esperança  levaremos para todo o sempre. 
Teus filhos, Cláudio, Paulo e Fernando informam que 
a cerimónia fúnebre será realizada, dia 26 de Abril 
as 9h na Capela do HCM. Descansa em paz mamã

ANTÓNIO ZAVALA

FALECEU

O Primeiro-Ministro, Conselho Consultivo e funcio-
nários do Gabinete do Primeiro-Ministro comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento do 
Sr. ANTÓNIO ZAVALA, cunhado de Sua Excelência 
o Primeiro-Ministro da República de Moçambique,
ocorrido no dia 21/4/2021, vítima de doença, cujo
funeral se realizou ontem, dia 23/4/2021, às 11.00
horas, no Cemitério de Michafutene. Neste momento 
de dor e luto, endereçam à família enlutada as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.

4130

Dr ª ARLETE 

JOSÉ CARLOS 

TEMBE

FALECEU

O Venerando Juiz-Presidente, Ma-
gistrados Judiciais, Administração Judicial e todos os 
funcionários do Tribunal Judicial da Província de Manica 
comunicam com profunda mágoa e consternação o faleci-
mento da Drª ARLETE JOSÉ CARLOS TEMBE, Secretária 
Judicial do Tribunal Supremo, Presidente da Associação 
Moçambicana dos Oficiais de Justiça e membro do Con-
selho Superior da Magistratura Judicial, ocorrido no dia 
15/4/2021, em Maputo, vítima de doença. À família enluta-
da, endereçam as mais sentidas condolências.

81

4131

VIRGÍNIA 

MARIA DE 

LURDES 

NHANTUMBO 
(Ginoca)

FALECEU
Seus compadres Carolina e Ernesto Gove, sobrinhos Cláudia, 
Hugo, Artemísia, Epifânia e Ernesto Júnior, profundamente 
consternados, oram para que os anjos e todos os corpos 
celestes recebam com cânticos a alma do seu ente querido 
VIRGÍNIA MARIA DE LURDES NHANTUMBO, cujo funeral 
terá lugar no domingo, dia 25/4/2021l, pelas 11.00 horas, no 
Cemitério de Lhanguene, antecedido de missa de corpo pre-
sente na capela do HCM, pelas 10.00 horas. Paz à sua alma!

4136

HELENA SABÃO

FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical e 
colaboradores em geral do Standard Bank, SA comunicam o desaparecimento 
físico da Sra. HELENA SABÃO, irmã do seu colaborador e colega, Sr. André Sabão, 
ocorrido no dia 21/4/2021, cujo funeral se realizou no dia 23/4/2021, pelas 11.00 
horas, no Cemitério da Texlom. À família enlutada, apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

1773
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Sábado, 24 de Abril de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE MUECATE

SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO JUVENTUDE E TECNOLOGIA

ANÚNCIO DO CONCURSO DE PEQUENA DIMENSÃO Nº 01/SDEJT/2021

1. O Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Muecate, convida aos comerciantes interes-
sados para apresentarem propostas fechadas, para o fornecimento de material de escritório conforme
a tabela em anexo.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, dirigindo-se à instituição acima.
3. O período de validade das propostas será de 10 dias úteis, isto é até aos dias 30 de Abril de 2021.
4. O documento do concurso deverá ser adquirido na instituição acima ao preço de 300,00Mt (trezentos

meticais).
5. As propostas deverão serão ser entregues no endereço abaixo até as 10:00h do dia 30 de Abril de 2021

e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, as 11h:30 min do mesmo dia, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.

6. Endereço: Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Muecate
Rua Principal ao lado da Secretaria do Governo do Distrito

Contactos: Telefones 849592550//879592550, email: emiliomario00@gmail.com (UGEA)

7. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratações de Empreitadas de Obras Públicas, Forneci-

mento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de Março.

Muecate, 19 de Abril 2021
O Director do Serviço

Moinde César
Especialista de Educação

CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO

Processo: 01/SDEJTM/UGEA/FASE/2021
Aquisição de Material de escritório

1. Preços e Lista do material

Ord. Descrição Quantidades Preço Unitário Total

Lote Único

01 Pastas de arquivo 200

02 Livro de saída de correspondências 4

03 Livro de visitas 1

04 Livro de registo de Assist. Méd. Medicamentosa 1

05 Borrachas de conservação de documentos 10 embalagens

06 Máquina de calcular flamingo CD-2802T Water Proof 3

07 Agrafos 1x20 20 caixas

08 Agrafadores metalicos Kangaro HP-45 20

09 Capa plástica de encadernação 5 embalagens

10 Cola Stick 10

11 Cartolina A4 05 embalagens

12 Envelope A4 2000

13 Envelope A3 700

14 Ferragens 5 caixinhas

15 Argola de encadernação 15mm 3 embalagens

16 Bostique 1x12 2

17 Caneta Office dedicated azul 10

18 Furadores 5

19 Sublinhadores 30

20 Tubos de cola de papel 20

21 Cartões de Assist. Médica Medicamentosa 400

22 Papel A4 40 caixas

23 Canetas BIC Azul 1x60 15 caixas

24 Correctores 20

25 Lápis de carvão 1x12 10

26 Crachas 40

27 Toner Riso 231E+Master 4+4

28 Toner 80 A 10

29 Toner CF 26 A 06

30 Toner 17 A 07

31 Toner 37 A 03

32 Toner Cannon C-EXV33 03

33 Toner Canon 325 Starter 10

34 Marcadores 01 caixa

35 Vitrinas/quadro de informação 03

36 Pioneses 02

37 Clips 01 caixa

38 Livro de requesição interna 05

39 Afiador de mesa 01

173

NECROLOGIA 21

ABDUL REMANE SULTUANE

FALECEU

A Direcção, membros e colaboradores da Associação Moçambicana das Mulheres 
de Carreira Jurídica - AMMCJ comunicam com profunda mágoa e consternação o 
desaparecimento físico do Sr. ABDUL REMANE SULTUANE, pai da Srª Aida Abdul 
Remane Sultuane, reformada da AMMCJ, ocorrido no dia 29/3/2021, vítima de doen-
ça, cujo funeral se realizou no dia 30/3/2021 na Maxixe, província de Inhambane. 
Neste momento de dor e consternação, endereçam as mais sentidas condolências 
à família enlutada. Paz à sua alma.

4708

N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA

PUBLICIDADE

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL
DELEGAÇÃO DE ANGOCHE

ANÚNCIO DE CONCURSOS
 

1.	O Instituto Nacional de Acção Social convida empresas interessadas a apresentarem
propostas em cartas fechadas para os seguintes concursos:

MODALIDADE
DO CONCURSO

OBJECTO
DO CONCURSO

PRAZO DA 
ENTREGA

DATA/HORA 
ABERTURA

Concurso Publico nº 01/
UGEA/INAS/2021

Fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes

13/5/2021
15h30

14/5/2021

Concurso Publico nº 02/
UGEA/INAS/2021

Produtos alimentares e de higiene
14/5/2021
15h30

14/5/2021

Concurso Limitado nº03/
UGEA/INAS/2021

Produtos alimentares e de higiene
6/5/2021
15h30

7/5/2021

Concurso Limitado nº04/
UGEA/INAS/2021

Serviços de segurança a Instituição
6/5/2021
15h30

7/5/2021

Concurso Limitado nº05/
UGEA/INAS/2021

Fornecimento de material 
Informático e de escritório

6/5/2021
15h30

7/5/2021

Concurso de Pequena 
Dimensão nº06/UGEA/
INAS/ 2021

Fornecimento de leite fresco
6/5/2021
15h30

7/5/2021

Concurso de Pequena 
Dimensão nº 7/UGEA/
INAS 2021 

Manutenção de equipamento 
Informático 

6/5/2021
15h30

7/5/2021

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos
de concurso  nas Instalações do INAS, Delegação de Angoche, Rua da Ngungunhane nº 210,
Telefone nº 26720612,  Bairro Central B,

3. Os interessados podem adquirir os cadernos de encargo no valor de 1.500,00MT para
concursos 01 e 02; 1.000,00Mt para concursos 03,04 e 05 e 500,00MT para concursos nº 6 e
7 não reembolsáveis.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de
8 de Março.

Angoche, aos 20 de Abril de 2021

O Delegado 

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA CULTURA E TURISMO

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 do objecto do concurso abaixo mecionado

Nº DO CONCURSO OBJECTO DO CONCURSO
NOME DO 

CONCORRENTE

VALOR DA 
ADJUDICAÇÃO 

INCLUINDO IVA

01/43A000151/CC/2021
Forncimento de capulanas para o Ministério 
da Cultura e Turismo

PRINCESA DAS 
CAPULANAS

31.675,00 MT

01/43A000151/AD/2021
Produção e fornecimento de estátua do Herói 
Eduardo Chivambo Mondlane

ARTE DE GEMA 22.490.000,00 MT

Maputo, aos 22 de Abril de 2021
A Autoridade Competente

(Ilegível) 

4049

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE PEMBA

3. ª Secção Cível

EDITAL
O MSc. Jafete Sigoto André Fremo, Meritíssimo Juiz de Direito “B”, da 3.ª Secção Cível deste Tribunal

Faz saber que pela mesma Secção do Tribunal correm éditos de 20 dias, contados da segunda e última publicação deste edital, citando 
o réu Josenildo da Graça Taipo, maior, de nacionalidade moçambicana, em parte incerta, contactável pelo n.º 84-9187218, para
querendo no prazo de 10 dias, posteriores aos anúncios, proceder-se a entrega imediata dos bens a contar da sua notificação, sob pena 
de proceder-se a entrega judicial da coisa ou contestar, querendo, nos Autos de Acção Especial de Entrega Judicial de Bens Móveis 
sob o n.º 16/2021.
Para constar lavrou-se o presente edital que vai ser publicado nos lugares legalmente estabelecidos por lei.

Pemba, aos 15 de Abril de 2021

O Juiz de Direito
Mcs. Jafete Sigoto André Fremo

(Juiz de Direito “B”)
Escrivão de Direito

Geraldo Agostinho Kunamutia
(Oficial de Justiça) 34
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DESPORTO Sábado, 24 de Abril de 202122

PUBLICIDADE

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL (EIAS) DO 
PROJECTO DE REABILITAÇÃO DA ESTRADA N104 ENTRE 

NAMETIL - ANGOCHE, PROVÍNCIA DE NAMPULA

PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA - ADIAMENTO DE 
REUNIÕES

No âmbito do projecto acima referido, publicou-se neste 

jornal nos dias 14 e 15 de Abril o convite a todas as partes 

interessadas e afectadas (comunidades locais, cidadãos, 

pessoas colectivas, públicas e/ou privadas), a participarem em 

reuniões de apresentação do EPDA e do Relatório Preliminar 

dos Termos de Referência (TdRs) no âmbito do processo de 

Estudo de Impacto Ambiental e Social para a obtenção da 

Licença Ambiental, a decorrerem nos dias 27 e 28 de Abril nos 

distritos de Mogovolas e Angoche respectivamente.

INFORMARMOS QUE POR RAZÕES TÉCNICAS AS REUNIÕES 
ACIMA INDICADAS SÃO ADIADAS PARA DATAS A ANUNCIAR 
OPORTUNAMENTE.  

Pelos transtornos causados as nossa sinceras desculpas.

Maputo, aos 23 de Abril de 2021
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Edital
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 

JAFAR GULAMO JAFAR, ADMINISTRADOR 
DA INSOLVÊNCIAFaz saber que se encontra afixada na vitrina 

do Cartório da Segunda Secção Comercial 
deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, 
sito no Palácio da Justiça, 4.º andar, a relação 
de credores nos Autos de Insolvência 
Registados sob o n.º 56/2018-B, em que é 
insolvente S2 Mozambique, S.A, pelo que são 
deste modo convidados o comité de credores, 
qualquer credor, o devedor ou os seus sócios 
ou o Ministério Público, a consultar, querendo, 
a referida relação, para os efeitos previstos no 
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 1/2013, de 4 de 
Julho, podendo, no prazo de dez (10) dias, 
contados a partir da data da publicação do 
presente edital, apresentar ao Administrador 
impugnação contra a relação de credores, 
apontando a ausência de qualquer crédito 
ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito 
relacionado.
Mais, faz saber que os documentos que 
fundamentaram a elaboração da relação de 
credores estão disponíveis para consulta no 
Cartório da mesma Secção, dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 22 de Abril de 2021

O Administrador 
Jafar Gulamo Fafar
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O 
PRESIDENTE da Fede-
ração Alemã de Fute-
bol (DFB) disse ontem 
que o Estádio Allianz 
Arena, em Munique, 

só receberá adeptos nos encon-
tros do Euro-2020 se a situação 
pandémica for favorável, con-
trariando o que a UEFA comu-
nicou minutos antes. 

“Estamos muito satisfeitos 
por receber a confirmação da 
UEFA e muitos jogos do Euro-
2020, em Munique, talvez até 
perante público, se o desenvol-
vimento da pandemia o per-
mitir”, congratulou-se Fritz 
Keller, após conhecer a decisão 
da UEFA.

O organismo que tutela 
o futebol europeu anunciou
ontem a alteração de alguns
locais da competição, nomea-
damente Dublin, República da
Irlanda, e Bilbau, Espanha, mas 
manteve a casa do Bayern Mu-
nique como um dos 11 palcos
do torneio, que decorrerá entre 

A UEFA anunciou, em forma 
de comunicado emitido atra-
vés das plataformas oficiais no 
final da manhã de ontem, que 
deu “luz verde” para que os jo-
gos do Campeonato da Europa 
disputados em Munique pos-
sam contar com público nas 
bancadas.

A Allianz Arena, ‘casa’ do 
Bayern Munique, onde se irá 
disputar a partida da segun-

da jornada do Grupo F entre 
Portugal e Alemanha, poderá, 
assim, contar com um total de 
14.500 espectadores.

Significa isto que a equipa 
das quinas irá disputar toda a 
fase inaugural do torneio ‘ro-
deada’ de adeptos, uma vez 
que, recorde-se, no início do 
mês, ficou a saber-se que os 
jogos a realizar em Budapeste 
(contra Hungria e França) po-

derão ter lotação esgotada, ou 
seja, 67.889 adeptos.

Na mesma nota, a UEFA 
informou que Sevilla irá subs-
tituir Bilbau como cidade-sede 
do Euro’2020, podendo con-
tar com 30% da lotação total. 
Além disso, os jogos da fase de 
grupos agendados para Dublin 
realizar-se-ão em São Peters-
burgo, e o dos oitavos-de-final 
em Londres.

A POLÉMICA instalada em 
torno da Superliga Europeia 
promete não ter fim à vista, 
apesar de dez dos 12 clubes 
fundadores já terem tornado 
pública a intenção de aban-
donar o projecto no segui-
mento da revolta gerada nos 
adeptos.

Ontem, o jornal espa-
nhol “VoZPopuli” adianta 
que os contratos assinados 
pelos emblemas participan-
tes incluíam uma cláusula 
que obrigaria ao pagamento 
de uma indemnização de 300 
milhões de euros em caso de 
desistência.

Acrescenta a publicação 

que este era um cenário já 
previsto pelo presidente da 
Superliga Europeia e do Real 
Madrid, Florentino Pérez, 
assim como pela Key Capital 
Partners, parceiros respon-
sáveis pela parte executiva 
da iniciativa, que fizeram 
questão de “blindar” os vín-
culos.

Neste momento, recor-
de-se, apenas Real Madrid 
e Barcelona mantêm firme a 
proposta, face ao abandono 
do Manchester United, Man-
chester City, Chelsea, Arse-
nal, Tottenham, Liverpool, 
AC Milan, Inter de Milão, Ju-
ventus e Atlético de Madrid.

O TREINADOR português 
José Mourinho disse que “não 
necessita de fazer uma pausa” 
após deixar o comando técni-
co dos ingleses do Tottenham, 
e frisou estar “sempre no fu-
tebol”. Embora não se tenha 
alongado muito, o técnico fa-
lou pela primeira vez, junto à 
sua casa na cidade de Londres, 
sobre a saída dos “spurs”.

“Eu não vou falar. Você 
[jornalista] conhece-me e 
sabe que eu não vou dizer 
nada”, começou por referir 
Mourinho, à cadeia televisiva 
Sky Sports, acrescentando: 
“Não há necessidade, não há 

necessidade [de parar]. Não 
preciso de pausas. Estou sem-
pre no futebol.”SUBSCREVER

A saída de Mourinho do 
clube londrino, após um ano 
e cinco meses, aconteceu 
poucas horas depois de o ac-
tual sétimo classificado da 
Liga inglesa ser anunciado 
como membro fundador da 
nova Superliga europeia, que 
ameaça a “hierarquia” do fu-
tebol.

Na sua passagem pelo 
Tottenham, Mourinho so-
mou 44 vitórias, 19 empates 
e 23 derrotas, com 166 golos 
marcados e 103 sofridos, e, no 

Federação alemã contraria 
UEFA e não garante 
público no Euro-2020

Devido à proibição de pre-
sença de público nos estádios, 
causado pela pandemia, a UEFA 
decidiu transferir os quatro jo-
gos previstos para Bilbau – três 
do Grupo E e um dos oitavos de 
final – para Sevilha.

Os três jogos do Grupo E a 
realizar-se em Dublin foram 
mudados para São Petersbur-
go, na Rússia, e o jogo dos “oi-
tavos” marcado para a capital 
irlandesa foi reagendado para 
o Estádio de Wembley em Lon-
dres.

O presidente da UEFA, 
Aleksander Ceferin, garantiu 
que o organismo tem vindo “a 
trabalhar intensamente com 
as federações anfitriãs e as au-
toridades locais de modo a as-
segurar um ambiente seguro 
e festivo durante os jogos” e 
manifestou-se “muito satisfei-
to” por ser possível a presença 
de “espectadores em todos os 
jogos na festa do futebol de se-
lecções em todo o continente”.

11 de Junho e 11 de Julho, depois 
de ter sido adiado por um ano, 
face à pandemia da Covid-19.

Segundo a UEFA, Portugal 
defrontará a Alemanha, em 19 
de Junho, perante 14.500 es-
pectadores, na capital da Ba-

viera, que acolherá outros três 
desafios do Euro-2020.

Quatro dias antes, o cam-
peão em título estreia-se no 
Grupo F diante da Hungria, em 
Budapeste, terminando a fase 
de grupos frente à actual cam-

peã do mundo e vice-campeã 
da Europa, França, em 23 de 
Junho, também em Budapeste.

A realização de jogos na ca-
pital húngara, sem restrições 
no acesso de público, já estava 
confirmada pela UEFA.

Portugal joga toda 
a fase de grupos 
com público

“GUERRA” NA SUPERLIGA AFIRMA MOURINHO
Desistentes terão de pagar 
indemnizações milionárias

Não preciso de fazer pausa
porque estou sempre no futebol

Arsenal e Liverpool são dois dos 10 clubes que desistiram da Superliga

domingo, já não vai ter a pos-
sibilidade de conquistar a Taça 
da Liga inglesa, frente ao Man-
chester City.

O Tottenham foi o oitavo 
clube da carreira de Mourinho, 
depois de Benfica, União de 
Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter 

de Milão, Real Madrid e Man-
chester United.

Ao longo da carreira, Mou-
rinho conquistou duas vezes a 
Liga dos Campeões, duas Ligas 
Europa e os campeonatos em 
Portugal, Espanha, Itália e In-
glaterra, entre outros troféus.
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ZAINADINE Júnior já tem 200 
jogos na I Liga, 128 deles pelo 
Marítimo. O internacional mo-
çambicano, de 32 anos, cum-
priu este percurso em repre-
sentação dos dois principais 
emblemas madeirenses, pois 
chegou a Portugal em 2013/14 
para jogar no Nacional e fez 72 
partidas (e dois golos) em três 
épocas, antes de rumar ao fute-
bol chinês.

Em 2016/17, quando voltou 
a Portugal, o Marítimo ganhou 
a corrida pelo central, que em 
cinco temporadas fez mais 128 
jogos e seis golos no principal 
escalão.

A equipa do moçambicano, 
que domingo defronta o tam-
bém aflito Boavista, permanece 
no 16.º lugar, quando faltam 
seis jornadas para o final da 
competição.

Entretanto, o outro mo-
çambicano em Portugal voltou 
a perder. Trata-se de Witi, cuja 
equipa, o Nacional, perdeu na 
deslocação ao terreno do Ton-
dela.

LUÍS MIQUISSONE, CHICO
E DOMINGUEZ JOGAM HOJE 

Já em África, destaque para 
a deslocação esta tarde do Sim-
ba Sports Club, de Luís Miquis-
sone, ao terreno do Gwambina, 
actual 12.º classificado, com 30 
pontos, para a 27.ª jornada do 
campeonato tanzaniano da pri-
meira Liga.

Com 55 pontos em 23 jo-
gos, a equipa do internacional 
moçambicano está em segun-
do lugar com menos dois que 
o Young Africans (55 em 26 jo-
gos). 

Na  África do Sul, o Po-
lokwane City de Dominguez, 
que regressou quarta-feira às 

O 
NOVO treinador do 
Costa do Sol, Artur 
Comboio, disse ontem 
que treinar a equipa 
principal do clube é 

a realização de um sonho, re-
conhecendo que o emblema 
“canarinho” é apetecível para 
todos os treinadores que tra-
balham no futebol moçambi-
cano.

O treinador falava durante 
a cerimónia da sua apresen-
tação como treinador do Cos-
ta do Sol, em substituição do 
português Horácio Gonçalves, 
que há uma semana deixou os 
campeões nacionais para as-
sumir o cargo de seleccionador 
nacional de futebol.

“O Costa do Sol é um clu-
be apetecível e, para qualquer 
treinador, é um sonho estar 
aqui como treinador”, admitiu 
o treinador, que promete tra-
balhar para manter a história
ganhadora do clube.

“O Costa do Sol é uma casa 
que conheço desde pequeno. 
Todavia, o clube cresceu mui-
to em termos de estrutura e 
de objectivos. O Costa do Sol 
não é uma equipa qualquer. 
É um clube vencedor a que 
devo saber responder”, acres-
centou o técnico que, por en-
quanto, sabe que vai trabalhar 
com Pedro Mambo, com quem 
vem do Incomáti de Xinavane 
e António “Nino” Chirindza, 
este último treinador de guar-
da-redes.

Formado no Costa do Sol, 
onde chegou em 1982, para 
integrar a equipa de juvenis, 
Artur Comboio jogou nos es-
calões subsequentes até chegar 
aos seniores, em 1990, sendo 
treinado por Arnaldo Salvado. 
No ano seguinte foi cedido por 
empréstimo ao Palmeiras de 
Quelimane (actual Sporting), 
regressando um ano depois 

DIZ ARTUR COMBOIO NA APRESENTAÇÃO

Treinar o Costa do Sol 
é um sonho que se realiza

Artur Comboio e Mambo posando com dirigentes do Costa do Sol

aos “canarinhos”, onde viria 
a ficar até 2001, altura em que 
se transferiu para o Moroka 
Swallows, da África do Sul. No 
país vizinho, Comboio jogou 
até 2006, regressando em 2007 
ao seu clube de formação para 
terminar a carreira volvidos 
dois anos.

Com uma carreira vitorio-
sa, só no escalão sénior, en-
quanto atleta, Artur Comboio 
conquistou 18 títulos de nível 
nacional e tantos outros locais 
(cidade de Maputo) e regionais 
(zona sul). Foi campeão nacio-
nal por seis vezes: 1992, 1993, 
1994, 1999/2000, 200/2001 e 
2007. Ganhou a Taça de Mo-
çambique por sete ocasiões, 

em 1992, 1993, 1995, 1997, 
1998/99, 1999/2000 e 2007, 
e por cinco vezes conquistou 
a Supertaça, em 1993, 1994, 
1996, 1999/2000 e 2000/2001.

Como treinador, por três 
vezes esteve ligado a equipas 
técnicas do Costa do Sol, sen-
do duas vezes com o português 
Nelson Santos, em 2014 e 2017, 
aqui vencendo a Taça de Mo-
çambique. Em 2016 foi assis-
tente de Rui Évora.

A título pessoal, liderou a 
Associação Desportiva de Ma-
cuácua na conquista do título 
da zona sul em 2018, entretan-
to perdido na secretaria a favor 
do Desportivo de Maputo, na 
sequência do “Caso Sião Men-

des”, quando um jogador de 
origem ganesa utilizou de for-
ma fraudulenta documentos 
que lhe faziam ostentar a na-
cionalidade moçambicana. Em 
2019 assumiu o Incomáti de 
Xinavane, assegurando a ma-
nutenção no Moçambola. Em 
2020 foi apresentado no Tex-
táfrica de Chimoio, mas não 
ficou no emblema da provín-
cia de Manica e regressou ao 
Incomáti, clube que deixa em 
sexto lugar do suspenso Mo-
çambola-2021. Nos quatro jo-
gos realizados até à paragem da 
prova, o Incomáti de Xinavane 
obteve duas vitórias caseiras 
pelo mesmo resultado de 3-0 
sobre o Ferroviário de Lichinga 

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO 

Zainadine já tem 
200 jogos na I Liga

vitórias (2-0) na deslocação ao 
terreno do Bizana Pondo Chefs, 
enfrenta esta tarde o JDR Stars, 
actual sexto classificado.

Ainda hoje, o TS Sporting 
de Chico Muchanga, que está 
em segundo lugar, terá pela 
frente o Cape Town All Stars 
(14.º classificado).

O TS Sporting soma 37 
pontos, menos quatro que o lí-
der Richards Bay (41).

RENILDO NO TERRENO DO 
LYON 

O Lille Olympique Spor-
ting Club Métropole desloca-
-se amanhã ao terreno do Lyon
para a 34.ª jornada da primeira
Liga francesa.

A equipa de Reinildo, que 
lidera a prova com mais um 
ponto (70-69) que o PSG, pro-
curará regressar às vitórias de-
pois do empate semana finda 
diante do Montpellier.  

Ainda no domingo, o Bor-
deaux terá pela frente o Lorien-

t-Bretagne Sud, num confron-
to de dois aflitos separados por 
quatro pontos (36-32), a maior 
para a equipa do internacional 
moçambicano Mexer, que está 
na 16.ª posição.

ZIRA FK VENCE NA TAÇA 
A formação do Zira FK foi 

ao terreno do Inter Baku ven-
cer (2-1) em jogo da primeira 
mão das meias-finais da Taça 
de Azerbaijão em futebol.

A equipa do internacional 
Clésio Baúque, que jogou a ti-
tular, foi ao intervalo a perder 
por 1-0, tendo empatado aos 
57 e aos 62 minutos marcou o 
tento da vitória.  

Já na Macedónia do Norte, o 
Shkupi de Reginaldo Faife de-
fronta amanhã o FK Rabotnicki 
para a 29.ª da primeira Liga da-
quele país.

O Shkupi está em segundo 
lugar do campeonato com 52 
pontos e a 13 do líder Shkendija 
(65).  

e Textáfrica de Chimoio, per-
dendo outros tantos diante do 
Costa do Sol (2-1) e Ferroviário 
da Beira (3-0). Marcou sete go-
los e sofreu cinco.

O Costa do Sol, sua nova 
equipa, soma também seis 
pontos, mas em oitavo lugar.

A estreia de Artur Comboio 
será diante do Matchedje de 
Mocuba, em jogo da 5.ª jornada 
do Moçambola, mas ainda sem 
data marcada.

MORREU na madrugada de 
ontem, sexta-feira, vítima 
de doença, Rogério Marian-
ni, treinador de futebol do 
Desportivo de Maputo.

Aos 47 anos de idade, Ro-
gério Marianni foi anunciado 
em Dezembro do ano passa-
do como treinador do Grupo 
Desportivo de Maputo por 
uma temporada renovável, 
um regresso a Maputo três 
anos depois de ter orientado 
o Estrela Vermelha.

A Comissão de Gestão do 
Desportivo de Maputo foi 
buscar o técnico em Portu-
gal, com a missão de orientar 
a equipa para o Moçambola, 
formar e coordenar os traba-
lhos nos escalões de forma-
ção.

Marianni teve passagens 
pelo Benfica de Nampula 
(2006), Estrela Vermelha de 
Maputo (2007), Benfica de 
Quelimane (2008), Têxtil do 
Púnguè (2010), Vilankulo 
FC (2011), Chingale de Tete 
(2013), Mbabane Highlan-
ders (2014-2015), Águias 
Especiais de Maputo (2016), 
Sporting de Nampula (2017) 
e Estrela Vermelha de Mapu-
to (2018).

Nesta época, ao serviço 
do Desportivo de Maputo, 
somou três empates e uma 
derrota.

Em vida, Marrianni foi 
membro da Associação Mo-
çambicana de Treinadores 
de Futebol (AMTF), tendo 
representado o país em Por-
tugal na primeira reunião 
preparatória de constitui-

TREINADOR DO GDM

Morreu Rogério Marianni

ção da União de Treinadores 
de Futebol Profissional da 
Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (UTFP-
-CPLP).

Na altura a residir em
terras lusas, Rogério Ma-
rianni foi mandatado pelo 

presidente da AMTF para 
subscrever aquela que ficou 
conhecida como a “Carta de 
Portimão”.

Antes de regressar aos 
campos, o ex-técnico dos 
“alvi-negros” foi também 
coordenador  dos fóruns on-

-line da ATFM, uma série de
eventos interactivos com o
objectivo de troca de expe-
riências entre treinadores
moçambicanos e não só.

À família enlutada, en-
dereçamos as mais sentidas 
condolências. 

A CIDADE de Maputo acolhe 
amanhã de manhã a primeira 
edição do “Triatlo Lurdes Mu-
tola”, torneio que visa home-
nagear a única moçambicana 
campeã olímpica e mundial, 
Maria de Lurdes Mutola. 

Para o evento, que inicia 
às 6.30 horas, estão inscritos 
48 atletas que vão competir 
nas  especialidades de “triatlo 
sprint” e “duatlo sprint”.

De acordo com a presiden-
te da União Moçambicana de 
Triatlo, Janete Antunes, tudo 
está a postos para a competi-
ção que terá a partida e meta no 
parque frontal ao Automóvel 
Touring & Clube de Moçambi-
que (ATCM). 

Os participantes da catego-
ria de “triatlo sprint” farão 750 
metros a nadar, 20 km a peda-
lar (do parque frente ao ATCM 
até à rotunda do Chiango) e no 
regresso serão 5 km de corri-
da até à zona do Hotel Glória. 
Já os do “duatlo sprint” (prova 
para os que têm dificuldades de 
nadar) vão cumprir 2.5 km do 
parque até à rotunda do Clube 
Marítimo, 20 km de ciclismo 
até à zona de Chiango e por fim 
5 km a correr.

A homenageada vai pre-

“Triatlo Lurdes Mutola” é amanhã

miar os vencedores da compe-
tição que leva o seu nome com 
valores monetários. Sendo uma 
prova para homenagear a mu-
lher no mês em que se assinala 
o Dia da Mulher Moçambicana,
o maior bolo será para elas: a
vencedora em femininos rece-
berá 16 mil meticais, a segunda 
classificada onze mil e a ter-

ceira 8500 MT. A quarta ficará 
com 6500.00MT, enquanto a 
quinta terá cinco mil, a sexta 
4500.00MT e a sétima a chegar 
receberá quatro mil.

Em masculinos, o primeiro 
classificado terá 14 mil meti-
cais, enquanto o segundo fi-
cará com nove mil e o terceiro 
6500.00MT. O quarto recebe-

rá 4500.00MT. Quatro mil é o 
valor previsto para premiar o 
quinto. O sexto e sétimo fica-
rão com 3500 e três mil meti-
cais, respectivamente.  

A organização dividiu os 
participantes em quatro cate-
gorias, nomeadamente 14-17 
anos, 18-29, 39-49 e mais de 
50 em ambos os sexos.

Lurdes Mutola será homenageada amanhã com a disputa de um torneio de triatlo que leva seu nome

O AUTOMÓVEL & Touring Clube de Moçam-
bique (ATCM) será palco da primeira prova do 
Campeonato de Karting-2021, que inicia hoje, 
em Maputo, pelas 11.00 horas, no kartódromo 
deste recinto, devendo terminar às 16.00 horas.

A competição contará a participação de 20 
pilotos divididos em cinco classes: Bambino 
(cadetes), Mini Max, Junior Max, Sénior Max 
e F400. Uma nota enviada à nossa redacção dá 
conta de que no fim haverá uma cerimónia de 
premiação dos pilotos. 

Arranca hoje Campeonato 
de Karting-2021

Ace
ss

e 
no

ss
o 

Can
al 

no
 T

ele
gr

am
: t

.m
e/

Nov
ojo

rn
al



COMPROMISSO COM OS FACTOS

Director: LÁZARO MANHIÇA  l  Edição N.º 31.281 l Sábado, 24 de Abril de 2021 l  www.jornalnoticias.co.mz  l  jornalnoticias@snoticias.co.mz  l  30,00MT

LEITURAS  N LEITURAS  N LEITURAS  N LEITURAS  N LEITURAS  N LEITURAS  N LEITURAS  N LEITURAS  N LEITURAS  N LEITURAS 

Uganda considera 
excessiva indemnização 
pedida pela RDCongo
O UGANDA considerou “excessiva e sem fundamen-
to” a indemnização de mais de 13 mil milhões de dó-
lares reclamada pela República Democrática do Con-
go (RDCongo) por mortes e danos materiais durante 
a segunda guerra do país. O representante do Ugan-
da no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), William 
Byaruhanga, reconheceu que o seu país é obrigado a 
pagar indemnizações, mas acrescentou que as partes 
devem “encontrar uma base comum para determi-
nar que perdas podem ser devidamente atribuídas ao 
Uganda”, uma vez que pelo menos nove países afri-
canos estiveram envolvidos no conflito entre 1998 e 
2003. “As compensações não devem exceder as capa-
cidades compensatórias do Uganda ou privar o povo 
do seu sustento”, acrescentou.  

Incêndios matam 21 
pessoas na China e Índia
DOIS incêndios, um numa fabrica chinesa e outro num 
hospital indiano, causaram a morte de 21 pessoas. O 
incêndio numa fábrica de produtos electrónicos em 
Xangai, a capital económica da China, fez oito mortos, 
incluindo dois bombeiros, informaram ontem as au-
toridades da cidade. As equipas de salvamento encon-
traram os corpos de seis funcionários e dois bombeiros 
que morreram no incêndio. Treze doentes com Co-
vid-19 morreram ontem num incêndio num hospital 
nos subúrbios da cidade indiana de Bombaim, disse à 
agência AFP uma fonte dos bombeiros. “Dezassete pa-
cientes estavam na unidade de cuidados intensivos do 
Hospital Vijay Vallabh quando um incêndio deflagrou, 
13 morreram e outros quatro foram transferidos para 
outras unidades”, disse a mesma fonte dos bombeiros, 
Morrison Khavari. 

ONU preocupada
com conflito no Tigray
O CONSELHO de Segurança aprovou quinta-feria, por 
unanimidade, seis meses depois do início do conflito 
na província etíope de Tigray, uma declaração em que 
manifesta “profunda preocupação” com a situação e 
apela à facilitação ao acesso humanitário às vítimas. A 
aprovação da declaração aconteceu uma semana de-
pois de o secretário-geral-adjunto da ONU respon-
sável pelos assuntos humanitários, Mark Lowcock, 
afirmar perante o Conselho que militares e milícias 
armadas continuam a cometer atrocidades contra a 
população de Tigray, incluindo execuções e violações 
de mulheres, e que há registo de mortes por fome. Na 
declaração, os 15 membros do Conselho de Segurança 
expressam “profunda preocupação com as alegações 
de violações e abusos dos direitos humanos, incluindo 
relatos de violência sexual contra mulheres e meninas 
na região de Tigray” e pedem “investigações para en-
contrar os responsáveis e levá-los à justiça”. 

Registando a história de MoçambiqueRegistando a história de Moçambique

O PRIMEIRO-MINISTRO do 
Lesotho, Moeketsi Majoro, 
demitiu ontem mais quatro 
ministros, numa acção de 
expulsão de membros do seu 
partido que anunciaram a for-
mação de um novo partido.

Estas demissões seguem-
-se a do ministro da Agricul-
tura, Tefo Mapesela, na se-
mana passada, e significa que
o Governo de coligação de
Majoro, com o partido da opo-
sição Congresso Democrático, 
agora enfrenta uma real possi-
bilidade de colapsar.

Majoro assumiu o poder 
há menos de um ano e agora 
o partido que o tornou pri-
meiro-ministro, a Convenção

de Todos Basotho (ABC), vive 
novamente uma cisão fractu-
rante.

O novo partido na forja, 
a ser liderado pelo ministro 
da Justiça demitido ontem e 
ex-vice-líder do ABC, Nqosa 
Mahao, terá sido apresentado 
ontem.

Isso mostrará se a coligação 
com o Congresso Democrático 
da oposição ainda mantém a 
maioria simples de que precisa 
para permanecer no poder.

Caso contrário, significa 
que Majoro será derrubado no 
Parlamento.

O primeiro-ministro não 
é líder nem membro da co-
missão executiva nacional do 

partido que lidera a coligação, 
o ABC.

O seu antecessor, o ex-
-PM Tom Thabane, acusado
de assassinato, continua no
comando do partido e os de-
sertores acusam Majoro e o
secretário-geral Lebohanga
Hlaele de continuarem a per-
mitir que Thabane governe nos
bastidores.

A esposa de Thabane, Mae-
siah, que também é acusada de 
ser mentora do assassinato da 
ex-esposa do ex-PM, Lipolelo, 
agora está a fazer corredores 
para representar o partido nas 
eleições do ano que vem e os 
desertores disseram que não se 
iriam candidatar. - (EWN)

A ORGANIZAÇÃO Mundial da 
Saúde (OMS) apelou ontem 
para que países e empresas que 
detêm e controlam os recursos 
para combater a Covid-19 os 
partilhem, reiterando que são 
precisos 19 mil milhões de dóla-
res este ano para distribuir vaci-
nas pelo mundo.

Em conferência de imprensa 
no aniversário do lançamento da 
ferramenta ACT de aceleração da 
produção e distribuição de vaci-
nas, o director-geral da OMS, 
Tedros Ghebreyesus, afirmou 
que é “preciso que os países e 
empresas que controlam recur-
sos que podem salvar vidas os 
partilhem”.

Isso significa “partilhar os 
recursos financeiros para sub-
sidiar completamente o ACT”, 
partilhar doses de vacinas “para 

proteger quem está mais em ris-
co, não só os mais ricos” e “ser 
transparente sobre doações bi-
laterais de doses de vacinas, para 
que se saiba quem tem o quê”.

Tedros Ghebreyesus apon-
tou a situação epidemiológica 
na Índia como “um sinal de-
vastador do que o (coronavírus 
SARS-CoV-2) pode fazer”, que 
lembra a necessidade de uma 
abordagem abrangente e inte-
grada, com medidas de saúde 
pública, vacinas, diagnóstico e 
terapêutica.

Alertou que será um cenário 
recorrente mundo fora, a não ser 
que se garanta acesso equitati-
vo” a estes meios de combate à 
Covid-19. O mecanismo inter-
nacional ACT, lançado pela OMS 
em colaboração com outras en-
tidades, como a Aliança para as 

Vacinas (GAVI), precisa de 19 mil 
milhões de dólares este ano, o 
que é uma gota no oceano quan-
do comparado com os biliões 
que os governos estão a gastar 
para apoiar as suas economias 
e os lucros gigantes que a maior 
parte dos fabricantes de vacinas 
estão a gerar”, considerou.

Enquanto isso não aconte-
cer, vão continuar a morrer pes-
soas sem vacinas, sem diagnós-
ticos, sem meios de tratamento, 
como acontece na Índia, frisou.

Através do ACT, 190 países 
aderiram ao mecanismo de dis-
tribuição de vacinas COVAX, 
através do qual foram enviadas 
40 milhões de doses para mais 
de uma centena de países, ainda 
longe da meta estabelecida de 
garantir o acesso a 2,1 mil mi-
lhões de doses este ano. - (LUSA)

CHADE

Milhares 
no funeral 
de Idriss Deby

M
ILHARES de pessoas 
juntaram-se ontem 
na praça principal de 
N’Djamena, capital 
do Chade, para pres-

tar homenagem ao falecido Pre-
sidente Idriss Deby Itno, morto 
enquanto liderava as suas tropas 
contra uma ofensiva rebelde na 
segunda-feira.

O Presidente francês, 
Emmanuel Macron; o Presi-
dente guineense, Alpha Conde, 
e vários outros líderes africanos 
compareceram ao funeral, ape-
sar das advertências dos rebel-
des de que não deveriam parti-
cipar por motivos de segurança.

O Presidente francês afir-
mou ontem que a França nunca 
deixará que ninguém, nem hoje 
nem amanhã, ponha em causa 
a estabilidade e integridade do 
Chade.

“Caro Presidente, caro ma-
rechal, caro Idriss (…), viveu 
como soldado, morreu como 
soldado, com armas na mão”, 
frisou Emmanuel Macron.

Deby governou o Chade por 
mais de 30 anos e foi um dos 
sobreviventes políticos mais 
astutos de África, mantendo o 
poder apesar das rebeliões que 
chegaram até aos portões do seu 
palácio.

Embora criticado por grupos 
de direitos humanos pelo seu 
governo repressivo, ele estabe-
leceu-se como um aliado mi-
litar importante das potências 
ocidentais na luta internacional 
contra militantes islâmicos.

“Ele libertou o nosso país da 
ditadura e deu-nos a oportuni-
dade de participar plenamente 
da democracia”, disse Emma-
nuel Gaba, um jovem morador 

da capital.
A sua morte foi anuncia-

da pelo exército na terça-feira, 
um dia depois que autoridades 
eleitorais divulgaram que havia 
ganho as eleições presidenciais 
de 11 de Abril, o que lhe confe-
ria um sexto mandato. A maior 
parte da oposição boicotou a 
votação.

“Ele protegeu-nos por tanto 
tempo que hoje viemos desejar a 
ele o descanso eterno. Um des-
canso merecido”, disse Hassan 
Adoum, que compareceu à ce-
rimónia.

Na quinta-feira, um carro 
com alto-falantes montados 
circulou por N’Djamena, a capi-
tal do Chade, a avisar aos mora-
dores para não entrarem em pâ-
nico se ouvirem tiros de canhão, 
uma vez que Deby receberia 21 
salvas de canhão. - (NEWS24)

Multidão testemunha funeral de Estado de Idriss Deby

CRISE POLÍTICA NO LESOTHO

PARA SALVAR VIDAS FACE À COVID-19

PM demite ministros 
e afunda mais a coligação 
governamental

OMS pede partilha 
de recursos 

REDACÇÃO INTERNACIO-
NAL, COM AGÊNCIA LUSA 
E JORNAL FOLHA DE SÃO 

PAULO

OS Estados Unidos e o resto do 
mundo estão aliviados pela con-
denação do ex-agente da Polícia 
Derek Chauvin por todos os cri-
mes de que era acusado no julga-
mento do homicídio do George 
Floyd e pedem agora reformas no 
sistema de justiça e novas medi-
das que assegurem igualdade 
para os afro-americanos. 

Ben Crump, advogado da fa-
mília de George Floyd, elogiou a 
decisão do júri, afirmando que o 
veredicto marca “uma viragem 
na História”.  Por seu turno, o 
Presidente dos EUA exigiu que 
o Congresso aprove reformas
relativas a práticas policiais para
fazer justiça ao legado de George
Floyd. O veredicto, considerou,
envia uma mensagem forte, mas 
a reforma do sistema não pode
parar e é importante garantir que 
nem negros nem pessoas de ou-
tras cores “temem a interacção
com as autoridades policiais”.

Através das redes sociais, a 
influente Associação Nacional 
para o Progresso de Pessoas de 
Cor (NAACP) afirmou que “a 
justiça prevaleceu”, mas que “o 
trabalho não está feito”, passan-

do agora pela reforma da pró-
pria Polícia.No mesmo sentido, 
o ex-Presidente Barack Obama
defendeu que o veredicto deve
levar a medidas concretas para
reduzir o preconceito racial no
sistema de justiça criminal e re-
dobrar os esforços para expandir
as oportunidades económicas
nas comunidades marginaliza-
das.Também a presidente da Câ-
mara dos Representantes, Nancy 
Pelosi, afirmou que o nome de
George Floyd se tornou “sinóni-
mo de justiça, dignidade e civili-
dade”, mas que o seu caso “será
um episódio” se não for seguido
de mudanças legislativas.

OUTRO VEREDICTO 
SERIA “NEGAÇÃO
 DA JUSTIÇA” 
A alta-comissária das Nações 

Unidas para os Direitos Huma-
nos, Michelle Bachelet, declarou 
que qualquer outro veredicto 
“teria sido uma negação da jus-
tiça”. Para ela, a impunidade dos 
polícias que matam e violam os 
direitos humanos deve acabar e 
é necessário tomar medidas ro-
bustas para evitar mais mortes 
arbitrárias.

O ÚLTIMO SUSPIRO DE 
GORGE FLOYD  
Floyd, um homem negro, 

morreu aos 46 anos em Maio do 
ano passado, em Minneapolis, 

após um polícia branco per-
manecer por quase 10 minutos 
ajoelhado no seu pescoço. As 
imagens e a voz estremecida 
de Floyd foram registadas por 
uma pessoa que passava pelo 
local num vídeo que viralizou 
na internet. Floyd foi algemado 
após agentes responderem a um 
chamado segundo o qual um 
homem tentava usar uma nota 
falsa numa loja de conveniência. 
Ao chegarem ao local, segundo 
a Polícia, Floyd estava sentado 
em cima de um carro e resistiu 
à prisão. Na filmagem, porém, é 
possível ouvir diversas pessoas 
que se aglomeravam em volta da 
cena pedindo que o agente pa-
rasse de agredir Floyd e alertan-
do que o nariz dele sangrava.

POLÍCIAS ENVOLVIDOS
Derek Chauvin, que aparece 

nos vídeos a prensar o pescoço de 
Floyd contra o chão, respondeu 
por homicídio, e Tou Thao, Ale-
xander Kueng e Lane são acusa-
dos de serem cúmplices e devem 
ser julgados em Agosto. Chauvin 
já havia sido objecto de 18 inqué-
ritos disciplinares na Polícia por 
má conduta, dos quais 16 foram 
encerrados sem nenhum tipo de 
punição. Houve uma investiga-
ção do FBI (a Polícia federal dos 
EUA), e os agentes envolvidos na 
açcão foram demitidos.

ASSASSÍNIO DE GEORGE FLOYD

América unida e aliviada pela condenação do polícia

George Floyd subjugado acaba morrendo asfixiado

REACÇÕES  
As imagens da morte de 

Floyd geraram protestos que co-
meçaram nos Estados Unidos e 
depois se espalharam para diver-
sos países. A onda de actos an-
ti-racismo se estendeu por mais 
de 1200 cidades americanas e 60 
países, segundo o jornal “USA 
Today” e a agência de notícias 
Reuters. 

SIGNIFICADO DO CASO 
Apesar de o julgamento ava-

liar a culpa de apenas um ho-
mem, ele é simbólico para os 
EUA, que têm um histórico de 
assassinatos de jovens negros por 
polícias. O veredicto sinalizou 
uma vitória após a onda de pro-
testos liderados pelo movimen-
to Black Lives Matter, nos quais 
a imagem de Floyd tornou-se 
símbolo da luta anti-racista e 

contra a violência policial nos 
EUA. O julgamento foi transmi-
tido em directo, algo incomum 
nos EUA, e mostra a importância 
do caso num país onde homens 
negros têm cerca de 1 chance em 
mil de serem mortos pela polícia, 
segundo uma pesquisa da Aca-
demia Nacional de Ciências dos 
EUA do ano passado.

TEMPO DO JULGAMENTO 
Durante três semanas, os 12 

membros do colectivo de júri ou-
viram mais de 40 testemunhas 
e revisitaram, diversas vezes, 
as imagens e a voz estremecida 
de Floyd a suplicar “não consi-
go respirar” gravadas durante a 
abordagem policial. Polícias ou-
vidos afirmaram que as acções 
de Chauvin violaram as políticas 
do departamento e especialistas 
médicos disseram ao tribunal 

que Floyd morreu de asfixia.
ACUSAÇÕES CONTRA 
DEREK CHAUVIN 
O ex-polícia era acusado 

em três diferentes categorias de 
homicídios: homicídio em se-
gundo grau (quando o homicí-
dio não é intencional, mas o réu 
mata alguém enquanto comete 
intencionalmente outro cri-
me), homicídio em terceiro grau 
(quando o réu mata ao tomar 
uma atitude perigosa sem levar 
em consideração o risco à vida 
humana em sua ação) e homi-
cídio culposo em segundo grau 
(quando o réu assume o risco de 
matar ao tomar uma atitude im-
prudente). Ele foi considerado 
culpado nos três casos. Embora 
as directrizes de Minnesota exi-
jam uma sentença mais curta, de 
até 15 anos, para alguém como 
Chauvin, sem condenações an-
teriores, os procuradores pedi-
ram ao juiz do caso, Peter Cahill, 
que desse ao ex-policial uma 
pena maior.

O JÚRI  
A sentença foi dada por um 

grupo de 12 jurados. Sete mu-
lheres e cinco homens ficaram 
isolados e debateram a portas 
fechadas, sob um rígido esque-
ma de segurança. Os membros 
do júri não foram identificados 
publicamente, e a Justiça deve 

proteger as suas identidades por 
tempo indeterminado após a 
divulgação do veredicto. O que 
se sabe a partir dos autos é que 
o grupo é composto por quatro
mulheres brancas, dois homens
brancos, três homens negros,
uma mulher negra e duas mu-
lheres que se identificam como
multi-raciais.

CASOS SEMELHANTES 
Só neste mês de Abril, hou-

ve mais duas vítimas. Adam To-
ledo, 13, foi morto em Chicago, 
baleado por um polícia mesmo 
após levantar as mãos, e Daun-
te Wright, 20, foi morto a tiros 
em Minnesota (a menos de 20 
km da cena da morte de Floyd), 
numa abordagem de trânsito. 
Foram 986 episódios em 2020, 
segundo dados do jornal “The 
Washington Post”. Outro caso 
emblemático ocorreu em 2014 
com Eric Garner, morto após ser 
preso em Nova Iorque. Com o 
pescoço envolvido pelos braços 
de um polícia branco, o homem, 
que era negro, repetiu “eu não 
consigo respirar” 11 vezes antes 
de morrer.

MUDANÇAS FUTURAS? 
Desde Junho de 2020 o Con-

gresso americano tenta aprovar 
a chamada Lei George Floyd, a 
maior reforma policial das úl-
timas décadas. A lei, que foi 

aprovada na Câmara e ainda 
precisa passar pelo Senado, in-
clui medidas como a proibição 
de estrangulamentos em acções 
policiais, o fim dos mandados 
de segurança que permitem a 
agentes entrar em lugares sem 
se anunciarem - como na ac-
ção que matou Breonna Taylor 
(dentro da sua casa) - e o fim da 
“imunidade qualificada”, um 
excludente de ilicitude apli-
cado a determinados casos. O 
texto proíbe tácticas policiais 
controversas e facilita o cami-
nho para acções judiciais contra 
agentes que violarem direitos 
constitucionais de suspeitos. A 
lei determina ainda a obrigato-
riedade de câmeras que possam 
registar a acção dos agentes, 
tanto as fixas nos uniformes dos 
oficiais quanto as posicionadas 
nos painéis das viaturas, e cria 
novos modelos de policiamen-
to comunitário, especialmente 
para bairros de populações mi-
noritárias.

NR - Caso o leitor tenha 
acesso à Internet, pode ler o 
texto original do jornal “Fo-
lha de São Paulo” em https://
www1.folha.uol.com.br/mun-
do/2021/04/entenda-os-deta-
lhes-do-julgamento-sobre-a-
-morte-de-george-floyd.shtml
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RELATÓRIO DO PRESIDENTE E DO 
ADMINISTRADOR-DELEGADO

ANÁLISE GERAL

Há 126 anos que o Standard Bank opera sem interrupções em Moçambique. 
Como banco, a nossa história entrelaça-se com a do país. Quando olhamos 
para o tremendo progresso do país nesses 126 anos, sentimos um enorme or-
gulho em termos dado o nosso contributo. 

Fomos testemunhas do renascimento do país, que tomou nas mãos as rédeas 
do seu destino na altura da independência. Vimos travar-se uma guerra civil e 
a paz ser alcançada. Houve muitos desastres naturais, mas o espírito do povo 
manteve-se inquebrável. O crescimento económico registou por vezes taxas 
invejáveis e os desafios colocados pelas dívidas anteriormente não declaradas 
estão sendo superados. À imagem do país que resistiu à passagem do tempo, 
o nosso empenho no seu desenvolvimento também a ela resistiu.

Em todo este tempo, a nossa filosofia de colocarmos os nossos clientes no 
centro de tudo o que fazemos manteve-se inalterada. É a eles que devemos a 
posição em que estamos. Os seus sonhos e ambições estimulam-nos a conti-
nuar a procurar soluções e reinventar a nossa actividade. Reconhecemos que 
embora há um século atrás os nossos clientes preferissem a proximidade física 
dos seus bancos, hoje em dia preferem a comodidade de fazer operações atra-
vés do canal da sua escolha, de uma forma eficaz e eficiente. O nosso negócio 
teve, portanto, de evoluir. Embora mantenhamos a nossa infra-estrutura física 
para atender aos momentos em os nossos clientes necessitam de serviços 
presenciais, aderimos ao novo mundo digital e às possibilidades infinitas que 
oferece. Esta atitude permitiu-nos perspectivar o amanhã, levando-nos a ini-
ciar uma caminhada para transformar o nosso banco num negócio que está 
pronto para o futuro dos nossos clientes e de nós próprios. 

A nossa longevidade em Moçambique deu-nos a oportunidade de criar um 
legado de confiança e fidelidade com os nossos clientes. Como instituição, 
temos um conhecimento profundo do nosso ambiente. Com esse conheci-
mentos, desenhámos objectivos de curto e de longo prazo que se focam em 
parcerias de longo prazo e em crescimento sustentável. Construímos equipas 
sólidas, que compreendem os desafios que enfrentamos e as oportunidades 
que o nosso ambiente oferece. Este facto coloca-nos numa posição única para 
criar valor para os nossos clientes e para a economia de Moçambique.

Em 2020, as nossas operações foram fortemente afectadas pela pandemia 
global de COVID-19. Na sua qualidade de crise sanitária e económica combina-
da, à escala global, desencadeou desafios de que não há memória em tempos 
recentes. O impacto global na economia local traduziu-se numa procura mo-
desta de bens e serviços, exercendo assim pressão descendente sobre uma 
economia que, se não fosse isso, deveria ter recuperado de outros desafios 
recentes. A insegurança localizada em Cabo Delgado também continuou a co-
locar desafios à prestação, assim como à expansão, de serviços financeiros na 
região. A um nível macro, a influência combinada destes dois desafios tem po-
tencial para afectar o ritmo a que os grandes projectos de gás natural liquefeito 
(GNL) na região serão desenvolvidos, com um efeito de dominó em diversos 
sectores da economia, incluindo a agricultura.

Apesar destas dificuldades, a nossa postura foi de determinação em superar 
os desafios e procurar formas de melhor servir os nossos clientes. Os nossos 
resultados notáveis este ano testemunham o nosso sucesso nessa matéria, 
potenciados pelas nossas capacidades de operações electrónicas. Embora 
não estejamos à espera de que os desafios que enfrentamos se dissipem de 
um dia para o outro, olhamos para o futuro com esperança renovada, dado que 
estamos bem equipados para satisfazer as necessidades dos nossos clientes, 
de uma maneira que é tanto sustentável como coberta de significado para as 
suas vidas e para os seus negócios. 

No domínio social, continuámos a apoiar activamente várias causas em Mo-
çambique, em consonância com as nossas aspirações em matéria de respon-
sabilidade social. A maior parte do nosso apoio este ano foi para a resposta 
aos desafios criados pela pandemia de COVID-19. Entre outras coisas, doámos 
ventiladores pulmonares modernos e equipamento de protecção pessoal ao 
Ministério da Saúde. Também contratámos pequenos alfaiates locais nas pro-
víncias de Cabo Delgado e Nampula para fabricarem máscaras faciais reutili-
záveis, que distribuímos em lares de terceira idade e orfanatos. O nosso apoio 
também se materializou em mensagens destinadas ao público, para veicular 
a consciencialização das medidas de prevenção da COVID-19. Este desidera-
to foi alcançado através de uma série de concertos virtuais organizados com 
alguns dos artistas mais populares em Moçambique. Organizados sob o tema 
#FicaEmCasa, mais de cinquenta mil utilizadores do Facebook assistiram aos 
concertos. O nosso pessoal também teve a iniciativa de organizar a sua própria 
intervenção nas suas comunidades, doando produtos de higiene e equipamen-
to de protecção pessoal para combater a pandemia. 

Globalmente, a nosso negócio saiu mais forte dos desafios deste ano do que 
neles tinha entrado e muito melhor posicionado para aproveitar as oportunida-
des dos próximos anos e eras. 

ECONOMIA GLOBAL

Em 2020, a economia global sofreu uma forte recessão, agravada pelos efeitos 
da pandemia de COVID-19. Embora tenham reduzido a rápida transmissão do ví-
rus, os confinamentos e as restrições impostas por governos em todo o mundo 
acarretaram um pesado preço para as economias locais, com o resultado que a 
economia global tenha sofrido uma contracção de 3,5% em 2020, comparado 
com um crescimento de 2,9%  em 2019. 

O aumento do número de testes, o surgimento de opções para melhor tratamen-
to e, mais recentemente, o início de campanhas de vacinação alimentaram a es-
perança de que a pandemia possa finalmente começar a ficar sob controlo. Antes 
disso, a resposta global à pandemia foi inédita, especialmente em termos do nível 
de investimento e de rapidez na aprovação de vacinas. Apesar disso, mais de um 
milhão de pessoas perderam a vida devido a esta pandemia global e muitos mi-
lhões mais foram afligidos pela infecção.    

A recuperação desta recessão profunda enfrenta ainda muitas incertezas. É pro-
vável que seja longa e desigual de região para região. De acordo com o FMI, o re-
gresso generalizado ao crescimento no curto prazo vai depender da interacção 
de vários factores, a saber: continuação do apoio político para assegurar liquidez 
nos mercados; colaboração internacional nas áreas da saúde e das finanças; e 
fortes medidas orçamentais por parte dos governos, para proteger o emprego, 
precaver a perda de receitas e garantir o acesso a capital. No médio a longo prazo, 
serão necessárias alterações estruturais para adaptar as economias nacionais às 
alterações permanentes que se verificaram, incluindo tomar as medidas reque-
ridas para incentivar as empresas a proceder à formação do pessoal e ajudá-lo a 
adquirir novas competências que são necessárias. Os governos também vão de 
ter de aplicar medidas habilmente para aumentar a sua base fiscal ao longo do 
tempo, para contrariar os efeitos de níveis de dívida crescentes.

CONJUNTURA DOMÉSTICA

Em 2020, verificou-se uma escalada dos ataques armados contra civis em 
Cabo Delgado. Esta situação alastrou para uma crise humanitária na região, 
fazendo crescer ainda mais os desafios económicos. Também continuaram a 
verificar-se ataques armados nas províncias de Sofala e Manica, agravando 
ainda mais os problemas de segurança enfrentados por Moçambique. A pan-
demia de COVID-19 veio acrescentar mais uma e difícil dimensão à conjun-
tura operacional. Juntos, estes problemas levaram a actividade a abrandar 
consideravelmente comparada com 2019. Em consequência, estima-se que 
o PIB terá caído 0,9%, em termos anuais.

A insegurança em Cabo Delgado também afectou a calendarização dos in-
vestimentos no GNL nesta província. De uma perspectiva humanitária, o so-
frimento e a miséria que a insurgência tem causado à população local são 
profundos e imensuráveis. Houve debandadas em muitos centros popula-
cionais da região, o que deu origem a uma crise de deslocados internos e à 
escalada dos custos sociais.

Como a maior parte do mundo, Moçambique está actualmente a passar por 
uma segunda vaga de COVID-19. Conforme esperado, esta situação acarre-
tou um peso indesejado sobre a infra-estrutura de saúde pública, bem como 
sobre os recursos do governo, eles próprios já sob pressão. As medidas im-
postas pelo governo, como restrições a grandes aglomerações, uso obriga-
tório de máscaras e outras, revelaram-se eficazes globalmente e devem con-
tinuar a contrariar a transmissão comunitária no país. Em última instância, 
uma vitória clara sobre esta pandemia vai depender da distribuição alargada 
de vacinas, sendo que o tempo em que tal vai acontecer ainda é incerto.  

No domínio macroeconómico, uma forte queda das exportações este ano 
teve um impacto negativo na balança de pagamentos, o que veio pressionar 
de forma assinalável o metical em relação as moedas principais. No final do 
ano, o metical era transaccionado a 74,90 meticais por dólar, comparado 
com 61,47 no ano anterior. Pela positiva, a desvalorização teve um impacto 
neutro na inflação importada, com a inflação no final do ano a manter-se inal-
terada em 3,5% comparada com 2019. Uma forte queda nas importações 
contribuiu para essa situação. 

Uma conjuntura em que a inflação se manteve baixa permitiu ao Banco de 
Moçambique manter uma posição amplamente acomodativa na sua política 
monetária durante o ano. A taxa de juro de política monetária foi, por conse-
guinte, revista em baixa por um total de 250 pontos base durante este pe-
ríodo. Em parte, esta medida destinou-se a contrariar os efeitos económicos 
da pandemia de COVID-19, ao assegurar liquidez adequada no mercado. Por 
outro lado, o regulador emitiu vária regulamentação nova durante o ano, que, 
apesar dos custos crescentes de conformidade, é necessária para fortale-
cer o sector financeiro. O regulador também decretou medidas para aliviar 
o sector do comércio da pressão financeira induzida pela pandemia. Embora 
limitadas, vimos o efeito que estas medidas de amortecimento tiveram nos 
nossos clientes e apoiamos totalmente a iniciativa. 

Olhando para o futuro, prevemos outro ano cheio de desafios, influenciado 
pelos mesmos factores que em 2020. O potencial para uma maior desva-
lorização do metical no próximo ano suscita previsões negativas quanto à 
inflação. Um desenvolvimento desta natureza poderia obrigar o Banco de 
Moçambique a interromper a flexibilização monetária, ou pior, iniciar um ci-
clo restritivo. 

Há a expectativa de retoma das negociações para um programa financiado 
entre o governo e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Esta expectativa é 
causa de optimismo para o retorno da economia a uma posição mais firme. 
Um acordo seria extremamente benéfico para reconquistar confiança em-
presarial. Juntamente com uma solução eficaz para lidar com os problemas 
de segurança, é a chave para novas rondas de investimento directo local e 
estrangeiro em Moçambique, fora do sector do petróleo e do gás.

TRANSFORMAR O NOSSO NEGÓCIO

A pandemia global de COVID-19 veio, de muitas formas, reforçar a nossa con-
vicção de que a tecnologia é crucial nos nossos esforços, dado que procura-
mos interagir e servir melhor os nossos clientes. As limitações impostas às 
interacções pessoais em todo o mundo aceleraram e trouxeram para uma 
posição cimeira e central o papel da tecnologia na criação do novo normal, 
para que as pessoas e as empresas possam levar vidas funcionais e produti-
vas. O banco reforçou as suas ferramentas tecnológicas para envolver os nos-
sos clientes com vista a responder mais eficazmente às suas necessidades. 
Em consonância com a execução acelerada da Plataforma de Negócios do 
Grupo, estamos a consolidar ainda mais o nosso investimento em inovação 
tecnológica, a adaptar a nossa arquitectura organizacional e as infra-estrutu-
ras, assim como a cultura e os canais, em consequência. O grande aumento 
este ano do volume de operações realizadas através dos nossos canais elec-
trónicos pôs à prova a nossa capacidade e revelou a necessidade de acelerar 
ainda mais os investimentos em pessoas, dados, tecnologia e inovação.  

Estamos eternamente gratos aos nosso inestimáveis clientes pela sua con-
fiança e apoio, na nossa jornada conjunta para um futuro cheio de oportuni-
dades.

RESULTADOS

Os nossos resultados em 2020 ampliaram os resultados assinaláveis dos anos 
anteriores, em que o banco demonstrou ser extremamente bem sucedido com 
o seu modelo de negócio. 

Com um valor de MZN 5.453 milhões, os nossos resultados líquidos em 2020 
cresceram 10,3% comparado com 2019. Trata-se de um resultado notável ten-
do em conta as perturbações causadas pela pandemia de COVID-19, uma con-
juntura de baixas taxas de juro, pressões regulatórias e um crescimento dos 
nossos custos operacionais superior à inflação. 

Os nossos resultados beneficiaram de um crescimento significativo da nossa 
carteira de crédito, o que ajudou a criar folga contra a compressão da margem 
decorrente das taxas de juro em queda, bem como do assinalável crescimento 
dos resultados com taxas e comissões. 

Apesar de um crescimento mais rápido dos nossos custos operacionais para 
melhorar a nossa capacidade operacional, o nosso rácio de eficiência mante-
ve-se virtualmente inalterado em 47,3%, comparado com o último ano. Uma 
diminuição no nosso rácio de rendibilidade dos capitais próprios (return on 
equity, “ROE) de 22,3% em 2019 para 21,3% em 2020 reflecte o reinvestimen-
to de lucros na actividade pelos nossos accionistas, para fortalecer ainda mais 
o nosso balanço, para estarmos prontos para oportunidades futuras. Estes 
resultados, combinados com um balanço que é solidamente robusto e muito
líquido, posicionam o banco para desempenhar um papel importante na reali-
zação dos sonhos dos nossos clientes e de Moçambique em geral, por muitas 
mais décadas vindouras. A este respeito, um robusto crescimento dos depósi-
tos de clientes este ano reflecte com fidelidade o legado de confiança que os
nossos clientes depositam em nós, já há muitos anos.

GESTÃO DO CAPITAL

A nossa estratégia de gestão do capital continua a ser conduzida pelo empe-
nho em conseguir um equilíbrio prudente entre apoiar o crescimento da acti-
vidade, manter a confiança dos nossos reguladores, depositantes e credores 
e dar rendibilidades competitivas aos nossos accionistas. 

Com um nível de 24,8% (2019: 29,3%), o nosso rácio de solvabilidade si-
tuou-se bem acima do mínimo regulamentar de 13%, o que inclui 1% para 
risco sistémico, na sequência da lçegislação sobre bancos de importância 
sistémica que foi introduzida durante o ano. Com esta margem, o banco está 
suficientemente capitalizado para aproveitar oportunidades emergentes. 

GOVERNAÇÃO CORPORATIVA

A nossa cultura societária está no centro da nossa filosofia de governo socie-
tário.  A nossa ênfase é em “fazer o negócio certo da maneira certa”, acompa-
nhada pelos mais altos padrões éticos, como integridade e manutenção de 
uma cultura de total conformidade, como tolerância zero a comportamentos 
contrários à ética. Esta postura é sustentada por uma estrutura de governa-
ção corporativa apropriada liderada pelo nosso Conselho de Administração, 
que inclui administradores não executivos independentes.  

Durante o ano, prosseguimos a nossa interacção regular com as nossas prin-
cipais partes interessadas, incluindo os nossos reguladores e accionistas. A 
sua orientação e o seu apoio deram um contributo construtivo para as nos-
sas operações, o que deu um contributo relevante para o nosso sucesso.

AGRADECIMENTOS

Estamos em dívida perante os nossos clientes pela sua fidelidade e apoio 
neste último ano. A sua confiança e apoio acompanharam-nos durante um 
ano difícil. Também saudamos os nossos colaboradores, que foram heróicos 
na forma como responderam aos desafios criados pela COVID-19, com vista a 
responder às necessidades dos nossos clientes, gerindo em paralelo os seus 
próprios receios quanto à segurança deles próprios e dos seus familiares e 
colegas.  Sem a sua coragem e sacrifícios, não teríamos conseguido os resul-
tados notáveis alcançados este ano. 

Também estamos gratos aos nossos accionistas pelo seu apoio e orientação  
durante o ano. Aos nossos colegas do Conselho de Administração, estamos 
gratos pelo seu conselho e apoio inestimável e infatigável durante todo o ano. 
Apreciamos a orientação e o apoio que recebemos dos nossos reguladores. 
Assim como de todas as partes interessadas e das comunidades à nossa vol-
ta, que nos ajudam a melhorar todos os dias.

Por fim, apresentamos os nossos sentidos pêsames e expressamos a nossa 
solidariedade para com todos os que perderam entes queridos devido à pan-
demia de COVID-19.

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

Agora que o mundo entra numa nova fase de combate à COVID-19 com a 
vacinação, estamos optimistas, embora cautelosos, de que 2021 irá marcar 
o volte-face global desta pandemia. No entanto, esperamos que a situação 
em Moçambique e nos países vizinhos continue frágil até que a vacina seja 
administrada em grande escala à população. A nossa expectativa é de que a 
actividade económica recupere em alguma medida em 2021, mas continue 
moderada comparada com níveis pré-pandemia.

ANÁLISE FINANCEIRA

RESUMO DOS RESULTADOS

O banco alcançou resultados excepcionais em 2020 apesar da dificíl conjun-
tura operacional. 

Com um valor de MZN 5.453 milhões, os nossos resultados líquidos de im-
postos (RLI) em 2020 foram 10,3% superiores do que os MZN 4.946 alcan-
çados em 2019. Uma queda na rendibilidade dos capitais próprios (ROE), de 
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22,3% em 2019 para 21,3%, era esperada, devido ao reinvestimento substan-
cial de lucros na actividade pelos nossos accionistas, para melhorar a nossa 
preparação para oportunidades de crescimento futuras.

Moçambique tem enfrentado fortes contratempos nos últimos anos.  Este 
ano, a pandemia de COVID-19 exacerbou uma situação já de si difícil, mergu-
lhando a economia na sua primeira recessão de décadas em termos anuais. 
Verificaram-se problemas de segurança no norte e no centro de Moçambique 
e o impacto das alterações climáticas manifestou-se através de graves ciclo-
nes. Estes factores deixaram a economia com um crescimento anémico nos 
últimos anos, comparado com uma década atrás.

Os nossos resultados este ano foram influenciados por um esforço plurianual 
para nos reposicionarmos para servir os nossos clientes de uma maneira 
mais eficiente e eficaz. As necessidades e os desejos dos nossos clientes evo-
luíram e nós também. Trata-se de um princípio fundamental da abordagem 
centrada nos nossos clientes. Permitiu-nos reimaginar e adaptar a nossa 
postura em consequência, em relação às necessidades dos nossos clientes. 
A este respeito, investimos níveis significativos da nossa energia e dos nossos 
recursos para realinhar as nossas infra-estruturas, equipas e processos, para 
satisfazer as necessidades dos nossos clientes de uma maneira  sustentável.

Esta análise contém:
• uma análise da conjuntura operacional;
• os principais factores que afectaram o desempenho em 2020;
• uma análise do desempenho financeira e da posição financeira do banco; e
• uma análise do capital.

Os principais indicadores financeiros do banco para 2020 são apresentados no 
quadro seguinte.

Dez-20  % variação Dez-19

Resultado por acção (MZN) 7.0 10% 6.4 

Valor líquido do activo por acção (MZN) 36.6 14% 32.1 

ROE (rendibilidade dos capitais próprios) (%) 21.3% -1% 22.3%

ROA (rendibilidade do activo) (%) 4.1% 0% 4.2%

Rácio de perdas de carteiras de crédito (%) -0.1% 0% 0.4%

Rácio de eficiência (%) 47.3% 0% 47.3%

Margem financeira 6.2% -1% 7.3%

Proveitos por empregado (MZN’000) 11,684 7% 10,970 

Taxa de transformação 35.8% 2% 33.4%

ATMs 251 -2% 256

Empregados 1,196 1% 1,198 

CONJUNTURA OPERACIONAL

A nossa conjuntura operacional em 2020 pautou-se por uma baixa procura de 
bens e serviços devido aos efeitos da COVID-19. A segunda vaga na última par-
te do ano resultou num rápido aumento dos casos, o que obrigou as autorida-
des governamentais a prolongar as medidas de contenção aplicadas anterior-
mente durante o ano. Este facto afectou as perspectivas económicas para o 
exercício. Por outro lodo, as autoridades devem ser louvadas por conseguirem 
um delicado equilíbrio entre impedir o alastramento do vírus e permitir que a 
actividade económica prosseguisse com a maior segurança possível. 

O impacto global da COVID-19 também se fez sentir em temos de menor pro-
cura de exportações de Moçambique. Este facto teve um efeito negativo na ba-
lança de pagamentos, o que levou o metical a desvalorizar-se significativamen-
te contra as  principais moedas. No final do ano, a taxa de câmbio MZN/USD 
estava em MZN 74,90/USD, comparada com MZN 61,47/USD um ano mais 
cedo. Por outro lado, a menor procura de importações teve um efeito positivo 
na balança de pagamentos, mantendo simultaneamente a inflação importada 
sob controlo. Suportada por intervenções administrativas como a suspensão 
do IVA sobre determinados produtos alimentares e as tarifas da electricidade, 
a inflação anual manteve-se, por conseguinte, inalterada em 3,5% desde 2019. 

Em consonância com pressões inflacionistas mínimas, o Banco de Moçambi-
que manteve a sua flexibilização monetária. Tal deu lugar a cortes acumulados 
de 250 pontos base na taxa de juro de política monetária (MIMO), que se si-
tuou em 10,25% no final do ano.

Os problemas de segurança devidos a ataques de insurgentes nas províncias 
de Cabo Delgado, Sofala e Manica continuaram a alimentar o pessimismo e, 
por sua vez, constranger o investimento.  Esta situação gerou incerteza quanto 
às datas para produção e início efectivo das exportações de gás do norte de 
Moçambique em 2024. 

PRINCIPAIS FACTORES QUE AFECTARAM O 
DESEMPENHO EM 2020

O nosso desempenho em 2020 foi em grande medida influenciado pelos facto-
res seguintes:

FORTE CRESCIMENTO DO NOSSO BALANÇO

Apesar de uma conjuntura de negócios muito difícil, o banco registou um 
forte crescimento em ambos os lados do balanço, propulsionado por um 
crescimento de 26,2% nos depósitos de clientes. Este facto, por seu turno, 
propiciou um crescimento de 33,1% no crédito sobre clientes. 

O crescimento dos nossos passivos reflecte a forte confiança que os nossos 
clientes depositaram em nós para salvaguardar os seus activos. Da mesma 
forma, o crescimento da nossa carteira de crédito resultou do nosso em-

penho em suportar as necessidades de financiamento dos nossos clientes 
numa base sustentável.

FORTE CRESCIMENTO DOS RESULTADOS COM TAXAS E COMISSÕES

Os nossos esforços para diversificar a nossa base de resultados com taxas 
e comissões deram frutos em 2020. Durante o ano, o Banco de Moçambi-
que publicou nova regulamentação a isentar de comissões certas operações 
electrónicas. Esta medida teve por objectivo incentivar a migração de clien-
tes da banca presencial para produtos electrónicos. No entanto, teve como 
resultado a perda de receitas para o banco. Também causou um aumento 
significativo da utilização das nossas plataformas online. 

O forte crescimento dos nossos resultados de operações financeiras fez com 
que o nosso total de outros proveitos crescesse 15,9% em termos anuais.

MELHORIA DA QUALIDADE DA NOSSA CARTEIRA DE CRÉDITO

Apesar de um panorama económico problemático, o banco manteve sob 
controlo as perdas da carteira de crédito. Esta situação foi conseguida atra-
vés de uma revisão constante de todos os nossos clientes, incluindo vigilân-
cia acrescida das contas com incidentes, apoiada por esforços proactivos 
para reabilitar o crédito malparado e recuperar perdas. Estes esforços fize-
ram com que o rácio de perdas de crédito global caísse de 0,4% em 2019 
para -0,1% em 2020.

ANÁLISE DO BALANÇO

  Dez-20 Dez-19

Crescimento do total de activos bancários 20,2% 19,4%

Crescimento dos activos remunerados 22,6% 16,0%

Crescimento do crédito sobre clientes 33,1% 0,5%

Crescimento dos depósitos de clientes 26,2% 19,7%

Taxa de transformação 35,8% 33,4%

Activos remunerados/total do activo 77,1% 75,7%

O banco conseguiu um significativo crescimento do seu balanço em 2020, im-
pulsionado por esforços concertados para aumentar a nossa quota de mercado 
em ambos os lados do balanço. 

O nosso foco em ecossistemas permitiu-nos oferecer soluções direccionadas e 
eficazes que vão de encontro às necessidades dos nossos clientes, aumentando 
assim a confiança que depositam em nós. 

Mantivemos a nossa abordagem ao crédito durante todo o ano, que se centra 
em sermos selectivos e prudente, baseada em sectores e segmentos prioritá-
rios. Combinada com uma gestão cuidadosa das nossas exposições, foi-nos 
benéfica ao longo do tempo, como demonstra a nossa carteira de crédito, que 
continua a ser de alta qualidade.

ROE - RENDIBILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS
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O banco registou um ROE de 21,3% em 2020, comparado com 22,3% em 
2019. Esta ligeira queda deve-se a um reinvestimento significativo na activi-
dade este ano pelos nossos accionistas. Este facto ajudou-nos a promover 
mais crescimento de uma maneira sustentável. Um forte balanço e o empe-
nho dos nossos accionistas dotaram-nos com fundações essenciais para nos 
mantermos  competitivos e alcançar as nossas ambições de crescimento e 
sucesso. 

A nossa base de activos continua a ser dominada por instrumentos muito 
líquidos e a carteira de crédito é de uma qualidade excepcional. Em conso-
nância com a nossa abordagem prudente, tomámos medidas concretas este 
ano para reabilitar as contas em mora. Muitos destes clientes tinham sido 
afectados por pressões financeiras induzidas pela COVID-19, como lay-offs, 
despedimentos e suspensão de contratos comerciais. Em consequência, o 
crédito não produtivo teve um aumento substancial, de MZN 444 milhões 
em 2019 para MZN 1.046 milhões em 2020. Apesar disso, este crédito está 
predominantemente garantido por activos e colateralizado, o que limita a ex-
posição do banco a eventuais perdas financeiras.

CRÉDITO SOBRE CLIENTES

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0
2015 2016 20182017 2020

C
ré
d
it
o
s
 (
M
T
 0
0
0
)

2019

O crédito sobre clientes teve um desempenho excepcional em 2020, apesar 
das limitadas oportunidades económicas. A carteira cresceu 33,1% em termos 
anuais, impulsionada por um robusto crescimento na Banca de Grandes Em-
presas e de Investimento (CIB). A Banca de Particulares e Pequenas e Médias 
Empresas (PBB) também cresceu, o que é um feito notável.

O total do activo bancário subiu 20,2%, para MZN 143.373 milhões, compa-
rado com MZN 119.286 milhões em 2020. Este crescimento foi impulsionado 
pela subida dos depósitos de clientes e pela significativa retenção de lucros na 
actividade. A proporção de activos remunerados no total de activos bancários 
também melhorou, tendo crescido de 75,7% em 2019 para 77,2%, impulsiona-
do por um aumento significativo no crédito sobre bancos, bem como pelo cres-
cimento da carteira de crédito. O banco continua a trabalhar para melhorar a 
eficiência do seu balanço.

34%

42%

24%

 Crédito sobre clientes
 Crédito sobre bancos
 Activos financeiros disponíveis para venda

Os nossos activos remunerados são em grande medida constituídos por 
activos muito líquidos, especificamente crédito sobre bancos e activos fi-
nanceiros disponíveis para venda. O rápido crescimento do crédito sobre 
clientes fez com que esta componente dos nossos activos remunerados su-
bisse em proporção do total. Mesmo com este crescimento, a nossa taxa de 
transformação continua a ser relativamente baixa, de 35,8% (2019: 33,4%). 
Esta situação deixa-nos ampla margem para fazer crescer ainda mais a nos-
sa carteira de crédito, à medida que surjam oportunidades de investimento 
adequadas.
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O total de depósitos de clientes subiu 26,2% em 2019 (2019: 19,7%). Houve 
crescimento tanto em moeda local como em moeda estrangeira e tanto na 
Banca de Grandes Empresas e de Investimento como na Banca de Particulares 
e Pequenas e Médias Empresas.

ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

  Dez-20
% 

variação Dez-19

Margem financeira 8.917 3% 8.681 

Outros proveitos 5.057 16% 4.362 

Total de proveitos 13.974 7% 13.043 

Provisões para imparidade do crédito (166) -257% 106

Custos operacionais 6.614 7% 6.168 

O banco registou um aumento de 7,1% no total de proveitos em 2020, po-
tenciado por um aumento de 15,9% nos outros proveitos. Uma melhoria da 
qualidade de certas exposições específicas da carteira de activos do banco 
teve como resultado a reversão de algumas provisões para imparidade que ti-
nham sido anteriormente reconhecidas. Apesar de um aumento de 7,2% dos 
custos operacionais, o banco conseguiu um aumento de 10% dos resultados 
líquidos de impostos (RLI), em termos anuais.

RLI - RESULTADO LÍQUIDO DE IMPOSTOS
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MARGEM FINANCEIRA

Durante o ano de 2020, o Banco de Moçambique procedeu a cortes acumu-
lados de 250 pontos base na sua taxa de juro de política monetária (MIMO), 
motivados em parte por medidas de alívio instituídas pelas autoridades para 
contrariar os efeitos económicos da COVID-19. Embora este facto tenha tido 
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA E INDIVIDUAL DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Grupo Banco

2020 2019 2020 2019

Nota MT MT MT MT

Juros e rendimentos similares 5  10,335,594,608  10,361,545,042  10,335,594,608  10,361,545,042 

Juros e encargos similares 5  (1,419,021,777)  (1,680,599,653)  (1,419,021,777)  (1,680,599,653)

Margem financeira  8,916,572,831  8,680,945,389  8,916,572,831  8,680,945,389 

Rendimentos com taxas e comissões 6  1,843,147,156  1,969,705,517  1,838,196,969  1,969,110,556 

Gasto com taxas e comissões 6  (37,052,293)  (36,984,505)  (37,052,293)  (36,984,505)

Resultados com taxas e comissões  1,806,094,863  1,932,721,012  1,801,144,676  1,932,126,051 

Resultados de operações financeiras 7.1  3,211,088,766  2,383,788,234  3,211,088,766  2,383,788,234 

Outros Rendimentos 7.2  45,197,569  45,976,580  45,197,569  45,976,580 

Rédito  13,978,954,029  13,043,431,215  13,974,003,842  13,042,836,254 

Imparidade de crédito 8  166,017,777  (105,583,378)  166,017,777  (105,583,378)

Outros gastos operacionais 9  (6,638,641,806)  (6,176,664,660)  (6,614,396,162)  (6,168,275,933)

Resultado antes de impostos 
indirectos

 7,506,330,000  6,761,183,177  7,525,625,456  6,768,976,943 

Imposto indirecto 10.1  (334,492,537)  (335,623,412)  (334,492,537)  (335,490,263)

Resultado antes de impostos 
directos

 7,171,837,462  6,425,559,765  7,191,132,919  6,433,486,681 

Imposto Directo 10.2  (1,733,085,055)  (1,484,939,107)  (1,738,356,311)  (1,487,161,650)

Resultado líquido do exercício  5,438,752,407  4,940,620,658  5,452,776,608  4,946,325,030 

Atribuível aos accionistas 
ordinários

 5,438,997,060  4,940,697,999 - -

Atribuível a interesses minotários  (244,653)  (77,341) - -

Resultados por acção

Básicos e diluídos 11  7.01  6.36  7.02  6.37

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RENDIMENTO INTEGRAL PARA O EXERCÍCIO FINDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Grupo Banco

2020 2019 2020 2019

MT MT MT MT

Resultado do exercício  5,438,752,407  4,940,620,658  5,452,776,608  4,946,325,030 

Outros rendimentos integrais

Itens que nunca serão reclassificados 
posteriormente para resultados 

Resultados de ganhos e perdas actuariais 
(fundo de pensões)

 (18,792,000)  37,838,000  (18,792,000)  37,838,000 

Resultados de ganhos e perdas actuariais 
(assistência médica)

 7,984,000  3,793,000  7,984,000  3,793,000 

Outras reservas  (119,213)  9,832,960  -   -   

Itens que podem ser reclassificados 
posteriormente para resultados

Alteração liquida nos investimentos financeiros ao 
justo valor através de outro rendimento integral

 (704,640,866)  209,519,067  (704,640,866)  209,519,067 

Alterações no justo valor  142,980,035  (7,934,803)  142,980,035  (7,934,803)

Alterações na perda de credito esperada  (847,620,901)  217,453,870  (847,620,901)  217,453,870 

Total do Rendimento integral  4,723,184,328  5,201,603,685  4,737,327,742  5,197,475,097 

Atribuível aos accionistas ordinários  4,723,434,942  5,201,189,378 - -

Atribuível a interesses minotários  (250,614)  414,307 - -

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA E INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Grupo Banco

2020 2019 2020 2019

Nota  MT  MT  MT  MT

Activo 

Caixa e disponibilidades  
no Banco Central

12  26,712,221,834  22,775,906,961  26,689,154,838  22,766,076,755 

  Activos detidos para negociação 13  985,837 -  985,837  -   

  Investimentos Financeiros 14  26,182,600,447  32,032,245,057  26,192,350,447  32,041,995,057 

  Activos por impostos correntes 23 -  47,426,631 -  47,426,631 

Empréstimos e adiantamentos  
a Bancos

15.1  46,589,548,362  29,784,566,743  46,589,548,362  29,784,566,743 

Empréstimos e adiantamentos  
a clientes

15.2  37,864,333,108  28,447,198,652  37,864,333,108  28,447,198,652 

Outros activos 16  369,301,578  369,649,129  414,742,911  384,163,381 

Activos tangíveis e activos por 
direito de uso

17.1  4,768,683,080  5,029,775,806  4,768,683,080  5,029,775,806 

Activos intangíveis 17.2  726,417,605  625,898,774  726,417,605  625,898,774 

Activo do fundo de pensões 18  172,791,000  172,894,000  172,791,000  172,894,000 

Total do activo  143,386,882,851  119,285,561,753  143,419,007,186  119,299,995,799 

Capital próprio e passivo

Capital próprio

Capital social 19  3,882,000,000  3,882,000,000  3,882,000,000  3,882,000,000 

Reserva legal 20  2,875,579,875  2,133,631,120  2,875,579,875  2,133,631,120 

Outras reservas 21  1,784,951,492  2,334,439,115  1,784,951,492  2,334,439,115 

Resultados transitados 22  19,859,851,452  16,565,709,516  19,880,510,223  16,572,224,874 

Total do capital próprio  28,402,382,819  24,915,779,751  28,423,041,591  24,922,295,109 

Passivos

Passivos por impostos correntes 23  186,296,617 -  186,296,617 -   

Recursos de instituições de crédito 24  535,125,445  2,624,129,754  535,125,445  2,624,129,754 

Recursos de clientes 25  111,663,527,728  88,479,260,149  111,663,527,728  88,479,260,149 

Outros passivos 26  2,176,884,288  1,965,018,677  2,179,099,873  1,970,617,067 

Empréstimos subordinados 27 -  1,061,961,646 -  1,061,961,646 

Responsabilidades com a assistência 
médica pós-reforma

28  71,380,000  76,934,000  71,380,000  76,934,000 

Passivos por impostos diferidos 23  351,285,956  162,477,775  360,535,933  164,798,074 

Total do passivo  114,984,500,033  94,369,782,001  114,995,965,596  94,377,700,690 

Total do capital próprio e do passivo  143,386,882,851  119,285,561,753  143,419,007,186  119,299,995,799 
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Standard Bank, S.A.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ALTERAÇÕES DOS CAPITAIS PRÓPRIOS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Grupo

Capital social Reserva legal
Reserva de 
reavaliação

Reserva para o 
plano de acções 

do grupo

Reserva para 
riscos gerais de 

crédito Outras reservas

Reserva de justo 
valor - activos ao justo 
valor através de outro 

rendimento integral
Resultados 

acumulados

Capital Próprio 
atribuível aos 

accionistas 
ordinários

Interesses 
minotários

Total do Capital 
Próprio 

Saldo em 1 de Janeiro de 2019  3,882,000,000  1,294,000,000  809,938,449  4,217,937  1,097,715,520  (2,207,636)  853,471,669  13,174,423,516  21,113,562,121  (2,664)  21,113,559,457 

 Rendimento integral do exercício  -    839,631,120  -    -    (638,215,892)  -    209,519,067  4,790,669,389  5,201,266,719  336,965  5,201,603,684 

- Lucro do exercício  -    -    -    -    -    -    -    4,940,620,658  4,940,697,999  (77,341)  4,940,620,658 

-  Outros rendimentos integrais do exercício  -    839,631,120  -    -    (638,215,892)  -    209,519,067  (149,951,269)  260,568,720  414,307  260,983,027 

Transacções com acçionistas registadas 
directamente em capital próprio

 -    -    -    -    -    -    -    (1,399,383,390) (1,399,383,390)  -    (1,399,383,390)

- Dividendo ordinário  -    -    -    -    -    -    -    (1,399,383,390)  (1,399,383,390)  -    (1,399,383,390)

Saldo em 31 de Dezembro de 2019  3,882,000,000  2,133,631,120  809,938,449  4,217,937  459,499,628  (2,207,636)  1,062,990,736  16,565,709,515  24,915,445,450  334,301  24,915,779,751 

Saldo em 1 de Janeiro de 2020  3,882,000,000  2,133,631,120  809,938,449  4,217,937  459,499,628  (2,207,636)  1,062,990,736  16,565,709,515  24,915,445,450  334,301  24,915,779,751 

 Rendimento integral do exercício  -    741,948,755  -    -    155,153,246  -    (704,640,869)  4,530,723,194  4,723,679,593  (495,267)  4,723,184,326 

- Lucro do exercício  -    -    -    -    -    -    -    5,438,752,408  5,438,997,061  (244,653)  5,438,752,408 

-  Outro rendimento integral líquido do 
exercício 

 -    741,948,755  -    -    155,153,246  -    (704,640,869)  (908,029,214)  (715,317,468)  (250,614)  (715,568,082)

Transacções com acçionistas registadas 
directamente em capital próprio

 -    -    -    -    -    -    -    (1,236,581,258) (1,213,649,384)  -    (1,236,581,258)

- Dividendo ordinário  -    -    -    -    -    -    -    (1,236,581,258)  (1,213,649,384)  -    (1,236,581,258)

Saldo em 31 de Dezembro de 2020  3,882,000,000  2,875,579,875  809,938,449  4,217,937  614,652,875  (2,207,636)  358,349,867  19,859,851,451 28,402,543,785  (160,966)  28,402,382,819 

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES DOS CAPITAIS PRÓPRIOS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Banco

Capital social Reserva legal
Reserva de 
reavaliação

Reserva para o plano 
de acções do grupo

Reserva para riscos 
gerais de crédito Outras reservas

Reserva de justo valor - activos 
ao justo valor através de outro 

rendimento integral Resultados acumulados Capital Próprio 

Saldo em 1 de Janeiro de 2019  3,882,000,000  1,294,000,000  809,938,449  4,217,937  1,097,715,520  (2,207,636)  853,471,669  13,185,067,461  21,124,203,402 

 Rendimento integral do exercício  -    839,631,120  -    -    (638,215,892)  -    209,519,067  4,786,540,802  5,197,475,098 

- Lucro do exercício  -    -    -    -    -    -    -    4,946,325,030  4,946,325,030 

-  Outro rendimento integral líquido do 
exercício 

 -    839,631,120  -    -    (638,215,892)  -    209,519,067  (159,784,228)  251,150,067 

Transacções com acçionistas registadas 
directamente em capital próprio

 -    -    -    -    -    -    -    (1,399,383,390)  (1,399,383,390)

- Dividendo ordinário  -    -    -    -    -    -    -    (1,399,383,390)  (1,399,383,390)

Saldo em 31 de Dezembro de 2019  3,882,000,000  2,133,631,120  809,938,449  4,217,937  459,499,628  (2,207,636)  1,062,990,736  16,572,224,874  24,922,295,109 

Saldo em 1 de Janeiro de 2020  3,882,000,000  2,133,631,120  809,938,449  4,217,937  459,499,628  (2,207,636)  1,062,990,736  16,572,224,874  24,922,295,109 

 Rendimento integral do exercício  -    741,948,755  -    -    155,153,246  -    (704,640,869)  4,544,866,608  4,737,327,740 

- Lucro do exercício  -    -    -    -    -    -    -    5,452,776,609  5,452,776,609 

-  Outro rendimento integral líquido do 
exercício 

 -    741,948,755  -    -    155,153,246  -    (704,640,869)  (907,910,001)  (715,448,869)

Transacções de pagamento com base em 
acções e liquidadas com capital próprio

 -    -    -    -    -    -    -    (1,236,581,258)  (1,236,581,258)

- Dividendo ordinário  -    -    -    -    -    -    -    (1,236,581,258)  (1,236,581,258)

Saldo em 31 de Dezembro de 2020  3,882,000,000  2,875,579,875  809,938,449  4,217,937  614,652,874  (2,207,636)  358,349,867  19,880,510,223  28,423,041,591 
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Perda de controlo

Quando o Grupo perde o controlo sobre uma subsidiária, desreconhece os activos e passivos da subsidiária, bem como 
qualquer interesse minoritário relacionado e outros componentes do capital próprio. Qualquer ganho ou perda resul-
tante é reconhecido na demonstracão de resultados. Uma vez perdido o controlo, qualquer juro retido na antiga subsi-
diária é mensurado ao justo valor.

2.1.3 Moeda funcional e de apresentação

A moeda funcional do Banco é o Metical, por ser a moeda predominante do ambiente económico em que o Banco opera e a 
moeda em que os seus registos contabilísticos são mantidos. As demonstrações financeiras são também apresentadas em 
Meticais, arredondados para a unidade do Metical (MT) mais próxima.

2.1.4 Alterações nas políticas contabilísticas

Novas normas e interpretações

Não se espera que as seguintes novas normas ou alterações, efectivos para o presente exercício económico, tenham 
um impacto significativo nas demonstrações financeiras do Banco.

•  NIRF 3 Concentrações de actividades empresariais (emenda),a emenda clarifica a definição de uma empresa, com o 
objectivo de ajudar as entidades a determinar se uma transacção deve ser contabilizada como uma concentração de 
actividade empresarial ou como uma aquisição de activos. A emenda será aplicada prospectivamente.

- IFRS 16 Locações (emenda)

A IFRS 16 exige que uma entidade contabilize e divulgue  as  alterações nos termo de um contrato de arrendamento 
como modificação do arrendamento. A luz da recente pandemia de Covid-19 e consequentes concessões de arrenda-
mento a serem concedidas pelos locadores, a alteração permite aos locatários, como expediente prático, não avaliar 
se determinadas concessões de arrendamento relacionadas com a Covid-19 são modificações de arrendamento e, 
em vez disso, contabilizar essas concessões de arrendamento como se não fossem modificações de arrendamento. 
 
•  NIC 16 Activos Fixos Tangíveis (emendas) (IAS 16). Emendas de âmbito estreito à NIC 16 na contabilização de montan-

tes recebidos aquando da venda de itens produzidos enquanto uma entidade  prepara o activo para um determinado 
uso.

•  NIC 37 Provisões, Passivos Contingentes e Activos Contingentes (emendas) (IAS 37). Emendas de âmbito estreito à 
NIC 37 na determinação dos custos a incluir na estimativa do custo de cumprimento de um contrato para efeitos de 
avaliação sobre se esse contrato é oneroso .As alterações clarificam que o custo do cumprimento do contrato inclui 
tanto os custos incrementais do cumprimento do contrato e a  alocação de custos que se relacionam directamente 
com cumprimento de contratos. As alterações serão aplicadas retrospectivamente. Ajustamento de períodos ante-
riores não é necessário, mas sim o ajustamento nos saldos de abertura dos resultados transitados com efeito na data 
da transição.

•  Estrutura Conceptual de Relato Financeiro(revista). A estrutura conceptual revista inclui um conjunto abrangente de 
conceitos para o relato financeiro, substituindo a versão anterior. Estes conceitos são utilizados pelo IASB como a 
estrutura para a definição das NIRFs.

Novos normas e interpretações ainda não adoptadas

As seguintes normas, emendas e interpretações novas ou revisadas ainda não são efectivas para o exercício findo em 31 
de dezembro de 2020 e não foram aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras anuais.

• Reforma das taxa de juro - Fase 2 (Emendas às NIRF 9, NIC 39, NIRF 7, NIRF 4 e NIRF16

Data de entrada em vigor: 1 de Janeiro de 2021

A segunda fase da Reforma das taxa de juro resultou em emendas aos requisitos da NIRF 9, NIC 39, NIRF 7, 
NIRF 4 e NIRF16 para permitir às empresas lidar com o seu efeito sobre os instrumentos financeiros e con-
tinuar a fornecer informações úteis aos investidores. As emendas exigem que as entidades actualizem a 
taxa de juro efectiva para reflectir a mudança para a taxa de referência alternativa em vez de desreconhe-
cerem ou ajustarem o valor dos instrumentos financeiros para as mudanças exigidas pela reforma.Estas 
emendas serão aplicadas prospectivamente. O impacto nas demonstrações financeiras anuais ainda não foi determinado. 
 
O Grupo transitará para taxas de referência alternativas à medida que cada taxa de referência de taxa de juro for sen-
do substituída. O Grupo estabeleceu um grupo de trabalho e um plano de projecto detalhado, identificando as prin-
cipais responsabilidades e prazos. O Grupo está em vias de determinar o impacto estimado, uma vez que nenhum 
dos parâmetros de referência de taxas de juro a que está exposto foi substituído. O Grupo está também a avaliar os 
requisitos de concepção do sistema para acomodar as alterações da taxa interbancária de referência (IBOR).

• NIRF 10 e NIC 28 (emendas) Venda ou Contribuição de Activos entre um Investidor e seu Associado ou Empreendimento 
Conjunto

Data efetiva: diferida a data efetiva dessas alterações indefinidamente até novo aviso. As emendas serão aplicadas pros-
pectivamente e não se espera que tenham um impacto material nas demonstrações financeiras do Grupo.

• NIRF 17 Contratos de seguro 

Data efetiva: 1 de janeiro de 2021 (adiamento proposto para 1 de janeiro de 2022) com aplicação antecipada permitida. A 
alteração será aplicada prospectivamente e não se espera que tenha um impacto material sobre o Grupo.

• NIC 1 Apresentação de Demonstrações Financeiras (emendas). Data de entrada em vigor: 1 de Janeiro de 2023 
A alteração esclarece como classificar devedores e outros passivos em correntes ou não correntes. A alteração será apli-
cada retrospectivamente. O impacto nas demonstrações financeiras anuais ainda não foi determinado.

• Melhorias anuais do ciclo 2018-2020

Data de entrada em vigor: 1 de Janeiro de 2022

O IASB emitiu várias emendas e esclarecimentos às NIRFS existentes, nenhuma das quais se espera que tenha um impac-
to significativo nas demonstrações financeiras anuais do Grupo.

2.1.5 Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras requer que o Conselho de Administração formule julgamentos, estima-
tivas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e os valores dos activos, passivos, ganhos e 
perdas reportados. Os resultados efectivos poderão divergir das estimativas.

Os pressupostos em que as estimativas assentam são objecto de análise contínua. Os resultados da revisão  das estima-
tivas contabilísticas são reconhecidos prospectivamente. Abaixo, descreve-se a utilização de estimativas e as principais 
áreas de incerteza na aplicação de políticas contabilísticas com impacto significativo nas demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA E INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Grupo Banco

Nota 2020 2019 2020 2019

MT MT MT MT

Fluxos de caixa de actividades 
operacionais

Resultado antes de impostos 
indirectos

 7,506,330,001  6,761,183,177  7,525,625,457  6,768,976,943 

Ajustamentos para itens não 
monetários e outros ajustamentos 
incluídos na demonstração do resultado

30  (8,322,149,230)  (7,940,440,876)  (8,322,149,230)  (7,941,002,116)

Aumento de activos operacionais 31  (4,974,069,032)  (2,342,144,374)  (5,025,488,471)  (2,303,140,172)

Aumento dos passivos operacionais 31  21,387,433,345  15,868,746,491  21,411,591,795  15,866,580,573 

Fluxos de caixa usado em actividades 
operacionais

 15,597,545,084  12,347,344,418  15,589,579,550  12,391,415,228 

Juro pago  (1,459,633,373)  (1,794,104,148)  (1,459,633,373)  (1,794,104,148)

Juro recebido  11,184,104,203  11,196,601,190  11,184,104,203  11,196,601,190 

Imposto pago  (1,370,909,343)  (1,319,414,511)  (1,376,180,599)  (1,321,503,904)

Fluxo líquido de caixa de actividades 
operacionais

 23,951,106,571  20,430,426,950  23,937,869,782  20,472,408,367 

Fluxo de caixa de actividades  
de investimento

Aquisição de activos tangíveis 17.1  (395,323,131)  (493,001,630)  (395,323,131)  (493,001,630)

Aquisição de activos intangíveis 17.2  (204,544,132)  (345,267,373)  (204,544,131)  (345,267,373)

Fluxo líquido  de caixa de actividades 
de investimento

 (599,867,263)  (838,269,003)  (599,867,263)  (838,269,003)

Fluxo de caixa de actividades  
de financiamento

Pagamento de prestações das locações 26.1  (104,108,682)  (121,815,699)  (104,108,682)  (121,815,699)

Liquidação de obrigações 
subordinadas

27  (1,273,238,875)  (216,652,688)  (1,273,238,875)  (216,652,688)

Dividendos pagos  (1,232,595,259)  (1,776,208,654)  (1,232,595,259)  (1,776,208,654)

Fluxo líquido de caixa de actividades 
de financiamento

 (2,609,942,816)  (2,114,677,041)  (2,609,942,816)  (2,114,677,041)

Aumento em caixa e equivalentes de 
caixa

 20,741,296,492  17,477,480,906  20,728,059,703  17,519,462,323 

Caixa e equivalentes de caixa no 
início do ano

 52,560,473,704  35,082,992,798  52,550,643,498  35,031,181,175 

Caixa e equivalentes de caixa  
no fim do ano

32  73,301,770,196  52,560,473,704  73,278,703,201  52,550,643,498 

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS DO EXERCÍCIO FINDO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. INCORPORAÇÃO E ACTIVIDADES

O Standard Bank, S.A.(O Banco) é um Banco privado constituído em 1967, com sede na Avenida 10 de Novembro nº 420, 
em Maputo. O Banco tem como empresa-mãe e accionista maioritário o Stanbic Africa Holdings Limited, um Banco de 
investimento constituído no Reino Unido que detém uma participação equivalente a 98.15% do capital. O Stanbic Africa 
Holdings Limited é uma entidade integralmente detida pelo Standard Bank Group, um Banco de investimento consti-
tuído na África do Sul. Os restantes 1,85% do capital do Banco são detidos por accionistas minoritários. O Banco tem 
por objecto social a realização de actividades de  banca comercial e de investimentos, banca de retalho e a prestação 
de serviços afins.

2. BASES DE CONTABILIZAÇÃO

2.1.1 Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras consolidadas agora apresentadas reflectem os resultados das operações do Banco e das 
suas duas subsidiárias, nomeadamente, “Standard Bank - Sociedade Gestora do Fundo de Pensões, S.A.” e ”Standard In-
surance Corretores de Seguros, S.A.” (em conjunto “Grupo”) do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020. As demons-
trações financeiras consolidadas foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF). 
Foram autorizados para emissão pelo Conselho de Administração do Banco aos 25 de Fevereiro de 2021.

2.1.2 Bases da consolidação

Subsidiárias

Subsidiárias são entidades controladas pelo Grupo. O Grupo “controla” uma entidade se esta estiver exposta a, 
ou tiver direitos a, retornos variáveis pelo seu envolvimento com a entidade e tiver a capacidade de afectar esses 
retornos através do seu poder sobre a entidade. O Grupo reavalia se tem controlo se houver alterações a um ou mais 
elementos de controlo. Isto inclui circunstâncias em que os direitos de protecção detidos (por exemplo, os resultan-
tes de uma relação de empréstimo) se tornam substantivos e levam a que o Grupo tenha poder sobre uma entidade 
investida.

Demonstrações Financeiras Individuais

 

Os investimentos em subsidiárias são contabilizados ao custo, deduzido das perdas por imparidade acumu-
ladas (quando aplicável) nas demonstrações financeiras individuais. Os valores contabilísticos desses inves-
timentos são revistos anualmente quanto a indicadores de imparidade e, sempre que exista um indicador im-
paridade, são reduzidos ao maior entre o justo valor do investimento menos os custos de venda ou valor de uso. 
 
Demonstrações Financeiras Consolidadas

 

As políticas contabilísticas da subsidiária consolidada pelo Grupo estão de acordo com as políticas contabilísticas do 
Grupo. As transações, saldos e ganhos (perdas) não realizados são eliminados na consolidação. As perdas não realiza-
das são eliminadas da mesma maneira que os ganhos não realizados, mas somente na medida em que não haja evi-
dência de perda de valor. A proporção do rendimento integral e as mudanças no patrimônio líquido atribuídas ao Grupo 
e aos interesses minoritários são determinadas com base na participação actual do Grupo na subsidiária.  Em diante, 
as referências a Banco são também aplicáveis ao Grupo e as referências a demonstrações financeiras devem ser lidas 
como demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
As subsidiárias são consolidadas a partir da data em que o Grupo adquire o controlo até à data em que esse controlo é 
perdido. O controlo é avaliado numa base contínua. 

Interesses minoritários

Os interesses minoritários são inicialmente mensurados pela proporção dos activos líquidos identificáveis do compra-
dor à data de aquisição. As alterações na participação do Grupo numa subsidiária que não resultem numa perda de 
controlo são contabilizadas como transacções de capital próprio.
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Standard Bank, S.A.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Política de Saneamento
Um empréstimo com imparidade é saneado quando todas as tentativas ra-
zoáveis   de cobranças tenham sido feitas e já não se preveja um benefício 
económico material da tentativa de recuperar o saldo em aberto. Os seguin-
tes critérios devem ser atendidos antes que um instrumento financeiro possa 
ser saneado:

•  o instrumento financeiro activo esteve em incumprimento  pelo período de-
finido para o produto específico (ou seja, VAF, empréstimos hipotecárioss, 
etc.), que é considerado suficiente para determinar se a entidade é capaz 
de receber qualquer benefício económico adicional do empréstimo em in-
cumprimento; e

•  no momento do saneamento, o instrumento financeiro activo está total-
mente deteriorado (ou seja, 100% de provisão) sem expectativas razoáveis   
de recuperação do activo, ou uma parte dele.

A excepção aos requisitos acima, onde a exposição é garantida, o emprésti-
mo com imparidade somente pode ser saneado uma vez que a garantia te-
nha sido realizada. Após a realização da garantia, o montante de défice pode 
ser saneado se atender ao segundo requisito listado acima. O valor do défice 
não é aplicavel ao primeiro requisito de saneamento.

Remediações
É necessária uma avaliação contínua para determinar se as condições que 
levaram um instrumento financeiro activo a ser considerado um empréstimo 
com imparidade (ou seja, estágio 3) ainda existem. Os instrumentos finan-
ceiros activos que não se qualificam como empréstimos com imparidade 
permanecem no estágio 3 por um período mínimo de seis meses (ou seja, 
seis pagamentos mensais consecutivos completos segundo os termos e con-
dições). 

Quando se determinar que um instrumento financeiro activo não mais aten-
de aos critérios de aumento significativo do risco de crédito, quando compa-
rado ao rating de crédito no reconhecimento inicial, o instrumento financeiro 
activo passará do estágio 2 (modelo de perda de crédito esperada vitalício) 
de volta ao estágio 1 (modelo de perda de crédito esperado para 12 meses) 
prospectivamente. Em portfólios do retalho têm um período de reabilitação 
de pelo menos 6 meses (subsequente a um cliente ter pago todas as facili-
dades pendentes) seria necessário para que a avaliação interna do cliente 
diminuísse de volta à sua escala de avaliação no reconhecimento inicial e 
passasse do estágio 2 para o estágio 1 adequadamente.

Expectativas futuras
•  O Economista do Banco determina as perspectivas macroeconómicas e uma 

visão das commodities ao longo de um horizonte de pelo menos três anos.
•   As perspectivas macroeconómicas tem em conta diversas variáveis, como 

o produto interno bruto, as taxas de juros da política monetária do Banco 
Central, a inflação, as taxas de câmbio e as taxas dos bilhetes de tesouro.

•   Narrativas para cada uma das perspectivas económicas do país são compi-
ladas e incluem tipicamente consideração do histórico económico do país, 
risco de soberania, risco cambial, sector financeiro, liquidez e orientação 
da política monetária.

•   Probabilidades são atribuídas a cada um dos cenários (alta, média e bai-
xo), com base em factores macroeconómicos primários que são revistos 
mensalmente.

•  As expectativas econômicas prospectivas são actualizadas numa base bi-a-
nual ou com maior regularidade quando considerado apropriado.

Foram determinadas uma série de expectativas económicas tendo em conta 
um cenário de desempenho económico normal (base), alto e baixo a 31 de 
Dezembro de 2020. Essas expectativas económicas foram incorporadas no 
cálculo da PCE:

Expectativas econômicas em Moçambique 
•  O cenário base assume que a vacina da Covid -19 é globalmente aceite e 

que uma novo normal começe a partir do segundo trimestre de 2021. Não 
se prevê grandes atrasos na conclusão dos projectos Rovuma Gás Natural 
Liquefeito (GNL)  actualmente em curso. 

•  Um cenário de baixa pressupõe que prevalecam as ameaças a paz na região 
centro e  que não haja melhoria na situação de segurança na região norte.  
Neste cenário, a taxa do mercado monetário interbancário (MIMO) perma-
nece inalterada em 2021. 

•   Um cenário optimista pressupõe que a vacina Covid -19 é globalmente acei-
te muito antes do previsto no caso base. Os projectos LNG avançam como 
previsto e uma verifique-se uma ligeira redução das taxas MIMO.

Principais Factores Macroeconómicos
A tabela a seguir apresenta os principais factores macroeconómicos utiliza-
dos na estimativa das imparidades para perdas de crédito em instrumentos 

Principais fontes da incerteza das estimativas

A seguir, apresenta-se os pressupostos-chave de gestão mais significativos 
aplicados na preparação destas demonstrações financeiras. Os pressupos-
tos-chave de gestão abaixo aplicam-se ao Grupo e ao Banco, salvo indicação 
em contrário.

Perda de crédito esperada (PCE) nos activos financeiros - Indicadores da NIRF 9

Para efeitos de determinação da PCE:
•  As carteiras da Banca de Particulares e negócios (PBB) baseiam-se em ca-

tegorias de produtos ou subconjuntos das categorias de produtos, com mo-
delos de ECL personalizados por portfólio. O cálculo da provisão de impari-
dade exclui as recuperações posteriores ao saneamento (PWOR) da perdas 
resultantes do incumprimento (LGD) no cálculo da ECL. Estes parâmetros 
LGD são alinhados com as práticas do mercado.

•  As exposições da banca de grandes empresas e investimento (CIB) são cal-
culadas separadamente com base nos modelos de classificação de risco 
para cada uma das classes de activos.

Período de mensuração da perda de crédito esperada (PCE)
O período de mensuração da PCE para exposições de estágio 1 é de 12 meses 
(ou o prazo remanescente do activo financeiro para exposições do CIB se a 
vida útil remanescente for inferior a 12 meses).  Uma provisão para perda 
de PCE até a maturidade do contrato é necessária para um activo financeiro 
se o risco de crédito desse instrumento financeiro tiver aumentado signifi-
cativamente desde o reconhecimento inicial (estágio 2). É considerado um 
período de medição até a maturidade do contrato em todas as exposições 
com imparidade (estágio 3). O período  até a maturidade contratual inclui 
a consideração de vários eventos, tais como a reposição ou recuperação de 
exposições em incumprimento e, em seguida, incumprimentos subsequen-
tes. Essa consideração aumenta os períodos de vida e o potencial PCE. Os 
períodos de mensuração para compromissos de empréstimos não utilizados 
utilizam a mesma abordagem que as exposições em balanço.

Aumento significativo no risco de crédito (SICR)

Banca de particulares e negócio - PBB

De acordo com a NIFR 9, todas as exposições são avaliadas para determinar 
se houve SICR na data de relato, caso em que é reconhecida uma provisão 
para imparidade equivalente à perda esperada ao longo da vida. Os limites 
SICR, que são nivelados em função do comportamento da exposição, são 
calculados em cada portfólio de exposições com risco de crédito semelhante 
e são calibrados ao longo do tempo para determinar quais exposições que re-
fletem deterioração em relação à população originada e, consequentemente, 
refletem um aumento no risco de crédito.

O Banco também determina uma taxa de transferência apropriada de expo-
sições do estágio 1 para o estágio 2, tendo em consideração a expectativa de 
atraso para exposições semelhantes. Os limites de SICR são revistos regu-
larmente para garantir que estão adequadamente calibrados para identificar 
SICR ao longo da vida da exposição e, consequentemente, possibilitar a co-
bertura apropriada de redução ao valor recuperável.

Quando uma reestruturação é considerada devido a factores relacionados 
com a Covid-19, o Banco determina se espectável que a exposição perma-
neça num estado não vencido após o período de alívio. Estas exposições 
reestruturadas são classificadas como reestruturações relacionadas com 
a Covid-19 e a determinação da perda temporária ou permanente é avalia-
da mensalmente. As contas com dificuldades temporárias são classificadas 
como estágio 1 ou estágio 2 com base no perfil de risco e as contas com difi-
culdades permanentes são classificadas como estágio 3.

Banca de grandes empresas e investimento - CIB

O Banco aplica uma escala de avaliação de 25 pontos para quantificar o risco 
de crédito para cada exposição. Na originação, é atribuida a cada cliente uma 
nota de risco de crédito dentro da escala de classificação principal de 25 pon-
tos. As classificações são mapeadas pela probabilidades de incumprimento 
(PDs) por meio de fórmulas de calibração que usam taxas de incumprimento 
históricas e outros dados para o portfólio aplicável. Essas classificações de 
crédito são avaliadas pelo menos anualmente ou com mais frequência, con-
forme apropriado.

O SICR para as exposições do CIB é avaliado comparando o grau do risco de 
crédito na data de relato com o grau de risco de crédito na data de origem. 
Quando a alteração relativa no grau de risco de crédito excede os limites de 
migração de determinados ratings pré-definidos ou, se verifique mais de 30 
dias de atraso num pagamento contratual (presunção refutável do IFRS 9), 
a exposição é classificada no estágio 2. Essas classificações pré-definidas 
foram determinados com base no histórico de incumprimento, que indicam 
que exposições de risco classificadas mais altas são mais sensíveis ao SICR 
em relação a exposições de risco mais baixo. 

Escala de classificação do grupo Indicadores do SICR  
(desde a originação)

SB 1 - 12 Baixo risco de crédito

SB 13 - 20 Escala 3 ou acima

SB 21 -25 Escala 1 ou acima

 
Incorporação de informações prospectivas na medição de PCE

O Banco determina as perspectivas macroeconômicas, ao longo de um hori-
zonte de planeamento de pelo menos três anos, com base nas perspectivas 
globais do Banco e na sua visão global das ‘’commodities”.

Para PBB, essas expectativas económicas prospectivas são incluídas na PCE, 
onde são efectuados ajustes feitos com base nas perspectivas macroeconó-
micas do Banco, usando modelos que correlacionam esses parâmetros com 
variáveis   macroeconómicas. Onde as correlações modeladas não são viáveis   
ou predictivas, os ajustes são baseados no julgamento de especialistas tendo 
em conta as expectativas macroeconómicas do Banco. Além de informações 
macroeconómicas prospectivas, outros tipos de informacao prospectiva, 
como o risco de evento específico, foram levados em consideração nas esti-
mativas de PCE por meio da aplicação de ajustamentos fora do modelo.

As perspectivas macroeconômicas do Banco são incorporadas na classifica-
ção risco dos clientes do CIB e incluem considerações económicas futuras 
específicas para o cliente. A classificação do cliente reflete, desta forma, o 
risco esperado do cliente tendo em conta a expectativas do Banco no que 
concerne as condições económicas e comerciais futuras. Ajustamentos adi-
cionais, baseados em dados pontuais de mercado, são feitos aos PDs atri-
buídos a cada grau de risco para produzir PDs e PCEs representativas das 
condições de mercado.

Incumprimento
A definição de incumprimento, que acciona automaticamente a classificação 
de crédito com imparidade (estágio 3), baseia-se na abordagem e nas defini-
ções internas de gesão de risco de crédito do Banco. Embora a determinação 
específica de incumprimento varie de acordo com a natureza do produto, ge-
ralmente é determinado (alinhado à definição dos acordos de Basileia) como 
ocorrendo, no menor entre as seguintes fases:

•  quando, na opinião do Banco, a contraparte é considerada improvável de 
pagar as quantias devidas na data de vencimento ou pouco depois, sem 
recurso a acções como a realização da garantia; ou

•  quando a contraparte está vencida há mais de 90 dias (ou, no caso de faci-
lidades de descoberto em excesso do limite actual).

O Banco não contradiz a presunção do atraso de 90 dias da IFRS 9 para efei-
tos de crédito vencido.

Um instrumento fnanceiro activo é considerado em incumprimento quando 
há evidência objectiva de perda de valor. Os critérios a seguir são usados para 
determinar se há evidência objetiva de redução ao valor recuperável para ins-
trumentos financeiros activos, individuais ou em grupo:

•  dificuldade financeira significativa do mutuário e / ou modificação (ou seja, 
dificuldades de fluxo de caixa conhecidas do tomador de empréstimo)

•  uma quebra de contrato, como incumprimento nos pagamentos de juros e 
/ou capital

•  desaparecimento do mercado activo devido a dificuldades financeiras
•  torna-se provável que o mutuário declare falência ou outra reorganização 

financeira
•  quando o Banco, por razões económicas ou jurídicas relativas à dificuldade 

financeira do mutuário, faz concessões que não faria de outra forma.

Exposições que estão vencidas há mais de 90 dias também são considera-
das em incumprimento.

Aceda às plataformas, siga os passos e já está.

NETPLUS NETPLUS APP

ATÉ 250 MIL METICAIS PARAPAGAR EM SEIS MESES.

MAIS DINHEIRO PARA SI

Termos e condições aplicáveis.
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financeiros. Para cada cenário, ou seja, base, optimista e de baixa, são apresentados na tabela abaixo os valores médios dos factores macroeconómicos para os 
próximos 12 meses e sobre o período remanescente.

 Factores Macroeconómicos Cenário base  Cenário optimista  Cenário baixo

Moçambique Próximos  
12 meses

Período  
remananescente

Próximos  
12 meses

Período 
 remananescente

Próximos  
12 meses

Período  
remananescente

2020

Crescimento do PIB 2.0 4.3 1.1 3.4 3.1 4.7

Inflação (%) 7.2 5.1 8.5 7.3 3.2 2.1

Taxa de juro de bilhetes de tesouro 
3M(%)

6.9 4.8 8.1 7.0 8.1 5.4

MIMO(%) 10.25 9.75 10.25 10.25 9.25 8.75

Taxa de câmbio (USD/MZN) 75.2 65.3 79.3 69.4 69.9 60.2

2019

Crescimento do PIB 3.7 5.9 2.4 4.6 4.6 6.8

Inflação (%) 8.1 9.1 10.4 9.7 6.7 7.7

Taxa de juro de bilhetes de tesouro 
3M(%)

13.3 12.3 15 15.3 12 10

MIMO(%) 13.3 12.3 15 15.3 12 10

Taxa de câmbio (USD/MZN) 61.1 61.5 67.9 69.2 59.5 59.9

Análise da sensibilidade das provisões do PBB para perdas de crédito em empréstimos sem imparidade
A tabela a seguir mostra uma comparação das provisões do Banco para perdas de crédito em exposições sem imparidade de acordo com a NIRF 9 em 31 de dezembro de 
2020 com base nas ponderações de probabilidade de três cenários com provisões para perdas de crédito resultantes de simulações de 100%.

Impacto das expectativas futuras nas 
provisões da NIRF 9

Provisões de perda 
 de crédito  

2020 (MZN’000)

Provisões de perda 
 de crédito  

2019 (MZN’000)

Cenários

Base 28 851 159 820 21 562 136 245

Baixo 94 001 282 672 44 560 325 998

Optimista 64 339 124 332 211 314 70 123

 

Justo valor dos instrumentos financeiros

A determinação do justo valor dos activos e passivos financeiros para os 
quais não exista preço de mercado observável requer a utilização de técnicas 
de avaliação cuja base se encontra descrita na política contabilística 2.2 (h). 
Relativamente aos instrumentos financeiros que não sejam objecto de nego-
ciação frequente e cujo preço de mercado se apresente como pouco trans-
parente, a determinação do justo valor é menos objectiva, requerendo graus 
de julgamento variáveis, dependendo da concentração de liquidez, incerteza 
quanto aos valores de mercado, pressupostos de fixação de preços e outros 
riscos que afectam os instrumentos específicos.

Justo valor de activos tangíveis

Os administradores estimam o justo valor dos edifícios utilizando avaliações 
profissionais independentes realizadas numa base regular. Quando um ac-
tivo é reavaliado, o valor contabilistico é reexpresso para o valor reavaliado 
do activo. Os aumentos nas quantias escrituradas resultantes da reavaliação, 
incluindo as variações cambiais, são reconhecidos como outros rendimentos 
integrais, a menos que compensem diminuições anteriores nas quantias es-
crituradas do mesmo activo e neste caso são reconhecidos nos resultados. 
As diminuições em quantias escrituradas que compensam aumentos ante-
riores do mesmo activo são reconhecidas em outro rendimento integral.

Outras

A natureza dos outros pressupostos e as estimativas de pensões e outros 
benefícios pós-emprego são divulgadas nas notas 18 e 28.

2.2 Principais políticas contabilísticas

As políticas contabilísticas a seguir apresentadas foram aplicadas de forma 
consistente em todos os períodos apresentados nestas demonstrações fi-
nanceiras excepto onde for especificamente mencionado o contrário.

(a) Transacções em moeda estrangeira

As transacções em moeda estrangeira são convertidas mediante a utilização 
da taxa de câmbio em vigor à data da transacção. 

Os activos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são 
convertidos à taxa de câmbio em vigor à data de relato. O ganho ou perda 
cambial em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado na moe-
da funcional no início do ano ajustado para a taxa de juro efectiva e pagamen-
tos durante o ano e o custo amortizado em moeda estrangeira convertida à 
taxa em vigor no fim do ano.

Os activos e passivos não monetários que são mensurados pelo justo valor 
em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional à taxa de 
câmbio em vigor na data que foi determinado o justo valor. Os itens não mo-
netários que são mensurados com base no custo histórico em moeda es-
trangeira são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data da transacção.

As diferenças cambiais resultantes da conversão são reconhecidas em re-
sultados.

(b) Rendimentos

Os resultados de juros são reconhecidos em resultados, mediante a utiliza-
ção do método da taxa de juro efectiva.

 A taxa de juro efectiva corresponde à taxa que desconta exactamente os fu-
turos pagamentos ou recebimentos de caixa estimados durante a vida esti-

mada do activo ou passivo financeiro (ou, quando apropriado, um período 
mais curto) para o valor contabilistico do activo ou passivo financeiro. 

 Ao calcular a taxa de juro efectiva, o Banco estima os fluxos de caixa futuros 
considerando todos os termos contratuais dos instrumentos financeiros sem 
ter  em consideração as perdas de crédito futuras.

O cálculo da taxa de juro efectiva inclui todas as taxas pagas ou recebidas, 
custos de transacção e todos os descontos ou prémios que sejam parte in-
tegrante da taxa de juro efectiva. Os custos de transacção representam os 
custos marginais directamente atribuíveis à aquisição, emissão ou venda de 
um activo ou passivo financeiro.

 Custo amortisado e quantia escriturada bruta

O “custo amortizado” de um activo ou passivo financeiro é o montante pelo 
qual o activo ou passivo financeiro é mensurado no reconhecimento inicial 
menos os reembolsos de capital, mais ou menos a amortização acumula-
da usando o método da taxa  juro efectiva de qualquer diferença entre esse 
montante inicial e o montante do vencimento e, para os activos financeiros, 
ajustado para qualquer dedução de perda de crédito esperada. A “quantia 
escriturada bruta  de um activo financeiro” é o custo amortizado de um ac-
tivo financeiro antes do ajustamento para qualquer dedução para perdas de 
crédito esperadas.

Cálculo do rendimento e custos com juros

A taxa de juro efectiva de um activo financeiro ou passivo financeiro é cal-
culada no reconhecimento inicial de um activo financeiro ou de um passivo 
financeiro. No cálculo das receitas e despesas de juros, a taxa de juro efectiva 
é aplicada ao montante bruto escriturado do activo (quando o activo não é 
creditimparado) ou ao custo amortizado do passivo.A taxa de juro efectiva é 
revista como resultado da reavaliação periódica dos fluxos de caixa dos ins-
trumentos de taxa variável para reflectir os movimentos das taxas de juro de 
mercado.
No entanto, para os activos financeiros  que estejam em imparidade de cré-
dito após o seu reconhecimento inicial, o rendimento dos juros é calculado 
aplicando a taxa de juro efectiva ao custo amortizado do activo financeiro. 
Se o activo já não apresentar sinais de imparidade de crédito, então o cálculo 
dos rendimentos de juros reverte para a base bruta.
Para os activos financeiros com imparidade de crédito no reconhecimento 
inicial, o rendimento de juros é calculado aplicando a taxa de juro efectiva 
ajustada ao custo amortizado do activo. O cálculo dos rendimentos de juros 
não reverte para uma base bruta, mesmo que o risco de crédito do activo 
melhore.

Os rendimentos e custos financeiros apresentados na demonstração de lu-
cros ou prejuízos incluem:
 • Os juros sobre os activos e passivos financeiros mensurados ao custo 
amortizado e calculados com base no método da taxa de juro efectiva;
 • Os juros sobre os activos financeiros mensurados ao justo valor atraves de 
outro rendimento integral e calculados com base no método da taxa de juro 
efectiva;

 Os custos financeiros apresentadas demonstração dos resultados integral e 
outros rendimentos incluem:
• Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado;
• Custos com juros sobre responsabilidades locação.

O rendimento de juros dos activos e passivos detidos para negociação são 
considerados acessórios às operações comerciais do Banco e são  apresen-

tados no resultado de operações financeiras, em conjunto com todas outras 
variações do justo valor dos activos e passivos detidos para negociação.

(c) Rendimento com taxas e comissões

Os rendimentos com taxas e comissões, incluindo taxas de transacções conta-
bilísticas, comissões baseadas em cartões, taxas de documentação e adminis-
tração, taxas bancárias electrónicas, taxas de serviços em moeda estrangeira, 
taxas e comissões baseadas em seguros, e taxas e comissões baseadas no 
conhecimento são reconhecidas a medida que os respectivos serviços forem 
prestados. As taxas de compromisso de empréstimo para empréstimos que 
não se espera que sejam sacados são reconhecidas em linha recta ao longo do 
período de compromisso.

Os custos com taxas e comissões, incluídas nas receitas líquidas de taxas e 
comissões, são principalmente taxas de transacção e de serviço relativas a 
instrumentos financeiros, que são amortizadas à medida que os serviços são 
recebidos. As despesas são apresentadas como despesas de taxas e comis-
sões quando as despesas estão ligadas à produção de receitas de taxas e co-
missões.

(d) Resultados de operações financeiras

Os resultados de operações financeiras incluem os ganhos e perdas em tran-
sacções de comercialização de moeda estrangeira, os ganhos e perdas na 
conversão de itens monetários denominados em moeda estrangeira e os ju-
ros e variações no justo valor dos activos e passivos detidos para negociação.

(e) Locações

NIRF 16 - Políticas contabilísticas do locatário

Modelo de contabilização de locatário único
Todos os arrendamentos são contabilizados pelo reconhecimento de um 
activo com direito de uso e de um passivo de arrendamento, excepto no 
caso de:
- locações de ativos de baixo valor; e
- arrendamentos com uma duração de doze meses ou menos.

Todos os contratos de arrendamento que cumprem os critérios como ar-
rendamento de um activo de baixo valor ou como arrendamento de curto 
prazo são contabilizados numa base linear ao longo do prazo do arrenda-
mento.

Os pagamentos efectuados ao abrigo destes contratos de arrendamento, 
líquidos de quaisquer incentivos recebidos do locador, são reconhecidos 
em custos operacionais numa base linear ao longo do prazo do arrenda-
mento. Quando estes contratos de arrendamento são rescindidos antes 
do termo do período de arrendamento, qualquer pagamento exigido pelo 
locador sob forma de penalização é reconhecido como despesas opera-
cionais no período em que a rescisão ocorre.

Passivos por locações
Inicialmente mensurado pelo valor actual dos pagamentos contratuais de-
vidos ao locador durante o prazo do contrato, com a taxa de desconto de-
terminada por referência à taxa implícita no contrato, a menos que (como é 
tipicamente o caso do Banco) isto não seja prontamente determinável, caso 
em que a taxa de empréstimo incremental do Banco no início do contrato 
de locação é utilizada. A taxa de financiamento interno do Banco é a base 
sobre a qual é calculada a taxa de empréstimo incremental. Os pagamentos 
variáveis da locação só são incluídos na mensuração da obrigação da loca-
ção se dependerem de um índice ou taxa. Nesses casos, a mensuração inicial 
do passivo do arrendamento assume que o elemento variável permanecerá 
inalterado durante todo o prazo do arrendamento. Outros pagamentos de 
arrendamento variáveis são custos do período ao qual se referem. No reco-
nhecimento inicial, o valor contabilístico do passivo do contrato de arrenda-
mento também inclui:

•  Valores que se espera que sejam pagáveis sob qualquer garantia de valor 
residual;

•  O preço de exercício de qualquer opção de compra concedida em favor do 
banco, caso seja razoavelmente certo que esta opção será exercida;

•  Qualquer penalidades a pagar pela rescisão do contrato de arrendamento, 
caso o prazo do arrendamento seja estimado com base no exercício desta 
opção de rescisão.

Após a mensuração inicial, as obrigações do arrendamento aumentam como 
resultado dos juros cobrados a uma taxa constante sobre o saldo em aberto 
e são reduzidas pelos pagamentos de arrendamento efectuados.

Custos com juros sobre as passivos de locação
Um custo financeiro de locação, determinado com referência à taxa de juro 
implícita na locação ou à taxa de empréstimo incremental do Banco, é reco-
nhecido como custo dos juros durante o período da locação.

Activo pelo Direito de uso 
Inicialmente medido pelo valor da responsabilidade do arrendamento, dedu-
zido de quaisquer incentivos de arrendamento recebidos, e aumentado por:
-  pagamentos de arrendamento efectuados no início ou antes do início do 

arrendamento;
-  custos directos iniciais incorridos; e
-  o valor de qualquer provisão reconhecida quando o banco for contratual-

mente obrigado a desmontar, remover ou restaurar o activo locado.

O banco aplica o modelo de reavaliação subsequente à mensuração inicial do 
direito de uso dos activos.

Depreciação do activo pelo direito de uso
Após a mensuração inicial, o direito de uso dos activos é depreciado linear-
mente durante o prazo restante do contrato de locação ou durante a vida 
econômica remanescente do activo, caso esse prazo seja mais curto do que 
o prazo do contrato, a menos que a propriedade do activo subjacente seja 
transferida para o Banco no final do prazo do contrato de locação, sendo que 
o direito de uso dos activos é depreciado linearmente durante a vida econô-
mica remanescente do activo. Esta depreciação é reconhecida como parte 
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(ii) Classificação

Activos Financeiros 

O Grupo classifica os seus activos financeiros numa das seguintes categorias:

•  Ao custo amortisado
•  Ao justo valor através de outro rendimento integral (OCI)
•  Designado ao justo valor através de resultados
• Ao justo valor através de resultados

Passivos financeiros

O Banco classifica os seus passivos financeiros, que não sejam garantias fi-
nanceiras e compromissos de empréstimos, como mensurados:

•  Ao custo amortisado
•  Designado ao justo valor através de resultados

(iii) Desreconhecimento

Activos financeiros

O Banco desreconhece um activo financeiro quando os direitos contratuais 
aos fluxos de caixa do activo expiram ou quando transfere os direitos de re-
ceber os fluxos de caixa contratuais através de uma transacção em que subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do activo financeiro 
são transferidos ou em que o Banco não transfere nem retém substancial-
mente todos os riscos e vantagens da propriedade e não retém o controlo do 
activo financeiro. 

No desreconhecimento de um activo financeiro, a diferença entre a valor 
contabilístico do activo (ou o valor contabilistico alocado à parte do activo 
desreconhecido) e  a soma: do valor recebido (incluindo qualquer activo novo 
obtido menos qualquer passivo novo assumido) e (ii) de qualquer ganho ou 
perda acumulado que tenha sido reconhecido no rendimento integral e reco-
nhecido em resultados. Quaisquer juros em activos financeiros transferidos 
que se qualificam para desreconhecimento e que sejam criados ou retidos 
pelo Banco são reconhecidos como um activo ou passivo em separado.

Nos casos em que o Banco realiza operações em que transfere os activos 
reconhecidos no Balanço, mas mantém todos ou substancialmente todos os 
riscos e benefícios dos activos transferidos ou uma parte deles,  os activos 
transferidos não são desreconhecidos. Os empréstimos de títulos e as tran-
sacções de venda e recompra são exemplos de tais transacções. 

Passivos financeiros

O Banco desreconhece um passivo financeiro quando tem suas obrigações 
contratuais satisfeitas, canceladas ou quando estas expiram.

(iv) Modificações

Quando um activo ou passivo financeiro existente é substituído por outro 
com a mesma contraparte em termos substancialmente diferentes, ou os 
termos de um activo ou passivo financeiro existente são substancialmente 
modificados, tal troca ou modificação é tratada como um desreconhecimen-
to do activo ou passivo original e o reconhecimento de um novo activo ou 
passivo pelo justo valor, incluindo o cálculo de uma nova taxa de juro efectiva, 
sendo a diferença dos respectivos valores contabilísticos reconhecida em ou-
tros ganhos e perdas sobre instrumentos financeiros dentro dos rendimen-
tos não provenientes de juros. A data de reconhecimento de um novo activo é 
consequentemente considerada como a data de reconhecimento inicial para 
efeitos de cálculo da imparidade.

Se os termos não forem substancialmente diferentes para activos financeiros 
ou passivos financeiros, o Grupo recalcula o novo valor contabilístico bruto, 
descontando os fluxos de caixa modificados do activo ou passivo financeiro, 
utilizando a taxa de juro efectiva original. A diferença entre o novo valor bruto 
escriturado e o valor bruto escriturado originalmente é reconhecida como 
um ganho ou perda de modificação incluido em imparidades de crédito (para 
modificações de activos financeiros em dificuldades) ou em outros ganhos e 
perdas sobre instrumentos financeiros incluido em receitas não provenientes 
de juros (para todas as outras modificações).

(v) Compensação

Os activos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reconhe-
cido no Balanço sempre que exista um direito legal de compensar os montan-
tes reconhecidos e a intenção de efectuar a liquidação pelo seu valor líquido  ou 
de realizar o activo e liquidar o passivo simultaneamente.

Os rendimentos e custos são apresentados numa base líquida apenas quando 
permitido pelas NIRF ou quando os ganhos e perdas são provenientes de um 
Grupo de transacções semelhantes geradas na actividade comercial do Banco.

(vi) Mensuração do custo amortizado

O “custo amortizado” de um activo ou passivo financeiro é o valor pelo qual 
o activo ou passivo financeiro é reconhecido inicialmente, deduzido dos 
reembolsos de capital, mais ou menos a amortização acumulada, usando o 
método da taxa de juro efectiva de qualquer diferença entre a quantia inicial 
reconhecida e a quantia na maturidade, menos qualquer redução por perda 
por imparidade.

(vi) Mensuração do justo valor

“Justo valor” é o preço que seria recebido para vender um activo, ou pago 
para transferir um passivo, numa transacção normal entre participantes do 
mercado na data da mensuração inicial ou, na sua ausência, no mercado ac-
tivo mais vantajoso a que o Banco tivesse acesso nessa data. O justo valor de 
um passivo reflecte o seu risco de incumprimento. 

O Grupo mensura o justo valor usando a seguinte hierarquia de justo valor, 
que reflecte a importância dos “inputs” utilizados na sua mensuração:

Nível 1: Preço de mercado cotado (não ajustado) num mercado activo para 
um instrumento idêntico;

Nível 2: Técnicas de valorização baseadas em dados observáveis, quer di-
rectamente (ou seja, como os preços) ou indirectamente (ou seja, derivada 
de preços). Esta categoria inclui instrumentos valorizados com utilização de: 
preços de mercado cotados em mercados activos para instrumentos simila-
res; preços cotados para instrumentos idênticos ou similares em mercados 
considerados menos activos, ou outras técnicas de avaliação em que todos 
os inputs sejam directa ou indiretamente observáveis a partir de dados do 
mercado;

Nível 3: Técnicas de valorização utilizando inputs não observáveis significati-
vos. Esta categoria inclui todos os instrumentos em que a técnica de valoriza-
ção inclui inputs não baseados em dados observáveis e os inputs não obser-
váveis têm um efeito significativo na avaliação do instrumento. Esta categoria 
inclui instrumentos que são avaliados com base em cotações de instrumen-
tos similares, onde ajustamentos ou pressupostos não-observáveis signifi-
cativos são necessários para reflectir as diferenças entre os instrumentos.

O justo valor dos activos e passivos financeiros que sejam negociados nos 
mercados activos é baseado em preços de mercado cotados ou cotações 
de preços do revendedor. Para todos os outros instrumentos financeiros, o 
Banco determina o justo valor utilizando técnicas internas de valorização. 
As técnicas de valorização incluem o valor actual líquido e modelos de flu-
xo de caixa descontado e  outros modelos de avaliação. Os pressupostos e 
inputs utilizados em técnicas de valorização incluem as taxas de juro de refe-
rência e de mercado, os spreads de crédito e outros prémios utilizados para 
estimar taxas de desconto, os preços de obrigações e Bilhetes do Tesouro e 
as taxas de câmbio. O objectivo das técnicas de avaliação é calcular o  justo 
valor que reflecte o preço do instrumento financeiro na data de relato e que 
teria sido determinado pelos participantes no mercado actuando numa base 
comercial.

O Banco utiliza modelos de avaliação amplamente reconhecidos para de-
terminar o justo valor dos instrumentos financeiros comuns e mais sim-
ples, como taxas de juro e permutas de moeda, que utilizam apenas dados 
de mercado observáveis e exigem pouco julgamento e estimativa por parte 
da Administração. Normalmente, o mercado dispõe de preços observáveis 
e “inputs” do modelo para derivados transaccionados em bolsa e derivados 
simples negociávei tais como as permutas de taxas de juro. A disponibilidade 
de preços de mercado observáveis e de inputs do modelo reduz a necessi-
dade do julgamento e estimativa da Administração, reduzindo, também, a in-
certeza associada à determinação do justo valor. A disponibilidade de preços 
de mercado observáveis e de inputs varia, dependendo dos produtos e dos 
mercados, sendo propensa às bases das mudanças em eventos específicos 
e às condições gerais dos mercados financeiros.

(vii) Identificação e mensuração de imparidade

A imparidade da  PCE é reconhecida em activos financeiros que sejam men-
surados com base no custo amortizado ou com base no valor justo através 
de outro rendimento integral (OCI), bem como em exposições extrapatimo-
niais (compromissos  de empréstimo e contratos de garantia financeira).

A base de mensuração da PCE de um activo financeiro inclui a avaliação so-
bre se houve um aumento significativo no risco de crédito (SICR) na data 
do balanço, que inclui informações prospectivas disponíveis na data do ba-
lanço sobre eventos passados, condições actuais e previsões das condições 
económicas futuras. A base de mensuração da PCE, apresentada na tabela a 
seguir, segue uma abordagem imparcial e baseia-se na probabilidade média 
ponderada de uma série de resultados possíveis, o valor do dinheiro no tem-
po e nas informações prospectivas.

Vide “2.1.5 Principais fontes de incerteza das estimativas” para mais detalhes 
sobre a identificação e mensuracão da perdas de crédito por imparidade.

Estágio 1 Uma ECL de 12 meses é calculada para activos financeiros 
que não se deterioraram significamente no que diz respeito 
à qualidade de crédito desde o reconhecimento inicial ou 
que tenham um baixo risco de crédito.

Estágio 2 Uma ECL ate a maturidade do contrato é calculada para os 
activos financeiros que tenham demonstrado um aumento 
significativo no risco de crédito desde o reconhecimento 
inicial e que não sejam considerados créditos de baixo risco.

Estágio 3 
(Activos com 
imparidade)

Uma ECL ate a maturidade do contrato é calculada para 
os activos financeiros que tenham evidência objectiva de 
imparidade. Os seguintes critérios para determinar a exis-
tência de imparidade em activos financeiros: 
• Incumprimento dos pagamentos contratuais 
• Dificuldades financeira significativa do mutuário 
• Probabilidade de falência ou reorganização financeira

 
(viii) NIRF 9 - Políticas contabilísticas aplicáveis aos instrumentos financeiros

Activos financeiros

Ao custo amortisado

Instrumentos financeiros que satisfaçam em simultâneo as seguintes condi-
ções (excluindo os designados pelo valor justo através do resultado):

• Detido num modelo de negócios cuja finalidade é manter o activo financeiro 
com o objectivo de coletar os fluxos de caixa contratuais; e
• Os termos contratuais do activo financeiro dão origem, em datas específi-
cas, aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos do capital e juros sobre 
o valor do capital em dívida. 

integrante dos custos operacionais.

Rescisão das locações
Quando o Banco ou o arrendador encerra ou cancela um arrendamento, o 
direito de uso do activo e o passivo do arrendamento são desreconhecidos.

No desreconhecimento do direito de uso do activo e do passivo do arrenda-
mento, qualquer diferença é reconhecida como um ganho ou perda de desre-
conhecimento nos lucros ou prejuízos.

(f) Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento inclui o imposto corrente e o imposto dife-
rido, os quais são reconhecidos em resultados com excepção da parte que 
diz respeito aos itens directamente reconhecidos no capital próprio ou em 
rendimento integral. 

Imposto corrente

O imposto corrente é o montante de imposto previsto a liquidar sobre o ren-
dimento tributável do exercício com base nas taxas de imposto aprovadas ou 
substantivamente aprovadas à data de Balanço.

Imposto diferido

O imposto diferido é reconhecido tendo por base as  diferenças temporá-
rias entre os valores contabilísticos dos activos e passivos, para efeitos de 
reporte financeiro, e os valores usados para efeitos fiscais. Não existe reco-
nhecimento de imposto diferido quando do reconhecimento inicial de activos 
ou passivos numa transacção que não é uma concentração de actividades 
empresariais e que não afecta o lucro contabilístico nem o lucro tributável.

O montante do imposto diferido reconhecido baseia-se na forma esperada 
de realização ou liquidação do valor contabilístico dos activos e passivos 
mediante a utilização de taxas de imposto aprovadas ou substancialmente 
aprovadas à data de Balanço. 

Os activos e passivos por impostos diferidos são compensados caso haja um 
direito legal de compensar os activos e passivos por impostos correntes que 
digam respeito a impostos sobre o rendimento cobrados pela mesma Au-
toridade Fiscal sobre a mesma entidade tributável, ou em entidades fiscais 
diferentes mas que pretendam pagar os activos e passivos por impostos cor-
rentes numa base líquida ou em que os seus activos e passivos por impostos 
diferidos serão realizados simultaneamente.

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos sempre que seja prová-
vel a disponibilidade de lucros fiscais não utilizados, créditos fiscais e diferen-
ças temporárias dedutíveis contra os quais as difernças temporárias possam 
ser utilizadas. Os activos por impostos diferidos são revistos a cada data de 
Balanço e são reduzidos com a probabilidade de o benefício não vir a ser rea-
lizado.

Os impostos adicionais que surgem a partir da distribuição de dividendos 
pelo Banco são reconhecidos no momento em que a responsabilidade de 
pagar o dividendo relacionado é reconhecida. Estes valores são geralmen-
te reconhecidos em resultados, porque geralmente estão relacionados com 
rendimentos decorrentes de operações originalmente reconhecidas  em re-
sultados.

Disposições fiscais

Na determinação do montante do imposto corrente e diferido, o Banco tem 
em consideração o impacto de posições fiscais incertas e se são devidos im-
postos adicionais e juros. Esta avaliação baseia-se em estimativas e pressu-
postos e  envolve uma série de julgamentos sobre eventos futuros. A existên-
cia de novas informações pode originar a alteração  do julgamento feito pelo 
Banco sobre a adequação dos passivos fiscais existentes. As alterações no 
valor dos passivos fiscais terão impacto no gasto de imposto do exercício em 
que ocorre.

(g) Pagamentos com base em acções

O justo valor na data da concessão de prémios de pagamento com base em 
acções - ou seja, opções de acções - concedidas aos empregados é reco-
nhecido em gastos com o pessoal e no  capital próprio, ao longo do perío-
do em que os empregados adquirem incondicionalmente o direito de gozar 
estes prémios. O valor reconhecido como gasto é ajustado para reflectir o 
número de prémios para os quais os serviços relacionados e as condições de 
desempenho, não de mercado, se espera que sejam atingidos, de modo que 
o montante finalmente reconhecido como gasto tenha como base o número 
de prémios que satisfazem as condições relacionadas e que não sejam de 
mercado na data de aquisição. Para prémios de pagamento com base em ac-
ções com condições de não aquisição, o justo valor na data de concessão do 
pagamento com base em acções é mensurado para reflectir tais condições 
e não existe ajustamento para as diferenças entre os resultados esperados e 
os reais.

(h) Activos e passivos financeiros

(i) Reconhecimento

O Banco faz o reconhecimento inicial, na data em que são originados, dos 
empréstimos e adiantamentos, depósitos, títulos de dívida emitidos e passi-
vos subordinados. Todos os outros instrumentos financeiros (incluindo com-
pras regulares e vendas de activos financeiros) são reconhecidos na data de 
negociação, isto é, na data em que o Banco se torna parte das disposições 
contratuais do instrumento. 

Um activo ou passivo financeiro é mensurado inicialmente ao justo valor 
acrescido dos custos de transacção que sejam directamente atribuíveis à 
sua aquisição ou emissão se o item não for classificado ao justo valor através 
de resultados.
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Esta avaliação inclui a determinação do objetivo de manter o activo e se os 
fluxos de caixa contratuais são consistentes com um acordo básico de em-
préstimo. Quando as cláusulas contratuais introduzem exposição a risco ou 
volatilidade que se considerem inconsistentes com um acordo de emprésti-
mo inicial o activo financeiro é classificado como ao justo por meio do resul-
tado.

Ao justo valor através de outro rendimento integral (OCI)

Incorpora: 
•  Instrumentos da financeiros que satisfaçam em simultâneo as seguintes 

condições (excluindo os designados pelo valor justo através do resultado):
   -  Detido num modelo de negócios cujo finalidade é manter o activo financei-

ro com o objetivo de coletar os fluxos de caixa contratuais e ou venda do 
instrumento financeiro; e

   -  Os termos contratuais do activo financeiro dão origem, em datas especí-
ficas, aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos do capital e juros 
sobre o valor do capital em dívida. 

Esta avaliação inclui a determinação do objectivo de manter o activo e se os 
fluxos de caixa contratuais são consistentes com um acordo básico de em-
préstimo. Quando as cláusulas contratuais introduzem exposição a risco ou 
volatilidade que se considerem inconsistentes com um acordo de emprés-
timo inicial o activo financeiro é classificado como ao justo valor através do 
resultado.

•  Investimentos de capital próprio não detidos para negociação e irrevoga-
velmente eleitos (numa base individual) para serem apresentados ao justo 
justo através de outro rendimento integral.

Designado ao justo valor  através de resultados

Os activos financeiros são designados para serem mensurados pelo justo 
valor por forma a eliminar ou reduzir significativamente um “descasamento 
contabilístico” que, de outra forma, surgiria.

Ao justo valor  através de resultados

Os activos financeiros não classificados em nenhuma das categorias de acti-
vos financeiros mencionadas acima.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem notas e moedas em cofre, depósitos no 
Banco Central (Banco de Moçambique), e activos financeiros de elevada liquidez 
com maturidades originais de três meses, ou menos, a partir da data de aquisi-
ção, que estão sujeitos a um risco insignificante de mudanças no seu justo valor 
e são utilizados pelo Banco na gestão de seus compromissos de curto prazo. 
 
Caixa e equivalentes de caixa são contabilizados pelo custo amortizado no 
Balanço. Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, os empréstimos 
e adiantamentos a Outras Instituições de Crédito estão incluídos como parte 
de caixa e equivalentes de caixa.

Empréstimos e adiantamentos 

Os empréstimos e adiantamentos são activos financeiros não derivados 
com pagamentos fixos ou determináveis, sem cotação num mercado activo. 
 
Os “”empréstimos e adiantamentos a Bancos”” na demonstração da po-
sição financeira incluem empréstimos e adiantamentos mensurads ao 
custo amortizado. Estes são inicialmente mensurados ao justo valor 
acrescido dos custos incrementais directos da transacçãos, e subsequente-
mente ao seu custo amortizado utilizando o método da taxa de juro efectiva. 
 
Os ”empréstimos e adiantamentos a clientes” na demonstração da posição 
financeira incluem: empréstimos e adiantamentos medidos pelo custo amor-
tizado Estes são inicialmente mensurados ao justo valor acrescido dos cus-
tos incrementais directos da transacçãos, e subsequentemente ao seu custo 
amortizado utilizando o método da taxa de juro efectiva.”

Títulos de investimento

Os ”títulos de investimento” na demonstração da posição financeira: títulos 
de dívida mensurados ao justo valor através de outro rendimento integral; e 
títulos de investimento em acções designados ao justo valor através de outro 
rendimento integral.

Passivos financeiros

Designado ao justo valor  através de resultados

Os passivos financeiros são designados para serem mensurados pelo justo 
valor nas seguintes situacoes:

 -  eliminar ou reduzir significativamente um “não casamento contabilístico”  
que, de outra forma, surgiria quando os passivos financeiros fossem geridos 
e seu desempenho avaliado e reportado com base no justo valor.

 -  quando o passivo financeiro contém um ou mais derivados embutidos que 
modifiquem significativamente os fluxos de caixa do passivo financeiro.

Custo amortisado

Passivos financeiros não classificado na categoria mencionada acima.

Depósitos

Depósitos são fontes de financiamento através do Banco.

Depósitos são inicialmente mensurados ao justo valor mais custos de tran-
sacção associados, e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortiza-
do utilizando o método da taxa de juro efectiva, excepto aqueles que o Banco 
designa por passivos ao justo valor através de resultados.

i) Activos tangíveis 

 (i) Reconhecimento e mensuração

 Os outros activos tangíveis são reconhecidos inicialmente pelo custo. 

Subsequentemente, os edifícios são mensurado por quantias revalorizadas 
enquanto os outros activos são mensurados ao custo ou custo considerado 
menos a depreciação acumulada (ver abaixo) e quaisquer perdas por impa-
ridade acumuladas. O custo de activos desenvolvidos internamente inclui o 
custo de materiais, mão-de-obra directa e uma proporção apropriada dos 
custos gerais de produção. 

Quando um item de outros activos tangíveis inclui componentes significati-
vas com períodos de vida útil estimada diferentes a contabilização é feita em 
classes separadas de activos.

Os edifícios são periodicamente reavaliados nos termos das Normas Inter-
nacionais de Relato Financeiro. O excedente da revalorização é reconhecido 
como reserva de reavaliação e é incluído no capital próprio até que seja rea-
lizado, altura em que é transferido directamente para resultados transitados.

 (ii) Custos subsequentes 

Os custos subsequentes são incluídos na valor contabilistico do activo ou são 
reconhecidos, se apropriado, como um activo independente apenas se for 
provável que deles resultem benefícios económicos futuros para o Banco e 
o custo do activo puder ser mensurado de forma fiável. Os restantes custos 
com manutenção e reparação são registados noutros custos operacionais 
durante o período financeiro em que foram incorridos.

Depreciação 

A depreciação é calculada segundo o método das quotas constantes, para 
imputar os custos dos itens de outros activos tangíveis, menos os seus valo-
res residuais, ao longo do seu período de vida útil estimada. Os prazos de vida 
útil estimada para os período actual e comparativo, são os seguintes:

Número de anos

Edifícios 50 anos

Equipamento 3 - 5 anos

Veículos 4 anos

Mobiliário e outro equipamento 10 anos

Os métodos de depreciação, valores residuais e vidas úteis são revistos e 
ajustados, se necessário a cada data de relato. 

Os ganhos e perdas em alienações são reconhecidos em resultados e determi-
nados pela diferença entre o valor da venda e de o valor líquido contabilístico.

(j) Activos intangíveis

O software adquirido pelo Banco é mensurado ao custo histórico deduzido 
da amortização acumulada e das perdas por imparidade acumuladas.

Os custos do software desenvolvido internamente são reconhecidos como 
um activo quando a entidade é capaz de demonstrar a sua intenção e capa-
cidade de concluir o desenvolvimento e usar o software de uma maneira que 
irá gerar benefícios económicos futuros e consegue mensurar com seguran-
ça os custos para concluir o desenvolvimento.

Os custos capitalizados de software desenvolvido internamente incluem to-
dos os custos directamente atribuíveis para o desenvolvimento do software 
bem como os custos capitalizados dos empréstimos obtidos para o efeito, 
e são amortizados durante a vida útil do software. O software desenvolvido 
internamente é mensurado pelo seu custo menos qualquer amortização acu-
mulada e perdas por imparidade acumuladas. 

Os custos subsequentes em activos de software são capitalizados somente 
quando aumentam os benefícios económicos futuros incorporados no activo 
específico a que se referem. Todos os outros custos são reconhecidos em 
resultados quando incorridos. 

Amortização

A amortização é reconhecida com base em quotas constantes calculadas em 
função do valor estimado das vidas úteis dos activos intangíveis. Os activos 
intangíveis são amortizados por um período não superior a 7 anos.

Os métodos de amortização, vidas úteis e os valores residuais são revistos a 
cada data de relato e ajustados quando apropriado.

(k) Imparidade de activos não financeiros

As quantias escrituradas dos activos não financeiros e dos activos por impos-
tos diferidos são revistas a cada data de relato para apurar se há evidência 
objectiva de imparidade e quando esta existe estima-se o valor recuperável 
do activo. Uma perda por imparidade é reconhecida sempre que a valor con-
tabilístico de um activo ou de uma unidade geradora de caixa excede o seu 
valor recuperável. As perdas por imparidade são reconhecidas em resultados 
(Outros gastos operacionais).

O valor recuperável de um activo é o maior entre o valor em uso e o justo valor 
menos os custos de transação. O valor de uso corresponde ao valor presente 
dos fluxos de caixa futuros, descontados a uma  de taxa de desconto antes 

dos impostos que reflicta as avaliações correntes do mercado do valor tem-
poral do dinheiro e os riscos específicos para o activo.

Para outros activos que não o trespasse, uma perda por imparidade é rever-
tida somente na medida em que a valor contabilístico do activo não exceda 
a valor contabilístico que teria sido determinado, líquido de depreciação ou 
amortização, se a perda por imparidade não tivesse sido reconhecida.

(l) Dividendos

Os dividendos são reconhecidos como uma exigibilidade no período em que 
são declarados. Os dividendos declarados são reconhecidos como uma redu-
ção no capital próprio.

(m) Benefícios dos empregados – Obrigações com pensões

De acordo com os contratos de trabalho negociados com os seus trabalha-
dores, o Banco assumiu a responsabilidade de pagar pensões de reforma, 
incluindo benefícios às viúvas, órfãos e pessoas singulares, em conformidade 
com o estabelecido por um acordo colectivo de trabalho.

Plano de benefício definidos

No que diz respeito aos benefícios de reforma acima, o Banco criou um fundo 
interno para cobrir os custos futuros com pensões. Os activos deste plano man-
tidos pelo fundo são representados por investimentos em contas de depósito de 
alto rendimento, obrigações emitidas por empresas de qualidade e contas cor-
rentes. As receitas resultantes dos activos do plano destinam-se a cobrir a obriga-
ção que vier a ser determinada por meio de uma avaliação actuarial.  

A contribuição para o activo do fundo é efectuada mensalmente e os juros e 
retornos gerados pelos activos do plano são capitalizados anualmente.

A avaliação actuarial da obrigação de benefício definido é efectuada com 
base no método de crédito da unidade projectada e intervalos regulares que 
a Administração julga mais convenientes, de modo a assegurar que os mon-
tantes reconhecidos nas demonstrações financeiras não são materialmente 
diferentes dos valores que seriam determinados à data do relato.

O passivo apresentado no Balanço que respeita às obrigações em planos de 
benefício definido é determinado pelo valor actual das obrigações e inclui os 
ajustamentos relativos a ganhos e perdas actuariais não reconhecidos (ver 
abaixo) e custos de serviços prestados no passado.

Ganhos e perdas actuariais 

Os ganhos e perdas actuariais resultam das alterações nos pressupostos ac-
tuariais e dos efeitos das diferenças entre os pressupostos actuariais ante-
riores e o real (ajustamentos experienciais).

Os ganhos actuariais são reconhecidos na demonstração do rendimento in-
tegral.

Benefícios de curto-prazo

Os benefícios de curto prazo comportam os salários, pagamentos de férias 
acumuladas, participação nos lucros, gratificações e outros benefícios não 
monetários, tais como contribuições para a assistência médica.

As obrigações de pagamento dos benefícios de curto prazo dos empregados 
são mensuradas numa base não descontada, sendo contabilizadas como 
custo quando o respectivo serviço é prestado. 

Um passivo é reconhecido pelo valor que deverá ser pago no curto prazo, 
ao abrigo de planos de bónus em dinheiro ou férias acumuladas, se o Ban-
co tiver uma obrigação actual legal ou construtiva de pagar esse valor, como 
resultado do serviço prestado no passado pelo empregado, e a obrigação pu-
der ser estimada com fiabilidade.

Benefícios pelo término do contrato

Os benefícios pelo término do contrato são reconhecidos como custo, quan-
do o Banco se compromete, sem possibilidade realista de retirada, com um 
plano detalhado formal para rescindir o contrato do empregado, antes da sua 
data normal de reforma, ou proporcionar benefícios pelo término, como re-
sultado de uma oferta feita para encorajar a demissão voluntária. Se não se 
espera que os benefícios sejam totalmente liquidados no prazo de 12 meses 
após a data de relato, então estes são descontados.

Plano de contribuição definida

As obrigações respeitantes às contribuições para os planos de contribui-
ção definida são reconhecidas como custo quando os serviços relacionados 
são prestados e reconhecidos como custos com pessoal em resultados. As 
contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um activo na 
proporção em que um reembolso em dinheiro ou uma redução em futuros 
pagamentos está disponível.

As contribuições para planos de contribuição definida são reconhecidas 
como custo quando os serviços relacionados são prestados e são reconheci-
dos como custos com o pessoal em resultados.

(n) Empréstimos que rendem juros

Os empréstimos que rendem juros são inicialmente reconhecidos ao custo, 
deduzido dos custos de transacção atribuíveis. Após o reconhecimento ini-
cial, os empréstimos que rendem juros são mensurados pelo custo amorti-
zado e as diferenças entre o custo e o valor de resgate são reconhecidos em 
resultados, no decurso do período dos empréstimos e com base no método 
da taxa de juro efectiva.
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Standard Bank, S.A.

GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

A exposição a qualquer mutuário, incluindo bancos, é restringida por sub-
-limites, abrangendo exposições do balanço e extra-patrimoniais e limites 
de risco estabelecidos diariamente com relação aos itens negociáveis, tais 
como os contratos de operações cambiais a prazo. As exposições reais têm 
em conta os limites definidos e são controladas numa base diária. 

A exposição ao risco de crédito é gerida através da análise regular da capa-
cidade dos mutuários e potenciais mutuários cumprirem com o pagamento 
dos  juros e reembolso de capital e, se necessário, mediante a alteração dos 
limites de crédito. A obtenção de cauções e garantias  corporativas e pes-
soais faz parte da  gestão da exposição ao risco de crédito.

Os Administradores criaram um Comité de Crédito que implementa a políti-
ca de crédito do Banco. É política do Banco exigir garantias adequadas aos 
clientes antes do desembolso dos empréstimos aprovados. São geralmen-
te obtidas cauções aceitáveis sob a forma de dinheiro, inventários, investi-
mentos cotados em Bolsa ou hipoteca de propriedades.

3.1.1 Mensuração do risco de crédito

Empréstimos e adiantamentos

Características e métricas da carteira de crédito em termos da NIRF 9

Activos financeiros ao custo amortizado e FVOCI, bem como a exposições 
extrapatrimoniais sujeitas a uma ECL (Perdas Esperada de Crédito) são 
analisados e categorizados, com base na qualidade de crédito usando a es-
cala de rating do Banco. As exposições dentro dos estágios 1 e 2 são classi-
ficadas entre 1 e 25 em termos da escala de classificação do banco. As ex-
posições que não estão entre 1 e 25 são consideradas em incumprimento.

Incumprimento 

A definição de incumprimento, que acciona automaticamente a classifica-
ção de crédito com imparidade (estágio 3), baseia-se na abordagem e nas 
definições internas de gesão de risco de crédito do Banco. Embora a deter-
minação específica de incumprimento varie de acordo com a natureza do 
produto, geralmente é determinado (alinhado à definição dos acordos de 
Basileia) como ocorrendo, no menor entre as seguintes fases:

•  quando, na opinião do Banco, a contraparte é considerada improvável de 
pagar as quantias devidas na data de vencimento ou pouco depois, sem 
recurso a acções como a realização da garantia; ou

•  quando a contraparte está vencida há mais de 90 dias (ou, no caso de 
facilidades de descoberto em excesso do limite actual).

O Banco não contradiz a presunção do atraso de 90 dias da IFRS 9 para 
efeitos de crédito vencido.

Um instrumento financeiro activo é considerado em incumprimento quan-
do há evidência objectiva de perda de valor. Os critérios a seguir são usados 
para determinar se há evidência objetiva de redução ao valor recuperável 
para instrumentos financeiros activos, individuais ou em grupo:

•  dificuldade financeira significativa do mutuário e / ou modificação (ou 
seja, dificuldades de fluxo de caixa conhecidas do tomador de emprés-
timo)

• uma quebra de contrato, como incumprimento nos pagamentos de juros 
e /ou capital
• desaparecimento do mercado activo devido a dificuldades financeiras
• torna-se provável que o mutuário declare falência ou outra reorganização 
financeira
• quando o Banco, por razões económicas ou jurídicas relativas à dificul-
dade financeira do mutuário, faz concessões que não faria de outra forma.

Exposições que estão vencidas há mais de 90 dias também são considera-
das em incumprimento.

Saneamentos

Um empréstimo com imparidade é saneado quando todas as tentativas ra-
zoáveis   de cobranças tenham sido feitas e já não se preveja um benefício 
económico material da tentativa de recuperar o saldo em aberto. Os se-
guintes critérios devem ser atendidos antes que um instrumento financeiro 
possa ser saneado:

• o instrumento financeiro activo esteve em incumprimento  pelo período 
definido para o produto específico (ou seja, VAF, empréstimos hipotecá-
rioss, etc.), que é considerado suficiente para determinar se a entidade é 
capaz de receber qualquer benefício económico adicional do empréstimo 
em incumprimento; e

• no momento do saneamento, o instrumento financeiro activo está total-
mente deteriorado (ou seja, 100% de provisão) sem expectativas razoáveis   
de recuperação do activo, ou uma parte dele.

A excepção aos requisitos acima, onde a exposição é garantida, o emprés-
timo com imparidade somente pode ser saneado uma vez que a garantia 
tenha sido realizada. Após a realização da garantia, o montante de défice 
pode ser saneado se atender ao segundo requisito listado acima. O valor do 
défice não é aplicavel ao primeiro requisito de saneamento.

Remediações

É necessária uma avaliação contínua para determinar se as condições que 
levaram um instrumento financeiro activo a ser considerado um emprés-
timo com imparidade (ou seja, estágio 3) ainda existem. Os instrumentos 
financeiros activos que não se qualificam como empréstimos com impari-
dade permanecem no estágio 3 por um período mínimo de seis meses (ou 
seja, seis pagamentos mensais consecutivos completos segundo os termos 
e condições). 

Quando se determinar que um instrumento financeiro activo não mais 

atende aos critérios de aumento significativo do risco de crédito, quando 
comparado ao rating de crédito no reconhecimento inicial, o instrumento 
financeiro activo passará do estágio 2 (modelo de perda de crédito espe-
rada vitalício) de volta ao estágio 1 (modelo de perda de crédito esperado 
para 12 meses) prospectivamente. Em portfólios do retalho têm um período 
de reabilitação de pelo menos 6 meses (subsequente a um cliente ter pago 
todas as facilidades pendentes) seria necessário para que a avaliaçã o in-
terna do cliente diminuísse de volta à sua escala de avaliação no reconheci-
mento inicial e passasse do estágio 2 para o estágio 1 adequadamente.

Caixa e disponibilidades no Banco Central

Caixa e disponibilidades no Banco Central compreendem moedas e notas 
bancárias. Estes são itens de curto prazo com alta liquidez sem histórico 
de perdas, qualificando como “Monitoria padrão” na classificação interna 
do Banco.

Activos financeiros

Nos termos do NIFR 9, uma provisão para imparidade é calculada por expo-
sição pelo menor entre o período de 12 meses ou o tempo restante de vida 
da exposição.

Os activos financeiros compreendem bilhetes do tesouro e obrigações do 
tesouro de Moçambique. Contém itens de curto e médio longo prazo, com 
a classificação associada ao Governo de Moçambique, sem histórico de per-
das, qualificando como “Monitoria padrão” na classificação interna do Banco.

3.1.2. Controlo do limite do risco e políticas de mitigação

Exposições extrapatrimoniais

As cauções, garantias, derivados de crédito e exposições patrimoniais e ex-
trapatrimoniais são frequentemente utilizadas para mitigar o risco de crédi-
to. As políticas e procedimentos de mitigação de risco de crédito asseguram 
que as técnicas de mitigação de risco de crédito sejam aceitáveis, utilizadas 
de forma consistente, valorizadas de forma regular e adequada e possam sa-
tisfazer os requisitos de risco de gestão operacional para a aplicação legal, 
prática e antecipada.

O Banco gere limites e controla a concentração do risco de crédito sempre 
que este é identificado, em particular, para contrapartes individuais, grupos 
e indústrias.

O Banco estrutura os níveis de risco de crédito mediante a aplicação de li-
mites de risco aceite na relação com um mutuário, ou grupos de mutuários, 
e para segmentos geográficos e de indústria. Esses riscos são monitorados 
numa base rotativa e sujeitos a uma revisão anual ou mais frequente, sempre 
que se julgue necessário. Os limites no nível de risco de crédito por produto, 
sector da indústria e por país são aprovados trimestralmente pelo Conselho 
de Administração.

As cartas de crédito são também sujeitas a avaliações rigorosas de crédito 
antes de serem emitidas. Os acordos especificam os limites monetários para 
as obrigações do Banco.

Outros controlos específicos e medidas de mitigação apresentam-se como 
se segue:

(a) Garantias

O Banco recorre a uma gama de políticas e práticas para reduzir o risco de 
crédito. A mais frequente  é a obtenção de colaterais sobre fundos mutuados. 
O Banco implementa directivas orientadoras sobre a aceitabilidade das cate-
gorias específicas de garantias de crédito ou de redução do risco de crédito. 
Os principais tipos de garantia para os empréstimos e adiantamentos são:

• Hipotecas sobre residencias próprias;
•  Encargos sobre activos comerciais, tais como instalações, equipamentos, 

inventários e contas a receber;
•  Encargos sobre instrumentos financeiros, tais como títulos de dívida e acções.

O financiamento e empréstimos de longo prazo a empresas são efectuados 
normalmente com garantias enquanto as linhas de crédito individual reno-
vável  não. Para minimizar as perdas de crédito, assim que são observados 
indicadores de imparidade em empréstimos e adiantamentos individuais 
relevantes, o Banco procura obter garantias reais adicionais da contraparte.

As garantias reais constituidas sobre activos  financeiros que não sejam em-
préstimos e adiantamentos sãodeterminadas pela natureza do instrumento. 
Geralmente, os títulos de dívida, obrigações do tesouro ou outras obrigações 
elegíveis não estão sujeitos à entrega de garantias, com excepção dos títulos 
suportados por activos e instrumentos similares, que são garantidos pelas 
carteiras de instrumentos financeiros.

O Banco detém garantias de empréstimos e adiantamentos a clientes. O efei-
to das garantias em 31 de dezembro de 2020 é descrito abaixo:

(o) Resultados por acção

O Banco apresenta resultados por acção básicos e diluídos para as suas ac-
ções ordinárias. Os resultados por acção básicos são calculados dividindo o 
lucro ou prejuízo atribuível aos accionistas ordinários do Banco pelo número 
médio ponderado de acções ordinárias em circulação durante o período. Os 
resultados por acção diluídos são determinados ajustando os resultados atri-
buíveis aos accionistas ordinários e o número médio ponderado de acções 
ordinárias em circulação pelos efeitos de todas as potenciais acções ordi-
nárias diluidoras, que compreendem opções sobre acções concedidas aos 
empregados.

(p) Provisões

Uma provisão é reconhecida quando o Banco tem uma obrigação actual le-
gal ou construtiva resultante de um acontecimento passado, em que é muito 
provável que uma saída de recursos venha a ser necessária para cumprir a 
obrigação, e o valor se possa estimar de forma fiável.

As provisões são mensuradas com base no valor actual dos custos que se 
espera incorrer para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de imposto 
que reflecte a avaliação actual do mercado do valor temporal do dinheiro e, 
quando necessário, o risco específico do passivo.

(q) Resultados por acção

O Grupo e o Banco apresentam  os resultados por acção  (básicos e diluídos) 
das suas acções ordinárias. O resultado por acção básico é calculado dividin-
do o lucro ou perda atribuível aos accionistas ordinários do Banco pelo nú-
mero médio ponderado de acções ordinárias em circulação durante o perío-
do. O resultados por acção  diluído é determinado ajustando o lucro ou perda 
atribuível aos accionistas ordinários e o número médio ponderado de acções 
ordinárias em circulação para os efeitos de todas as potenciais acções ordi-
nárias diluidoras, que compreendem as opções sobre acções concedidas aos 
empregados.

3. Gestão do risco financeiro  - Objectivos, políticas e processos

As actividades do Banco expõem a instituição a riscos financeiros de diver-
sa ordem. Estas actividades também incluem a análise, avaliação, aceitação 
e gestão de certo grau de risco ou combinação de riscos. Assumir riscos é es-
sencial nos serviços financeiros e os riscos de carácter operacional são uma 
consequência inevitável do exercício da actividade. O objectivo do Banco é o 
de atingir um equilíbrio adequado entre retorno e o risco e minimizar os efeitos 
potencialmente adversos que possam afectar o seu desempenho financeiro.

Pela sua natureza, as actividades do Banco estão principalmente relacionadas 
com a utilização de instrumentos financeiros, incluindo instrumentos deriva-
dos. O Banco aceita depósitos de clientes remunerados em duas modalida-
des de taxa (fixas ou indexadas), com diferentes maturidades, e tenta gerar  
margens de juro acima da média, investindo estes fundos em activos de alta 
qualidade. O Banco procura aumentar estas margens consolidando os fundos 
de curto prazo e fazendo empréstimos por períodos mais longos, a taxas mais 
altas, mantendo liquidez suficiente para atender a todas as necessidades que 
possam surgir.

Assim, as políticas de gestão de risco implementadas pelo Banco foram de-
senvolvidas no sentido de permitir a identificação e a análise dos riscos, a de-
finição de limites e controlos de risco apropriados e a supervisão dos riscos e 
grau de adesão aos limites fixados mediante a implementação de sistemas de 
informação fiáveis e actualizados. O Banco revê periodicamente as suas polí-
ticas de gestão de risco, assim como os sistemas implementados, por forma a 
considerar as alterações ocorridas no mercado, nos produtos e nas práticas de 
boa governação emergentes.

Estrutura, âmbito e natureza de relato de risco

A gestão do risco é realizada pelo Departamento de Risco, no âmbito das polí-
ticas aprovadas pelo Conselho de Administração. Este departamento identifi-
ca, avalia e salvaguarda os riscos financeiros em estreita cooperação com as 
unidades operacionais do Banco. O Conselho de Administração fornece prin-
cípios  escritos para a gestão global de risco bem como políticas escritas que 
abrangem áreas específicas, tais como, o risco cambial, o risco da taxa de 
juro, o risco de crédito e a utilização de instrumentos financeiros derivados e 
de instrumentos financeiros não-derivados. A auditoria interna é responsável 
pela revisão independente das políticas de gestão de risco e pelo ambiente 
de controlo. Dos diferentes tipos de riscos a que o Banco  está exposto des-
tacam-se o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de mercado e outros 
riscos operacionais. O risco de mercado inclui o risco cambial, risco da taxa 
de juros e outros riscos de preçário.

3.1 Risco de crédito

O Banco está exposto ao risco de crédito, isto é, o  risco de uma contra-
parte causar um prejuízo financeiro ao Banco por falta de quitação de uma 
obrigação contratual. A cada data de relato, são constituidas provisões para 
perdas por imparidade  para cobrir os prejuízos incorridos.  As mudanças 
significativas na economia, ou no desempenho de um determinado seg-
mento da indústria em que exista uma concentração da carteira do Ban-
co, poderão resultar em perdas diferentes das previstas à data de relato. 
Consequentemente, a Administração está  empenhada em gerir cuidado-
samente a exposição do Banco ao risco de crédito. 

O Banco estrutura os níveis de risco de crédito a que está exposto e estabe-
lece limites no valor do risco aceite na relação com um mutuário ou grupos 
de mutuários e com os segmentos da indústria. Esses riscos são monitora-
dos numa base rotativa e sujeitos a revisões anuais ou com mais frequên-
cia. Os limites ao nível de risco de crédito por produto, sector de indústria e 
país são aprovados pelo Conselho de Administração.
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Activos sobre-colateralizados Activos sub-colateralizados

Valor 
contabilístico dos 
activos

Justo valor das 
garantias

Valor 
contabilístico 
dos activos

Justo valor das 
garantias

Banca de particulares e negócio

Empréstimos hipotecários  1,994,061,230  4,463,793,596  -    -   

Vendas a prestações e locações financeiras  -    -    652,091,340  651,263,041 

Outros empréstimos e adiantamentos - -  9,525,241,430  4,123,934,581 

Banca de grandes empresas e de investimento

Empréstimos a grandes empresas  -    -    27,786,870,029  9,725,742,223 

Em 31 de Dezembro de 2020  1,994,061,230  4,463,793,596  37,964,202,799  14,500,939,845 

O efeito das garantias em 31 de dezembro de 2019 é descrito abaixo:

Activos sobre-colateralizados Activos sub-colateralizados

Valor 
contabilístico dos 
activos

Justo valor das 
garantias

Valor 
contabilístico 
dos activos

Justo valor das 
garantias

Banca de particulares e negócio

Empréstimos hipotecários  1,865,543,000  3,738,075,990  -    -   

Vendas a prestações e locações financeiras  -    -    647,519,000  647,232,925 

Outros empréstimos e adiantamentos  8,548,573,000  647,232,925  -    -   

Banca de grandes empresas e de investimento

Empréstimos a grandes empresas  -    -    19,065,327,129  9,725,742,223 

  Entidades soberanas  -    -    -    -   

Em 31 de Dezembro de 2019  10,414,116,000  4,385,308,915  19,712,846,129  10,372,975,148 

(b) Compromissos relacionados com o crédito

O principal objectivo destes instrumentos é assegurar que os fundos estão  disponíveis para o cliente em qualquer mo-
mento. As garantias e as cartas de crédito de apoio estão sujeitas ao  mesmo risco de crédito que os empréstimos. As 
cartas de crédito documentais e comerciais que representam compromissos escritos pelo Banco em nome de um cliente, 
autorizando um terceiro a responsabilizar o Banco, até um montante estipulado sob termos e condições específicas, são 
garantidas por remessas de mercadorias subjacentes a que dizem respeito e, por isso, correm menos riscos do que um 
empréstimo directo.

Os compromissos para aumentar o crédito representam parcelas não utilizadas de autorizações visando aumentar o 
crédito, quer sob a forma de empréstimos, garantias ou cartas de crédito. No que diz respeito ao risco de crédito nos com-
promissos que visam aumentar o crédito, o Banco fica potencialmente exposto à perda de um montante igual ao total dos 
compromissos não utilizados. Todavia, o montante provável da perda é inferior ao total de compromissos não utilizados, 
uma vez que a maioria dos compromissos para aumentar o crédito são contingentes aos clientes manterem padrões de 
crédito específicos. O Banco controla o prazo de vencimento dos compromissos de crédito, porque os compromissos de 
longo prazo assumidos têm de um modo geral, um grau de risco de crédito maior do que os compromissos de prazo mais 
curto.

3.1.3 Impacto da Covid na gestão do risco

O Covid-19 teve um impacto profundo a nível mundial e continua a haver muita incerteza quanto ao caminho económico 
futuro e à recuperação. Em resposta ao Covid-19, o Banco implementou uma série de acções e continua a acompanhar 
a evolução e a adequação das medidas que foram instituídas. Do ponto de vista da gestão do risco, o Banco tomou um 
vasto leque de acções, que incluem:
•  Interacão com os clientes para identificar as necessidades de apoio mediante as necessidades do seu negócio;
•  Criacão de um programa de alívio de empréstimos em cenários adverso;
• VMonitorização e avaliação permanente dos principais ecossistemas e exposições;
• IRevisão do apetite de risco dos clientes nos sectores afectados;
• Moratória de até 9 meses aos clientes severamente afectados pela pandemia;
•  Acompanhamento estreito dos valores das garantias subjacentes aos empréstimos no estágio 3 para assegurar níveis 

de provisionamento razoáveis, tendo em conta o estado real das garantias e as condições prevalecentes no mercado.

3.1.4.  Exposição máxima ao risco de crédito antes das garantias ou outros mitigadores do risco de crédito

Groupo & Banco

2020

MT

Valor  
contabilistico

SB 1 - 12 SB 13 - 20 SB 21- 25 Incumprimento Valor 
contabilistico 

das 
exposicoes em 

incumprimento

Garantias e 
recuperacoes 

expectaveis em 
exposicoes em 

incumprimento

Juros em 
suspenso para 
exposicoes em 

incumprimento

Saldo das 
perdas 

expectaveis em 
exposicoes em 

incumprimento

Cobertura das 
exposicoes em 

incumprimento

Vencido 
%

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 1 Estágio 2 Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3

Banca de particulares e 
negócio

 12,171,394,000  -    -    10,233,969,280  -    151,690,080  1,091,699,920  708,357,720  708,357,720  297,563,889  14,323,000  396,470,831 - -

Empréstimos hipotecários  1,994,061,230  -    -    1,476,285,900  -    151,690,080  151,690,080  214,395,170  214,395,170  157,233,966  -    57,161,204 27% 11%

Vendas a prestações e locações 
financeiras

 652,091,340  -    -    601,823,260  -    -    42,665,260  7,602,820  7,602,820  6,695,980  -    906,840 12% 1%

Cartões de crédito  405,813,550  -    -    303,512,780  -    -    92,060,200  10,240,570  10,240,570  -    -    10,240,570 100% 3%

Outros empréstimos e adianta-
mentos

 9,119,427,880  -    -    7,852,347,340  -    -    805,284,380  476,119,160  476,119,160  133,633,943  14,323,000  328,162,217 72% 5%

Banca de grandes empresas e 
investimento

 74,144,888,809  27,817,529,190  -    39,719,861,499  3,971,876,670 576,652,270  1,642,060,210  421,749,690  421,749,690  37,578,830  4,840,720  379,330,140 - -

Grandes empresas  27,786,870,029  8,852,622,440  -   13,278,246,949 3,020,379,190  576,652,270 1,642,060,210  421,749,690  421,749,690  37,578,830  4,840,720  379,330,140 91% 2%

Entidades soberanas  6,441,205,880  -    -   26,441,205,880  -    -    -    -    -  -  -  - 0% 0%

Instituições financeiras  19,916,812,900 18,964,906,750  -    408,670  951,497,480  -    -    -    -  -  -  - 0% 0% 

Valor bruto  86,316,282,809 27,817,529,190  -    49,953,830,779 3,971,876,670 728,342,350 2,733,760,130  1,130,107,410  1,130,107,410  335,142,719  19,163,720  775,800,971 - -

Menos: Juros em suspenso  (19,163,720)

Menos: Perda de credito espera-
da nos empréstimos e adianta-
mentos

 (2,093,931,181)

Valor liquido dos emprestimos 
e adiantamentos mensurados 
ao custo amortisado

 
84,203,187,908 

Investimentos financeiros ao 
justo valor atraves de outro 
rendimento integral

Entidades soberanas  26,192,350,447 

Valor bruto 26,192,350,447 

Adicionar: Ajustamneto da reserva 
de justo valor ( antes do ECL)

 142,980,035 

Total dos investimentos finan-
ceiros ao justo valor atraves 
de outro rendimento integral

26,335,330,481 

Exposições extrapatrimoniais

Cartas de crédito 2,068,112,733

Garantias financeiras 15,044,805,423

Valor bruto  17,112,918,156 

Menos: Perda de credito espe-
rada em exposicoes extrapatri-
monias

 (73,205,157)

Valor liquído dos  em investi-
mentos financeiros ao custo 
amortisado

 17,039,712,998 

Total da exposicao dos activos 
financeiros sujeitos ao ECL

127,578,231,388 

Adição de outras exposições da 
actividade do banco

Caixa e disponibilidades no 
Banco Central

26,689,154,838

Activos detidos para negociação  985,837 

Exposição total ao risco de 
crédito

154,268,372,063 

(d)  Empréstimos e adiantamentos a Bancos

O total do valor bruto dos empréstimos e adiantamentos a Bancos com imparidade à data de 31 de Dezem-
bro de 2020 foi nulo (2019: nulo). O Banco não possui garantias contra os empréstimos e adiantamentos 
a Bancos.

(e)  Empréstimos renegociados

As actividades de reestruturação incluem acordos de pagamento, planos de gestão externa aprovados, 
modificação e diferimento de pagamentos. Após a reestruturação, uma conta em atraso passa a ser con-
siderada uma conta em situação normal  e é gerida conjuntamente com outras contas semelhantes. As 
políticas e práticas de reestruturação baseiam-se em indicadores ou critérios que, no julgamento dos ges-
tores responsáveis, indicam que os pagamentos terão forte probabilidade de continuar. Estas políticas são 
mantidas sob permanente controlo e é mais comum a restruturação ser aplicada aos empréstimos a pra-
zo, em particular empréstimos para financiamento de clientes. Os empréstimos renegociados totalizaram 
MT 3 933 772 203 (2019: MT 1 382 027 344).

Grupo & Banco

Categoria
2020 2019

MT MT

Empréstimos e adiantamentos a clientes
 3,933,772,203  1,382,027,344 

Banca de particulares e negócio  1,985,463,601  1,109,042,347 

Vendas a prestações e locações financeiras
 1,985,463,601  1,109,042,347 

Outros empréstimos e adiantamentos 
 -   -

Banca de Grandes empresas e de Investimentos  1,948,308,602  272,984,997 

 Empréstimos a grandes empresas  1,948,308,602  272,984,997 

Operações de locação financeira Imobiliária 
 -    -   

Total
 3,933,772,203  1,382,027,344 

3.1.5  Concentração de riscos dos activos financeiros com exposição ao 

risco de crédito

(a) Sectores geográficos

O Banco atribui exposições às regiões, com base no país de domicílio das 
suas contrapartes. Todas as exposições de crédito relacionadas a emprésti-
mos e adiantamentos aos clientes estão baseadas em Moçambique.

(b) Sectores Industriais (Empréstimos e adiantamentos a clientes)

Grupo & Banco

2020 2019

MT MT

Análise sectorial

Agricultura, caça, silvicultura e pescas  3,826,921,880  4,849,204,486 

Mineração e Pedreiras  4,527,589,955  3,298,107,427 

Indústria transformadora  5,205,585,995  1,516,431,040 

Construção  600,718,972  906,646,863 

Electricidade, gás e água  222,332,692  131 

Transporte, Armazenamento e Distri-
buição

 1,136,072,591  611,839,612 

Comunicação  735,868,097  1,604,248,406 

Intermediários Financeiros e Seguros  913,818,045  1,266,709,515 

Comércio a grosso e a retalho/ Repa-
ração  
de itens específicos

 4,727,313,557  2,583,184,150 

Serviços às Empresas  31,584,135  974,181,356 

Indústria Imobiliária  119,950,657  421,323,247 

Infraestruturas  6,444,327,366  4,290,316,719 

Óleo e Gás  3,256,816,672  -   

Outros  8,209,363,671  7,804,769,177 

Total  39,958,264,289  30,126,962,129 
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GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

3.1.6 Análise sectorial de imparidade de crédito

A análise sectorial da imparidade de crédito de empréstimos em incumprimento é 

apresentada no quadro abaixo:

Grupo & Banco

2020 2019

MT MT

Análise sectorial

Agricultura  10,070,658  -   

Comunicação  314,385,699  -   

Serviços às empresas  -    16,346,822 

Construção  3,634,671  32,834,620 

 Indústria transformadora  5,692,934  -   

 Mineração e Pedreiras  449,671  -   

Particulares  264,389,136  180,330,745 

Outros serviços  434,007  46,953,316 

Transporte  28,050,181  17,167,346 

Comércio a grosso  148,693,635  37,496,752 

 775,800,592  331,129,601 

3.2 Risco de Mercado

O Banco assume a exposição ao risco de mercado, que é o risco de que o justo valor 

ou  os fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutuem devido a mudan-

ças nos preços de mercado. Os riscos de mercado decorrem de posições abertas em 

produtos de taxa de juros, moeda e capital, os quais estão expostos a movimentos de 

mercado gerais e específicos e mudanças no nível de volatilidade de taxas de mercado 

ou preços como taxas de juros, spreads de crédito, taxas de câmbio e preços de inves-

tementos em capitais.

3.2.1 Técnicas de mensuração do risco de mercado

As principais técnicas de mensuração utilizadas pelo Banco para mensurar e controlar 

o risco de mercado são as seguintes:

3.2.2 Risco Cambial

O Banco encontra-se exposto aos efeitos das flutuações nas principais taxas de câmbio 

ao nível da sua posição financeira e dos fluxos de caixa. O Conselho de Administração 

estabelece limites para os níveis de exposição por moeda e em agregado, tanto para as 

posições durante a noite e diurnas, as quais são controladas numa base diária. A nota 

3.2.4 abaixo resume a exposição do Banco em termos de risco cambial em 31 de Dezem-

bro de 2020. O quadro inclui os instrumentos financeiros detidos pelo Banco ao valor 

contabilistico por moeda.

3.2.3 Risco da taxa de juro

O risco da taxa de juro consiste na flutuação dos fluxos de caixa futuros de determina-

do instrumento financeiro devido às alterações das taxas de juro praticadas ao nível do 

mercado. O risco do justo valor da taxa de juro consiste no risco de flutuação do valor 

de um instrumento financeiro devido às alterações das taxas de juro no mercado. O 

Banco encontra-se exposto ao risco dos efeitos das variações que ocorram aos vários 

níveis das taxas de juro do mercado em termos de justo valor e de fluxos de caixa. As 

margens de juro podem aumentar como consequência desse tipo de flutuações, po-

dendo, também, ter como consequência uma redução das perdas no caso de ocorrên-

cia de movimentos inesperados. O Conselho de Administração fixa limites relativos aos 

níveis permitidos de alteração das taxas de juro, os quais são controlados diariamente 

pela Sala de Mercados do Banco. A nota 3.4 resume a exposição do Banco aos riscos 

da taxa de juro. A mesma inclui o valor contabilístico dos instrumentos financeiros do 

Banco classificados pelo preço contratual recém fixado ou pelas datas de maturidade, 

dos dois o que ocorrer em primeiro lugar.

3.2 RISCO CAMBIAL (MT)

Grupo

USD EUR GBP MT ZAR Outras moedas Total

MT MT MT MT MT MT MT

Em 31 de Dezembro de 2020

Activos

Caixa e disponibilidades no Banco Central  16,684,136,512  180,562,188  5,869,667  9,559,831,560  281,821,907  -    26,712,221,834 

Activos detidos para negociação  -    -    -    985,837  -    -    985,837 

Activos financeiros  -    -    -    26,182,600,447  -    -    26,182,600,447 

Empréstimos e adiantamentos a bancos  17,682,128,859  2,050,352,941  96,411,382  24,273,364,891  1,628,618,506  858,671,783  46,589,548,362 

Empréstimos e adiantamentos a clientes  12,522,385,223  221,339,718  -    24,888,669,463  231,938,704  -    37,864,333,108 

Outros activos  -    -    -    106,821,165  59,808,762  -   -

Activos do fundo de pensões  -    -    -    172,791,000  -    -    172,791,000 

 46,888,650,594  2,452,254,847  102,281,049  85,185,064,361  2,202,187,879  858,671,783  137,689,110,513 

Passivos

Recursos de instituições de crédito  342,088,834  88,958,269  87,583,038  -    16,495,304  -    535,125,445 

Recursos de clientes  45,179,617,131  2,463,796,555  93,650,479  61,125,767,600  1,944,225,720  856,470,243  111,663,527,728 

Outros passivos  -    -    -    969,569,354  -    -    969,569,354 

Responsabilidade com a assistência médica 
pós-reforma

 -    -    -    71,380,000  -    -    71,380,000 

 45,521,705,965  2,552,754,824  181,233,517  62,166,716,954  1,960,721,024  856,470,243  113,239,602,527 

Valor líquido  1,366,944,630  (100,499,977)  (78,952,468)  23,018,347,407  241,466,855  2,201,540  24,449,507,986 

Banco

USD EUR GBP MT ZAR Outras moedas Total

MT MT MT MT MT MT MT

Em 31 de Dezembro de 2020

Activos

Caixa e disponibilidades no Banco Central  16,684,136,512  180,562,188  5,869,667  9,536,764,564  281,821,907  -    26,689,154,838 

Activos detidos para negociação  -    -    -    985,837  -    -    985,837 

Activos financeiros  -    -    -    26,192,350,447  -    -    26,192,350,447 

Empréstimos e adiantamentos a bancos  17,682,128,859  2,050,352,941  96,411,382  24,273,364,891  1,628,618,506  858,671,783  46,589,548,362 

Empréstimos e adiantamentos a clientes  12,522,385,223  221,339,718  -    24,888,669,463  231,938,704  -    37,864,333,108 

Outros activos  -    -    -    152,262,497  59,808,762  -    212,071,259 

Activos do fundo de pensões  -    -    -    172,791,000  -    -    172,791,000 

 46,888,650,594  2,452,254,847  102,281,049  85,217,188,699  2,202,187,879  858,671,783  137,721,234,850 

Passivos

Recursos de instituições de crédito  342,088,834  88,958,269  87,583,038  16,495,304  -    535,125,445 

Recursos de clientes  45,179,617,131  2,463,796,555  93,650,479  61,125,767,600  1,944,225,720  856,470,243  111,663,527,728 

Passivos por imposto corrente  -    -    -    186,296,617  -    -    186,296,617 

Outros passivos  -    -    -    971,784,939  -    -    971,784,939 

Responsabilidade com a assistência  
médica pós-reforma

 -    -    -    71,380,000  -    -    71,380,000 

 45,521,705,965  2,552,754,824  181,233,517  62,355,229,156  1,960,721,024  856,470,243  113,428,114,728 

Valor líquido  1,366,944,629  (100,499,978)  (78,952,468)  22,861,959,543  241,466,855  2,201,540  24,293,120,122 

Grupo

USD EUR GBP MT ZAR Outras moedas Total

MT MT MT MT MT MT MT

Em 31 de Dezembro de 2019

Activos

Caixa e disponibilidades no Banco Central  13,957,958,689  245,483,593  3,095,612  8,487,758,882  81,610,185  -    22,775,906,961 

Derivados  -    -    -   -  -    -   -

Activos detidos para negociação  -    -    -   -  -    -   -

Activos financeiros  -    -    -    32,032,245,057  -    -    32,032,245,057 

Activos por imposto corrente  -    -    -    47,426,631  -    -    47,426,631 

Empréstimos e adiantamentos a bancos  11,652,313,506  1,190,131,442  58,713,674  14,705,135,251  1,257,949,777  920,323,094  29,784,566,743 

Empréstimos e adiantamentos a clientes  7,060,831,943  141,070,987  -    21,181,247,917  64,047,805  -    28,447,198,652 

Outros activos  -    -    -    149,791,932  20,943,563  -    170,735,495 

Activos do fundo de pensões  -    -    -    172,894,000  -    -    172,894,000 

 32,671,104,138  1,576,686,022  61,809,286  76,776,499,669  1,424,551,330  920,323,094  113,430,973,539 

Passivos

Recursos de instituições de crédito  1,647,395,238  28,981,971  -    937,950,529  9,802,015  -    2,624,129,754 

Recursos de clientes  32,462,756,220  1,550,950,677  59,491,130  51,937,890,927  1,531,690,984  936,480,210  88,479,260,149 

Emprestimos subordinados  -    -    -    1,061,961,646  -    -    1,061,961,646 

Outros passivos  -    -    -    665,123,465  -    -    665,123,465 

Responsabilidade com a assistência médica 
pós-reforma

 -    -    -    76,934,000  -    -    76,934,000 

 34,110,151,458  1,579,932,648  59,491,130  54,679,860,567  1,541,493,000  936,480,210  92,907,409,014 

Valor líquido  (1,439,047,320)  (3,246,626)  2,318,156  22,096,639,102  (116,941,670)  (16,157,116)  20,523,564,525 
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Banco

USD EUR GBP MT ZAR Outras moedas Total

MT MT MT MT MT MT MT

Em 31 de Dezembro de 2019

Activos

Caixa e disponibilidades no Banco Central  13,957,958,689  245,483,594  3,095,612  8,477,928,675  81,610,185  -    22,766,076,756 

Activos financeiros  -    -    -    32,041,995,057  -    -    32,041,995,057 

Activos por imposto corrente  -    -    -    47,426,631  -    -    47,426,631 

Empréstimos e adiantamentos a bancos  11,652,313,506  1,190,131,441  58,713,674  14,705,135,251  1,257,949,777  920,323,094  29,784,566,742 

Empréstimos e adiantamentos a clientes  7,060,831,943  141,070,987  -    21,181,247,917  64,047,805  -    28,447,198,652 

Outros activos  -    -    -    164,306,184  20,943,563  -    185,249,747 

Activos do fundo de pensões  -    -    -    172,894,000  -    -    172,894,000 

 32,671,104,138  1,576,686,022  61,809,286  76,790,933,715  1,424,551,330  920,323,094  113,445,407,585 

Passivos

Recursos de instituições de crédito  1,647,395,238  28,981,972  -    937,950,529  9,802,015  -    2,624,129,754 

Recursos de clientes  32,462,756,220  1,550,950,678  59,491,130  51,937,890,927  1,531,690,984  936,480,210  88,479,260,149 

Emprestimos subordinados  -    -    -    1,061,961,646  -    -    1,061,961,646 

Outros passivos  -    -    -    670,721,855  -    -    670,721,855 

Responsabilidade com a assistência  
médica pós-reforma

 -    -    76,934,000  -    -    76,934,000 

 34,110,151,458  1,579,932,650  59,491,130  54,685,458,957  1,541,493,000  936,480,210  92,913,007,404 

Valor líquido  (1,439,047,320)  (3,246,628)  2,318,156  22,105,474,758  (116,941,670)  (16,157,116)  20,532,400,181 

Análise de sensibilidade de moeda estrangeira

A tabela abaixo indica a sensibilidade do Banco no final do ano relativamente a variações de taxa de câmbio das principais moedas a que o Banco está exposto por via dos seus 

instrumentos financeiros. As percentagens indicadas abaixo representam a variação das taxas de câmbio em relação ao ano anterior. Esta análise pressupõe que todas as outras 

variáveis  , em particular as taxas de juros específicas, permanecem constantes. A análise foi realizada de forma consistente com  o período anterior. As taxas são em  Meticais para 

uma unidade de moeda estrangeira.

Grupo & Banco

USD ZAR EUR GBP

Taxas Forex em 31 de Dezembro

2020 74.90 5.11 92.04 102.17

2019 61.47 4.37 68.89 80.72

2018 61.47 4.28 70.25 78.10

Movimentos (%)

2020 -22% -17% -34% -27%

2019 0% -2% 2% -3%

Posição líquida da moeda

2020  19,684,448  (892,335)  (815,341)  20,348 

2019  (1,332,195)  (3,085,913)  (117,395)  2,364.0 

O impacto nos (ganhos)/perdas sobre os números reportados utilizando as taxas e os movimentos acima é definido como segue:

2020 (4,300,669)  151,105  273,990  (5,407)

2019 -  64,891  (2,273)  (79)

A análise de sensibilidade será baseada no pressuposto de um movimento de 2% em cada direcção. A informação abaixo reflecte o efeito de tal movimento sobre os (ganhos)/perdas:

2020  (86,013)  3,022  5,480  (108)

2019        -    1,298  (45)  (2.0)

Se as moedas estrangeiras enfraquecerem/ fortalecerem relativamente ao Metical pelos mesmos percentuais estabelecidos no quadro acima, observaríamos um efeito igual, mas 

oposto sobre os resultados.

3.3 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO BALANÇO ÀS TAXAS DE JURO (MT)

Grupo

Em 31 de Dezembro de 2020 1 mês 1-3 meses 3-12 meses 1-3 anos +3 de anos Sem juros Total

Activos

Caixa e disponibilidades no Banco Central  -    -    -    -    -    26,712,221,834  26,712,221,834 

Activos detidos para negociação  985,837  -    -    -    -    -    985,837 

Activos financeiros  3,494,147,413  1,742,004,179  13,507,366,545  7,340,794,138  -    104,288,172  26,188,600,447 

Empréstimos e adiantamentos a bancos  44,747,713,201  -    1,872,500,000  -    -    (30,664,839)  46,589,548,362 

Empréstimos e adiantamentos a clientes  6,252,191,737  1,731,710,728  5,995,074,469  10,934,017,357  15,070,631,829  (2,119,293,011)  37,864,333,108 

Outros activos  -    -    -    -    -    166,629,927  166,629,927 

 54,495,038,188  3,473,714,907  21,374,941,014  18,274,811,495  15,070,631,829  24,833,182,083  137,522,319,515 

Passivos

Recursos de instituições de crédito  -    -    -    -    -    535,125,445  535,125,445 

Recursos de clientes  6,880,879,029  3,913,876,399  5,767,832,481  6,032,812  -    95,094,907,007  111,663,527,728 

Outros passivos  -    -    -    -    -    969,569,354  969,569,354 

 6,880,879,029  3,913,876,399  5,767,832,481  6,032,812  -    96,599,601,806  113,168,222,526 

Diferencial de sensibilidade do balanço  
às taxas de juro

 47,614,159,159  (440,161,492)  15,607,108,533  18,268,778,683  15,070,631,829  (71,766,419,723)  24,354,096,989 
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Standard Bank, S.A.

GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Banco

Em 31 de Dezembro de 2020 1 mês 1-3 meses 3-12 meses 1-3 anos +3 de anos Sem juros Total

Activos

Caixa e disponibilidades no Banco Central  -    -    -    -    -    26,689,154,838  26,689,154,838 

Activos detidos para negociação  985,837  -    -    -    -    -    985,837 

Activos financeiros  3,494,147,413  1,742,004,179  13,507,366,545  7,340,794,138  108,038,172  26,192,350,447 

Empréstimos e adiantamentos a bancos  44,747,713,201  -    1,872,500,000  -    -    (30,664,839)  46,589,548,362 

Empréstimos e adiantamentos a clientes  6,252,191,737  1,731,710,728  5,995,074,469  10,934,017,357  15,070,631,829  (2,119,293,011)  37,864,333,108 

Outros activos  -    -    -    -    -    212,071,259  212,071,259 

 54,495,038,188  3,473,714,907  21,374,941,014  18,274,811,495  15,070,631,829  24,859,306,419  137,548,443,851 

Passivos

Recursos de instituições de crédito  -    -    -    -    -    535,125,445  535,125,445 

Recursos de clientes  6,880,879,029  3,913,876,399  5,767,832,481  6,032,812  -    95,094,907,007  111,663,527,728 

Outros passivos  -    -    -    -    -    971,784,939  971,784,939 

 6,880,879,029  3,913,876,399  5,767,832,481  6,032,812  -    96,601,817,391  113,170,438,112 

Diferencial de sensibilidade do balanço  
às taxas de juro

 47,614,159,159  (440,161,492)  15,607,108,533  18,268,778,683  15,070,631,829  (71,742,510,972)  24,378,005,739 

 

Grupo

Em 31 de Dezembro de 2019 1 mês 1-3 meses 3-12 meses 1-3 anos +3 de anos Sem juros Total

Activos

Caixa e disponibilidades no Banco Central  -    -    -    -    -    22,775,906,961  22,775,906,961 

Activos financeiros  5,455,301,935  2,426,875,818  21,437,976,786  2,613,802,345  -    104,288,172  32,038,245,056 

Empréstimos e adiantamentos a bancos  23,377,360,561  615,341,560  -    -    -    5,817,258,664  29,809,960,785 

Empréstimos e adiantamentos a clientes  4,798,138,264  2,112,291,190  5,430,070,123  7,069,318,189  10,747,309,656  (1,709,928,770)  28,447,198,652 

Outros activos  -    -    -    -    -    170,735,495  170,735,495 

 33,630,800,760  5,154,508,568  26,868,046,909  9,683,120,534  10,747,309,656  27,158,260,522  113,242,046,949 

Passivos

Recursos de instituições de crédito  -    -    -    -    -    2,624,129,754  2,624,129,754 

Recursos de clientes  25,595,663,995  2,941,907,732  4,537,573,491  4,889,500  -    55,399,225,431  88,479,260,149 

Empréstimos subordinados  -    49,801,646  11,160,000  -    1,001,000,000  -    1,061,961,646 

Outros passivos  -    -    -    665,123,465  665,123,465 

 25,595,663,995  2,991,709,378  4,548,733,491  4,889,500  1,001,000,000  58,688,478,650  92,830,475,014 

Diferencial de sensibilidade do balanço  
às taxas de juro

 8,035,136,765  2,162,799,190  22,319,313,418  9,678,231,034  9,746,309,656  (31,530,218,128)  20,411,571,935 

Banco

Em 31 de Dezembro de 2019 1 mês 1-3 meses 3-12 meses 1-3 anos +3 de anos Sem juros Total

Activos

Caixa e disponibilidades no Banco Central  -    -    -    -    -    22,766,076,755  22,766,076,755 

Activos financeiros  5,455,301,935  2,426,875,818  21,437,976,786  2,613,802,345  108,038,172  32,041,995,057 

Empréstimos e adiantamentos a bancos  23,377,360,561  615,341,560  -    -    -    5,791,864,622  29,784,566,743 

Empréstimos e adiantamentos a clientes  4,798,138,264  2,112,291,190  5,430,070,123  7,069,318,189  10,747,309,656  (1,709,928,770)  28,447,198,652 

Outros activos  -    -    -    -    -    185,249,747  185,249,747 

 33,630,800,760  5,154,508,568  26,868,046,909  9,683,120,534  10,747,309,656  27,141,300,526  113,225,086,954 

Passivos

Recursos de instituições de crédito  -    -    -    -    -    2,624,129,754  2,624,129,754 

Recursos de clientes  25,595,663,995  2,941,907,732  4,537,573,491  4,889,500  -    55,399,225,431  88,479,260,149 

Empréstimos subordinados  -    49,801,646  11,160,000  -    1,001,000,000  -    1,061,961,646 

Outros passivos  -    -    -    -    -    670,721,855  670,721,855 

 25,595,663,995  2,991,709,378  4,548,733,491  4,889,500  1,001,000,000  58,694,077,040  92,836,073,404 

Diferencial de sensibilidade do balanço  
às taxas de juro

 8,035,136,765  2,162,799,190  22,319,313,418  9,678,231,034  9,746,309,656  (31,552,776,514)  20,389,013,550 

A gestão acredita que o valor contabilistico dos activos e passivos financeiros acima referidos é uma aproximação razoável do justo valor tendo em conta que as dife-
renças entre a valor contabilístico e o justo valor são consideradas imateriais. Os fluxos de caixa estão sujeitos ao risco de taxa de juros, em que os fluxos de caixa fu-
turos de um instrumento financeiro flutuam devido a mudanças nas taxas de juros de mercado sujeitas a alterações mensais conforme determinado pelo regulador.

3.4 Análise de sensibilidade às taxas de juro

Sensibilidade do rendimento de juros a uma mudança nos pontos base nas taxas de juro:
O Conselho de Administração estabelece limites para os níveis de exposição por moeda e em agregado, tanto para as posições overnight como diurnas, as quais são 
controladas numa base diária. Uma das principais técnicas utilizadas para avaliar e monitorizar o risco de mercado é análise dos proveitos de juros em risco (IEaR).

Os proveitos de juros em risco (Interest Earnings at Risk - AEaR) exprimem 
o grau de sensibilidade da margem financeira a um determinado choque nas 
taxas de juro, num determinado intervalo temporal.  

Banco

2020 2019

2.5% 2.5% 2% 3.5%

Alto Baixo Alto Baixo

Moeda nacional 16.4% -17.4% 8.2% -16.0%

1% 1% 1% 1%

Alto Baixo Alto Baixo

Moeda estrangeira 6.9% -0.1% 12.1% -16.0%

Um aumento das taxas de juro em meticais de mais  2.5%  resultaria num 
incremento em cerca de  16.4% na margem financeira do Banco.

3.5 Risco de liquidez

A natureza das actividades bancárias e comerciais do Banco dá origem a uma 
exposição contínua ao risco de liquidez. O risco de liquidez surge quando o Ban-
co, apesar de ser solvente, se revela incapaz de manter ou gerar recursos de 
caixa suficientes para satisfazer as suas obrigações de pagamento na data de 
vencimento ou quando só o pode fazer em termos substancialmente desvanta-
josos. Este tipo de evento pode surgir quando as contrapartes que fornecem o 
financiamento de curto prazo ao Banco retirarem ou não passarem os financia-
mentos para o ano seguinte ou se activos normalmente líquidos se tornam ilíqui-
dos em resultado de uma desvalorização generalizada nos mercados de activos. 

O Banco gere a liquidez de acordo com os regulamentos aplicáveis e a estrutura 
de risco do Banco. A estrutura de governança de gestão de risco de liquidez do 
Banco suporta a mensuração e gestão de liquidez em ambos os sectores, isto é, 
a banca de retalho e a banca comercial, para assegurar que as obrigações de pa-
gamento possam ser satisfeitas pelo Banco, tanto em circunstâncias normais de 
mercado como em situações desfavoráveis. A gestão de risco de liquidez asse-
gura que o Banco tem uma diversificação apropriada relativamente ao valor e o 
tipo de financiamento e de liquidez para suportar sempre a sua base de activos.

À medida que a pandemia da Covid 19 evolui, o Banco está continuamente 
a monitorar a liquidez e a posição de capital por forma a assegurar a robus-
tez financeira e impulsionar as ambições de um crescimento sustentável. Tal 
como mencionado nas secções acima, ao determinar o impacto prospectivo, 
o Banco previu três possíveis cenários macroeconómicos futuros, sendo os 
cenários Base, Bear e Bull. Nos três cenários, espera-se que a liquidez global 
e a posição de capital permaneçam fortes, sem deterioração significativa em 
relação à métricas do apetite de risco.

3.5.1 Processo de gestão do risco de liquidez

O principal comité de governação responsável pela supervisão do risco de 
liquidez é o Comité de Activos e Passivos (ALCO). O ALCO é presidido pelo 
Administrador Delegado (CEO), é um subcomité da Comissão Executiva 
(EXCO), e tem as seguintes competências:
•  Assegurar um balanço estruturalmente sólido, identificar e gerir discrepân-

cias de liquidez estrutural;
• Determinar e aplicar um perfil comportamental;
• Gerir os fluxos de caixa de longo prazo;
• Preservar uma base de financiamento diversificada;
•  Reportar sobre os requisitos de financiamento de longo prazo; 
• Avaliar as exposições de liquidez em moeda estrangeira;
• Estabelecer o risco de liquidez.

O Banco gere a liquidez de acordo com os regulamentos aplicáveis e a estrutura 
de risco do Banco. A estrutura de governação de gestão de risco de liquidez do 
Banco suporta a mensuração e gestão de liquidez em ambos os sectores, isto é, 
a banca de retalho e a banca comercial, para assegurar que as obrigações de pa-
gamento possam ser satisfeitas pelo Banco, tanto em circunstâncias normais de 
mercado como em situações desfavoráveis. A gestão de risco de liquidez assegu-
ra que o Banco tem uma diversificação apropriada relativamente ao valor e o ca-
rácter de financiamento e de liquidez para suportar sempre a sua base de activos.

Ao nível tático o processo de gestão de liquidez do Banco é da responsabilidade de 
uma equipa separada na Sala de Mercados do Banco e compreende os  seguintes 
aspectos:
•  Financiamento do dia a dia, gerido pelo controlo dos fluxos de caixa futuros, 

para assegurar que as exigências possam ser satisfeitas incluindo a reposição 
de fundos  vencidos ou emprestados pelos clientes. O Banco mantém uma pre-
sença activa nos mercados monetários globais para permitir que isto aconteça;

•  Manter uma carteira de activos altamente negociáveis que possam ser facil-
mente liquidados como protecção contra qualquer interrupção imprevista no 
fluxo de caixa;

•  Monitorar os rácios de liquidez do balanço comparando com os limites in-
ternos e do regulador; e

•  Gerir a concentração e o perfil das maturidades das dívidas.

O controlo e o reporte assumem a forma de mensuração do fluxo de caixa e de 
projecções para o dia, semana e meses seguintes, respectivamente, uma vez 
que os mesmos constituem os períodos-chave de gestão da liquidez. O ponto 
de partida dessas projecções é uma análise da maturidade contratual dos pas-
sivos financeiros e a data de cobrança esperada dos activos financeiros.

A gestão controla igualmente os activos não correspondentes de médio pra-
zo, o nível e o tipo de compromissos de empréstimos não utilizados, a utili-
zação de descobertos bancários e o impacto dos passivos contingentes, tais 
como, cartas de crédito e garantias.
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3.5.2.Abordagem de financiamento

As fontes de liquidez são periodicamente revistas por uma equipa independente do departamento financeiro, para manter uma grande diversificação por moe-
das, por sector geográfico, por fornecedor, por produto e por prazo.

Maturidade de activos e passivos financeiros (MT)

Grupo

Em 31 de Dezembro de 2020 À vista 1 mês 1-3 meses 3-12 meses 1-3 anos + de 3 anos Sem período Total

Activos

Caixa e disponibilidades no Banco 
Central

 26,712,221,834  -    -    -    -    -    -    26,712,221,834 

Activos detidos para negociação  985,837  -    -    -    -    -    -    985,837 

Activos financeiros  -    3,500,000,000  1,984,510,018  14,563,449,078  2,779,268,754  5,456,540,554  104,288,172  28,388,056,576 

Empréstimos e adiantamentos a bancos  7,582,916,823  37,208,337,357  -    1,872,500,000  -    -    -    46,663,754,180 

Empréstimos e adiantamentos a clientes  5,409,909,285  3,317,467,237  4,665,953,311  11,461,452,464  12,175,481,667  9,815,340,337  1,071,223,384  47,916,827,685 

 39,706,033,779  44,025,804,594  6,650,463,329  27,897,401,542  14,954,750,421  15,271,880,891  1,175,511,556  149,681,846,110 

Passivos

Recursos de instituições de crédito  87,583,036  -    447,542,409  -    -    -    -    535,125,445 

Recurso de clientes  95,513,195,522  6,420,236,094  3,956,832,086  6,010,685,792  6,270,627  -    -    111,907,220,121 

 95,600,778,558  6,420,236,094  4,404,374,495  6,010,685,792  6,270,627  -    -   112,442,345,566 

Diferencial de maturidade  do 
balanço

 (55,894,744,779)  37,605,568,500  2,246,088,834  21,886,715,750  14,948,479,794  15,271,880,891  1,175,511,556  37,239,500,545 

Maturidade de activos e passivos financeiros (MT)

Banco

Em 31 de Dezembro de 2020 À vista 1 mês 1-3 meses 3-12 meses 1-3 anos + de 3 anos Sem período Total

Activos

Caixa e disponibilidades no Banco 
Central

 26,689,154,838  -    -    -    -    -    -    26,689,154,838 

Activos detidos para negociação  985,837  -    -    -    -    -    -    985,837 

Activos financeiros  -    3,500,000,000  1,984,510,018  14,563,449,078  2,779,268,754  5,456,540,554  108,038,172  28,391,806,576 

Empréstimos e adiantamentos a bancos  7,582,916,823  37,208,337,357  -    1,872,500,000  -    -    -    46,663,754,180 

Empréstimos e adiantamentos a clientes  5,409,909,285  3,317,467,237  4,665,953,311  11,461,452,464  12,175,481,667  9,815,340,337  1,071,223,384  47,916,827,684 

 39,682,966,783  44,025,804,594  6,650,463,329  27,897,401,542  14,954,750,421  15,271,880,891  1,179,261,556  149,662,529,115 

Passivos

Recursos de instituições de crédito  87,583,036  -    447,542,409  -    -    -    -    535,125,445 

Recurso de clientes  95,513,195,522  6,420,236,094  3,956,832,086  6,010,685,792  6,270,627  -    -    111,907,220,121 

 95,600,778,558  6,420,236,094  4,404,374,495  6,010,685,792  6,270,627  -    -    112,442,345,566 

Diferencial de maturidade  do 
balanço

 (55,917,811,775)  37,605,568,500  2,246,088,834  21,886,715,750  14,948,479,794  15,271,880,891  1,179,261,556  37,220,183,550 

Maturidade de activos e passivos financeiros (MT)

Grupo

Em 31 de Dezembro de 2019 À vista 1 mês 1-3 meses 3-12 meses 1-3 anos + de 3 anos Sem período Total

Activos

Caixa e disponibilidades no Banco 
Central

 22,775,906,961  -    -    -    -    -    -    22,775,906,961 

Activos financeiros  -    5,505,350,000  2,585,659,597  23,647,042,022  2,945,463,727  -    104,288,172  34,787,803,518 

Empréstimos e adiantamentos a bancos  5,809,416,175  23,396,971,915  615,341,560  -    -    -    -    29,821,729,650 

Empréstimos e adiantamentos a clientes  4,536,973,102  3,011,179,580  3,749,413,141  7,788,337,479  9,763,240,607  7,593,121,334  474,304,081  36,916,569,323 

 33,122,296,238  31,913,501,495  6,950,414,298  31,435,379,501  12,708,704,334  7,593,121,334  578,592,253  124,302,009,452 

Passivos

Recursos de instituições de crédito  1,512,578,549  -    173,600,676  -    -    -    -    1,686,179,225 

Recurso de clientes  74,778,973,736  6,155,804,983  2,999,165,847  4,828,607,890  5,245,450  -    -    88,767,797,906 

Empréstimos subordinados  -    -    69,701,250  1,135,501,250  -    -    -    1,205,202,500 

 76,291,552,285  6,155,804,983  3,242,467,773  5,964,109,140  5,245,450  -    -    91,659,179,631 

Diferencial de maturidade  do 
balanço

 (43,169,256,047)  25,757,696,512  3,707,946,525  25,471,270,361  12,703,458,884  7,593,121,334  578,592,253  32,642,829,821 

Maturidade de activos e passivos financeiros (MT)

Banco

Em 31 de Dezembro de 2019 À vista 1 mês 1-3 meses 3-12 meses 1-3 anos + de 3 anos Sem período Total

Activos

Caixa e disponibilidades no Banco 
Central

 22,766,076,755  -    -    -    -    -    -    22,766,076,755 

Activos financeiros  -    5,505,350,000  2,585,659,597  23,647,042,022  2,945,463,727  -    108,038,172  34,791,553,518 

Empréstimos e adiantamentos a bancos  5,809,416,175  23,396,971,915  615,341,560  -    -    -    -    29,821,729,650 

Empréstimos e adiantamentos a clientes  4,536,973,102  3,011,179,580  3,749,413,141  7,788,337,479  9,763,240,607  7,593,121,334  474,304,081  36,916,569,323 

 33,112,466,032  31,913,501,495  6,950,414,298  31,435,379,501  12,708,704,334  7,593,121,334  582,342,253  124,295,929,246 

Passivos

Recursos de instituições de crédito  1,512,578,549  -    173,600,676  -    -    -    -    1,686,179,225 

Recurso de clientes  74,778,973,736  6,155,804,983  2,999,165,847  4,828,607,890  5,245,450  -    -    88,767,797,906 

Empréstimos subordinados  -    -    69,701,250  1,135,501,250  -    -    -    1,205,202,500 

 76,291,552,285  6,155,804,983  3,242,467,773  5,964,109,140  5,245,450  -    -    91,659,179,631 

Diferencial de maturidade  do 
balanço

 (43,179,086,253)  25,757,696,512  3,707,946,525  25,471,270,361  12,703,458,884  7,593,121,334  582,342,253  32,636,749,615 

O desfasamento estrutural de liquidez resultante do período de maturidade 
desfasado entre activos e passivos será mantido no nível capacidade desfa-
samento de liquidez (conforme definido na Política de Liquidez), garantindo 
recursos estáveis disponíveis para atingir o nível de demanda de recursos es-
táveis requeridos.

A abordagem ao desfasamento (mismatch) mede a liquidez do Banco avalian-
do o desfasamento entre as suas entradas e saídas de fundos dentro de dife-
rentes bandas temporais numa grelha de prazos. O desfasamento estrutural 
da liquidez baseia-se em fluxos de caixa ajustados pelos comportamentos, que 
incorporam uma probabilidade de vencimento nas diferentes bandas tempo-
rais. As premissas detalhadas e a lógica aplicada na compilação do desfasa-
mento estrutural da liquidez estão contidas no documento sobre métodos de 
classificação comportamental do risco de liquidez. 

Devido aos fluxos de caixa esperados divergirem significativamente da posição 
contratual, a classificação comportamental é aplicada aos activos, passivos e 
rubricas extrapatrimoniais com um vencimento ou um período de saque in-
determinado, bem como a certos activos líquidos. Este processo é usado para 
identificar fontes suplementares significativas de liquidez estrutural sob a for-
ma de activos líquidos e depósitos, tais como contas à ordem e contas cor-
rentes que, embora sejam reembolsáveis à vista ou com um pré-aviso curto, 
apresentam um comportamento estável. 

O desfasamento líquido é obtido subtraindo os passivos e as posições extrapa-
trimoniais líquidos aos activos de cada banda temporal. A posição de liquidez 
do Banco é avaliada através da posição de desfasamento acumulado líquido 
(soma da posição líquida em cada banda temporal sucessiva), expressa em 
percentagem do total de passivos perante o público relacionados com finan-
ciamento. O desfasamento estrutural é medido numa base mensal.

O banco detêm um portfólio de activos altamente líquidos acima dos níveis 
prudenciais, regulamentares e dos requeridos para  teste de esforço, como for-
ma de se precaver contra possíveis pressões de fluxos de caixa. Este portfólio 
é gerido dentro dos limites estabelecidos pelo ALCO numa base de diversifica-
ção e liquidez.

O PRIMEIRO 
PASSO PARA 
O SUCESSO 
É ACREDITAR 
QUE
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Standard Bank, S.A.

GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

No caso específico das contas correntes que apresentam um perfil contratual 
de 1 dia, mas é na verdade bastante estável, razão pela qual o seu perfil com-
portamental encontra-se numa banda de maturidade acima dos 24 meses.

Grupo & Banco

Maturidade de activos e passivos financeiros (MT)

Em 31 de Dezembro de 2020 1 mês 1-3 meses 3-12 meses 1-3 anos + de 3 anos Total

Itens extrapatrimoniaisn(MT)

Cartas de crédito  -    66,508,185  1,906,318,351  95,286,197  -    2,068,112,733 

Garantias financeiras  109,496,758  1,287,660,975  8,577,529,583  5,046,520,972  23,597,135  15,044,805,423 

 109,496,758  1,354,169,160  10,483,847,934  5,141,807,169  23,597,135  17,112,918,156 

Em 31 de Dezembro de 2019 1 mês 1-3 meses 3-12 meses 1-3 anos + de 3 anos Total

Itens extrapatrimoniaisn(MT)

Cartas de crédito -  167,109,175  502,205,841  216,741,166 -  886,056,183 

Garantias financeiras  929,000  206,580,173 6,269,112,027 5,771,169,362 - 12,247,790,562 

 929,000  373,689,348  6,771,317,868  5,987,910,528  -    13,133,846,745 

 

3.5.3 Rubricas extrapatrimoniais

O banco detinha os seguintes itens fora do balanço em 31 de Dezembro:

Grupo & Banco

2020 2019

MT MT

Cartas de crédito  2,068,112,733  886,056,183 

Garantias  15,044,805,423  12,247,790,562 

 17,112,918,156  13,133,846,745 

3.6 Risco operacional

O risco operacional é o risco do Banco incorrer em perdas financeiras devido 
a especificidades contratuais dos seus funcionários e falhas das infraestrutu-
ras de tecnologia, desastres, influências externas e relações comerciais com 
clientes. O risco operacional inclui o risco legal, mas exclui os riscos estratégi-
cos, de negócio e de reputação. O risco operacional pode resultar de proces-
sos, pessoas, sistemas e acontecimentos externos.

O risco operacional divide-se por eventos de frequência elevada/severidade 
baixa que podem ocorrer de forma regular mas que expõem o Banco a um 
reduzido nível de perdas; e eventos de baixa frequência/alta severidade, que 
constituem eventos que são normalmente raros, mas que a sucederem po-
dem resultar em perdas significativas para o Banco.

O Banco esforça-se para mitigar estes riscos através da manutenção de uma 
estrutura de governança corporativa e de sistemas de controlo interno fortes, 
complementadas por um sistema de valores robusto. A gestão é responsável 
pela introdução e manutenção de processos e procedimentos operacionais 
eficientes, que estão documentados em diversos manuais que são objecto 
de revisão periódica para contemplar necessidades de alteração. O depar-
tamento de Auditoria Interna revê a eficácia dos controlos e procedimentos 
internos, recomendando melhorias à gestão sempre que tal seja aplicável.

3.7 Risco de solvência

O Capital e as reservas sem imparidade são evidência do compromisso dos 
accionistas em garantir a continuidade das operações e a solvência do Ban-
co. O risco de solvência é mensurado pelo rácio de solvência, que requer que 
o capital seja mantido em relação a classificações de activos ponderados 
pelo risco. O Banco e os seus accionistas estão comprometidos em deter 
capital suficiente para manter o rácio de solvência acima do mínimo de 13% 
(2019: 11%). O rácio de solvência do Banco em 31 de Dezembro de 2020 foi 
de 24.77% (2019: 29.31%).

3.8 Gestão de capital

Os objectivos do Banco relativamente à gestão do capital, num conceito mais 
amplo da situação líquida reflectida ao nível do balanço, são:

• Cumprir com os requisitos de capital exigidos pelo Banco de Moçambique, 
a instituição reguladora do sector de actividade em que o Banco opera;

• Salvaguardar a capacidade do Banco em termos de continuidade das suas 
operações, no sentido de que o mesmo possa continuar a gerar resultados 
para os seus accionistas e benefícios para as restantes partes interessadas; e

• Manter uma estrutura de capital forte que possa servir de suporte ao de-
senvolvimento das suas actividades.

A adequação do rácio de solvabilidade e a manutenção para efeitos regulado-
res são monitorados regularmente pela gestão do Banco, utilizando técnicas 
baseadas nas instruções recebidas do Banco de Moçambique para efeitos 
de supervisão. A informação requerida é partilhada com o Banco de Moçam-
bique, numa base mensal. O Banco de Moçambique exige que cada Banco:

(a) mantenha um valor mínimo de capital para efeitos de regulação no valor 
de  1 700 000 000 Meticais; e

(b) mantenha um rácio do total do capital regulamentar para o activo pon-
derado por risco (o rácio de solvabilidade) igual ou superior ao mínimo de 
12%. Entretanto em função da classificação D-SIBS (Bancos Domésticos de 
Importância Sistémica) o Standard Bank foi atribuído uma margem adicional 
de 1%, pelo que deve cumprir com o rácio de solvabilidade total de 13%.

O capital regulamentar do Banco é gerido pelo Departamento de Gestão de 
Risco e divide-se em duas categorias:

• Categoria 1: Fundos próprio de base: Capital social (líquido dos saldos de 
todas acções próprias detidas), interesses minoritários resultantes da con-
solidação dos interesses no capital social permanente, lucros acumulados e 
reservas criadas por apropriação dos lucros acumulados. O saldo do trespas-
se é deduzido para chegar aos fundos próprios de base; e

• Categoria 2: Fundos próprios complementares: capital de crédito subordi-
nado que qualifica, provisões para imparidades colectivas e ganhos não reali-
zados resultantes do justo valor dos instrumentos de capital mantidos como 
disponíveis-para venda.

Os investimentos nas associadas são deduzidos dos fundos próprios de base 
e complementares para existir concordância com o capital regulamentar.

O risco ponderado dos activos é mensurado de acordo com uma classifica-
ção hierárquica de cinco níveis de ponderação, classificados de acordo com 
a natureza de cada activo e contraparte, reflectindo uma estimativa do risco 
de crédito, risco de mercado e outros riscos associados,, tomando ainda em 
consideração qualquer garantia ou colateral elegível. Tratamento idêntico é 
adoptado para as contas extrapatrimoniais, com ligeiros ajustamentos, por 
forma a reflectirem as perdas potenciais face à natureza da contingência. O 
quadro abaixo resume a composição do capital regulamentar e os rácios do 
Banco. Durante esses dois anos, o Banco cumpriu integralmente todos os 
requisitos de capital.

Rácio de adequação do capital próprio

2020 2019

(000) MT (000) MT 

Capital próprio

Capital de base  20,787,190  18,118,916 

Capital complementar  10,068  1,070,336 

 20,797,258  19,189,252 

Capital regulamentar

Risco de crédito  80,542,000  63,573,347 

Risco operacional e de mercado  3,425,555  1,901,656 

Activo ponderado por risco  83,967,555  65,475,003 

Rácio de adequação do capital próprio 24.77% 29.31%

4. Avaliação de activos e passivos financeiros e não financeiros

4.1 Instrumentos não financeiros

O Banco mensura o justo valor dos edifícios usando um modelo de reavalia-
ção. Os edifícios encontram-se contabilizados ao valor reavaliado que é o seu 
justo valor à data da reavaliação menos qualquer depreciação subsequente.

Os edifícios são reavaliados periodicamente de acordo com as Normas In-
ternacionais de Relato Financeiro. O excedente de reavaliação é apresentado 
como uma reserva de reavaliação e é incluído no capital próprio até ser reali-
zado, altura em que é transferido directamente para resultados acumulados.

Durante o ano não foi efectuada nenhuma reavaliação aos edificios. A última rea-
valiação aos edificios foi realizada em 2018, por um perito independente. O resul-
tado foi um excedente de revalorização de MT 1 191 085 954. A reconciliação de-
talhada do impacto da reavaliação está incluída na Demonstração das alterações 
dos capitais próprio e, adicionalmente, na nota explicativa nº 17.1.

A tabela a seguir analisa os instrumentos não financeiros avaliados pelo jus-
to valor no fim do período de relato, por níveis de hierarquia do justo valor 
(definições detalhadas da hierarquia do valor justo na secção 4.2) em que a 
mensuração do justo valor é classificada.

Grupo & Banco

2020 2019

MT MT

Nível 3 Nível 3

Custo/avaliação  4,138,219,938  3,732,962,187 

Depreciação acumulada  (595,969,433)  (508,447,344)

Valor contabilístico  3,542,250,505  3,224,514,843 

Técnicas de valorização dos instrumentos financeiros avaliados pelo 

justo valor

Instrumentos Técnicas de valorização Dados  

observáveis

Edifícios O justo valor dos edifícios são reavaliados 
tendo em consideração os standards e 
orientações expressas pelo International 
Valuation Standards Council (IVSC) e 
pela TEGOVA(the Blue book). Utilizou-
se  o método de Comparação Directa de 
Mercado, o método de rendimento e o 
método dos custos de reposição dado 
que foi possível identificar e validar a 
existência de um mercado de transacções 
e de arrendamento de imóveis. Também 
foram utilizados dados não observáveis 
como a taxa de capitalização obtida 
através de uma análise de mercado.

Preços de 
mercado de 
arrendamento 
imobiliário.

4.2 Instrumentos financeiros

O Banco mensura o justo valor usando a seguinte hierarquia de justo valor, 
que reflecte a importância dos “inputs” utilizados na sua mensuração:

Nível 1: Preço de mercado cotado (não ajustado) num mercado activo para 
um instrumento idêntico;

Nível 2: Técnicas de valorização baseadas em dados observáveis, quer directa-
mente (ou seja, como os preços) ou indirectamente (ou seja, derivada de pre-
ços). Esta categoria inclui instrumentos valorizados com utilização de: preços 
de mercado cotados em mercados activos para instrumentos similares; preços 
cotados para instrumentos idênticos ou similares em mercados considerados 
menos activos, ou outras técnicas de avaliação em que todos os inputs sejam 
directa ou indiretamente observáveis a partir de dados do mercado;

Nível 3: Técnicas de valorização utilizando inputs não observáveis significati-
vos. Esta categoria inclui todos os instrumentos em que a técnica de valoriza-
ção inclui inputs não baseados em dados observáveis e os inputs não obser-
váveis têm um efeito significativo na avaliação do instrumento. Esta categoria 
inclui instrumentos que são avaliados com base em cotações de instrumen-
tos similares, onde ajustamentos ou pressupostos não-observáveis signifi-
cativos são necessários para reflectir as diferenças entre os instrumentos.

O justo valor dos activos e passivos financeiros que sejam negociados nos 
mercados activos é baseado em preços de mercado cotados ou cotações de 
preços do revendedor. Para todos os outros instrumentos financeiros, o Ban-
co determina o justo valor utilizando técnicas internas de valorização.

As técnicas de valorização incluem o valor actual líquido e modelos de fluxo 
de caixa descontado e  outros modelos de avaliação. Os pressupostos e inputs 
utilizados em técnicas de valorização incluem as taxas de juro de referência e 
de mercado, os spreads de crédito e outros prémios utilizados para estimar 
taxas de desconto, os preços de obrigações e Bilhetes do Tesouro e as taxas 
de câmbio. O objectivo das técnicas de avaliação é calcular o  justo valor que 
reflecte o preço do instrumento financeiro na data de relato e que teria sido 
determinado pelos participantes no mercado actuando numa base comercial.

O Banco utiliza modelos de avaliação amplamente reconhecidos para de-
terminar o justo valor dos instrumentos financeiros comuns e mais sim-
ples, como taxas de juro e permutas de moeda, que utilizam apenas dados 
de mercado observáveis e exigem pouco julgamento e estimativa por parte 
da Administração. Normalmente, o mercado dispõe de preços observáveis 
e “inputs” do modelo para derivados transaccionados em bolsa e derivados 
simples negociávei tais como as permutas de taxas de juro. A disponibilidade 
de preços de mercado observáveis e de inputs do modelo reduz a necessi-
dade do julgamento e estimativa da Administração, reduzindo, também, a in-
certeza associada à determinação do justo valor. A disponibilidade de preços 
de mercado observáveis e de inputs varia, dependendo dos produtos e dos 
mercados, sendo propensa às bases das mudanças em eventos específicos 
e às condições gerais dos mercados financeiros.
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Informação de justo valor

A tabela a seguir analisa os instrumentos financeiros avaliados pelo justo valor no fim do período de relato, por níveis de hierarquia do justo valor em que a mensuração do justo valor é classificada..

Grupo

2020
MT

2019
MT

Nível 1 Neivel 2 Nível 3

2020 2019 2020 2019 2020 2019

31 de Dezembro de 2020

Caixa e disponibilidades no Banco Central  25,897,454,936  9,054,369,402  25,897,454,936  9,054,369,402  -    -    -    -   

Activos detidos para negociação  985,837  -    -    -    985,837  -    -    -   

Activos financeiros   26,182,600,447  32,032,245,057  -    -    26,085,433,581  31,927,956,885  97,166,866  97,166,866 

 52,081,041,220  41,086,614,459  25,897,454,936  9,054,369,402  26,086,419,418  31,927,956,885  97,166,866  97,166,866 

Banco

2020
MT

2019
MT

Nível 1 Nível 2 Nível 3

2020 2019 2020 2019 2020 2019

31 de Dezembro de 2020

Caixa e disponibilidades no Banco Central  25,874,387,940  9,054,369,402  25,874,387,940  9,054,369,402  -    -    -    -   

Activos detidos para negociação  985,837  -    -    985,837  -    -    -   

Activos financeiros  26,192,350,447  32,041,995,057  -    -    26,095,183,581  31,933,956,885  97,166,866  97,166,866 

 52,067,724,223  41,096,364,459  25,874,387,940  9,054,369,402  26,096,169,418  31,933,956,885  97,166,866  97,166,866 

Reconciliação de activos financeiros de nível 3 mensurados ao justo valor em base corrente

Grupo Banco

2020 2019 2020 2019

MT MT MT MT 

Saldo a 1 de Janeiro  97,166,866  97,166,866  97,166,866  97,166,866 

Total de ganhos incluídos no resultado  -   -  -   -

Vendas realizadas  -   -  -   -

Saldo a 31 de Dezembro  97,166,866  97,166,866  97,166,866  97,166,866 

Activos e passivos não mensurados ao justo valor aos quais o justo valor é divulgado

O quadro seguinte apresenta os valores justos dos instrumentos financeiros não mensurados pelo justo valor e analisa-os pelo nível na hierarquia do justo valor por categoria.

Banco

2020
MT

2019
MT

Nível 1 Nível 2 Nível 3

2020 2019 2020 2019 2020 2019

31 de Dezembro de 2020

Caixa e disponibilidades no Banco Central  25,874,387,940  9,054,369,402  25,874,387,940  9,054,369,402  -    -    -    -   

Activos detidos para negociação  985,837  -    -    985,837  -    -    -   

Activos financeiros  26,192,350,447  32,041,995,057  -    -    26,095,183,581  31,933,956,885  97,166,866  97,166,866 

 52,067,724,223  41,096,364,459  25,874,387,940  9,054,369,402  26,096,169,418  31,933,956,885  97,166,866  97,166,866 

Técnicas de valorização dos instrumentos financeiros avaliados pelo justo valor

Instrumentos Técnicas de valorização Dados observáveis

Derivados O justo valor dos contratos de câmbio a termo é determinado usando taxas de câmbio a termo na data de relato, com o valor 
resultante descontado de volta ao valor presente.

Taxa de câmbio

Activos financeiros O justo valor  é estimado usando técnicas de modelagem mais complexas. Essas técnicas incluem fluxo de caixa descontado  que 
utilizam as taxas atuais do mercado de crédito,  
juros, liquidez, volatilidade e outros riscos.

Taxa de desconto

Os títulos de capital não cotados são avaliados pela contraprestação inicial paga devido à ausência de informações do mercado.

Classificação de activos e passivos financeiros

As políticas contabilísticas do Banco fornecem o âmbito dos activos e passivos a serem designados no início em categorias contabilísticas diferentes, de acordo com as circunstâncias.

As tabelas apresentados nas páginas seguintes resumem o detalhe em termos de classificação dos activos e passivos financeiros
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Standard Bank, S.A.

GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Justo valor de instrumentos financeiros

Grupo

Nota
 Ao justo valor atraves 

de resultados 
 Ao justo valor atraves de 

outro rendimento integral Custo amortizado
Total do valor  
contabilístico Justo valor

MT MT MT MT MT

Em 31 de Dezembro de 2020

Activos financeiros

Caixa e disponibilidades no Banco Central 12  25,897,454,936  -    814,766,898  26,712,221,834  26,712,221,834 

Activos detidos para negociação 13  985,837  -    -    985,837  985,837 

Activos financeiros 14  -    26,182,600,447  -    26,182,600,447  26,182,600,447 

Empréstimos e adiantamentos a bancos 15.1  -    -    46,589,548,362  46,589,548,362  46,589,548,362 

Empréstimos e adiantamentos a clientes 15.2  -    -    37,864,333,108  37,864,333,108  37,864,333,108 

Outros activos 16  -    -    166,629,927  166,629,927  166,629,927 

 25,898,440,773  26,182,600,447  85,435,278,295  137,516,319,515  137,516,319,515 

Passivos financeiros

Recursos de instituições de crédito 24  -    -    535,125,445  535,125,445  535,125,445 

Recursos de clientes 25  -    -    111,663,527,728  111,663,527,728  111,663,527,728 

Outros passivos 26  -    -    969,569,354  969,569,354  969,569,354 

 -    -    113,168,222,527  113,168,222,527  113,168,222,527 

Banco

Nota
 Ao justo valor atra-

ves de resultados 

 Ao justo valor atraves 
de outro rendimento 

integral Custo amortizado
Total do valor  
contabilístico Justo valor

MT MT MT MT MT

Em 31 de Dezembro de 2020

Activos financeiros

Caixa e disponibilidades no Banco Central 12  25,874,387,940  -    814,766,898  26,689,154,838  26,689,154,838 

Activos detidos para negociação 13  985,837  -    -    985,837  985,837 

Activos financeiros 14  26,192,350,447  -    26,192,350,447  26,192,350,447 

Empréstimos e adiantamentos a bancos 15.1  -    46,589,548,362  46,589,548,362  46,589,548,362 

Empréstimos e adiantamentos a clientes 15.2  -    37,864,333,108  37,864,333,108  37,864,333,108 

Outros activos 16  -    212,071,259  212,071,259  212,071,259 

 25,875,373,777  26,192,350,447  85,480,719,627  137,548,443,851  137,548,443,850 

Passivos financeiros

Recursos de instituições de crédito 24  -    -    535,125,445  535,125,445  535,125,445 

Recursos de clientes 25  -    -    111,663,527,728  111,663,527,728  111,663,527,728 

Outros passivos 27  -    -    971,784,939  971,784,939  971,784,939 

-  -    113,170,438,112  113,170,438,112  113,170,438,112 

Grupo

Nota
 Ao justo valor atra-

ves de resultados 
 Ao justo valor atraves de 

outro rendimento integral Custo amortizado
Total do valor  
contabilístico Justo valor

MT MT MT MT MT

Em 31 de Dezembro de 2019

Activos financeiros

Caixa e disponibilidades no Banco Central 12  9,064,199,609  -    13,711,707,353  22,775,906,962  22,775,906,962 

Activos financeiros 14  -    32,032,243,486  -    32,032,243,486  32,032,243,486 

Empréstimos e adiantamentos a bancos 15.1  -    -    29,743,336,494  29,743,336,494  29,743,336,494 

Empréstimos e adiantamentos a clientes 15.2  -    -    28,240,046,494  28,240,046,494  28,240,046,494 

Outros activos 16  -    -    170,735,495  170,735,495  170,735,495 

 9,064,199,609  32,032,243,486  71,865,825,836  112,962,268,931  112,962,268,931 

Passivos financeiros

Recursos de instituições de crédito 24  -    -    2,624,129,754  2,624,129,754  2,624,129,754 

Recursos de clientes 25  -    -    88,742,229,290  88,742,229,290  88,742,229,290 

Outros passivos 26  -    -    -    665,123,465  665,123,465 

Empréstimos subordinados 27  -    -    1,061,961,646  1,061,961,646  1,061,961,646 

 -    -    92,428,320,690  93,093,444,155  93,093,444,155 

Banco

Nota
 Ao justo valor atra-

ves de resultados 
 Ao justo valor atraves de 

outro rendimento integral Custo amortizado
Total do valor  
contabilístico Justo valor

MT MT MT MT MT

Em 31 de Dezembro de 2019

Activos financeiros

Caixa e disponibilidades no Banco Central 12  9,054,369,402  -    13,711,707,353  22,766,076,755  22,766,076,755 

Activos financeiros 14  32,041,993,487  -    32,041,993,487  32,041,993,487 

Empréstimos e adiantamentos a bancos 15.1  -    29,743,336,494  29,743,336,494  29,743,336,494 

Empréstimos e adiantamentos a clientes 15.2  -    28,240,046,494  28,240,046,494  28,240,046,494 

Outros activos 16  -    170,735,495  170,735,495  170,735,495 

 9,054,369,402  32,041,993,487  71,865,825,836  112,962,188,725  112,962,188,725 

Passivos financeiros

Recursos de instituições de crédito 24  -    -    2,624,129,754  2,624,129,754  2,624,129,754 

Recursos de clientes 25  -    -    88,742,229,290  88,742,229,290  88,742,229,290 

Outros passivos 26  -    -    665,123,465  665,123,465  665,123,465 

Empréstimos subordinados 27  -    -    1,061,961,646  1,061,961,646  1,061,961,646 

 -    -    93,093,444,155  93,093,444,155  93,093,444,155 

A gestão acredita que o valor contabilistico dos activos e passivos financeiros acima referidos é uma aproximação razoável do justo valor tendo em conta que as 
diferenças entre a valor contabilístico e o justo valor são consideradas imateriais. A maioria dos  activos e passivos financeiros do Banco estão sujeitos a taxas de 
juro variáveis pelo que os fluxos de caixa estão sujeitos ao risco de taxa de juros, em que os fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutuam devido 
a mudanças nas taxas de juros de mercado sujeitas a alterações mensais conforme determinado pelo regulador.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

Banco & Grupo

2020 2019

MT MT

5 Margem financeira

Juros e rendimentos similares

Operações do Mercado monetário  4,997,196,331  5,083,749,930 

Empréstimos e adiantamentos  4,944,648,154  4,925,837,746 

Títulos de investimento  393,750,123  351,957,366 

 10,335,594,608  10,361,545,042 

Juros e encargos similares

Depósitos de Bancos  
e clientes

 (1,218,708,323)  (1,332,337,238)

Depósitos no mercado monetário  (60,099,412)  (132,902,644)

Obrigações  (140,214,042)  (215,359,771)

 (1,419,021,777)  (1,680,599,653)

Grupo

2020 2019

MT MT

6 Rendimentos com taxas e comissões

Taxas de pagamentos  
e transacções

 442,596,318  467,193,661 

Taxas de documentação  
e custos administrativos

 197,687,819  135,433,688 

Taxas de serviço 1,202,863,019  1,367,078,168 

1,843,147,156  1,969,705,517 

Gastos com taxas e comissões

Taxas de cartões de crédito  (37,052,293)  (36,984,505)

 (37,052,293)  (36,984,505)

Banco

2020 2019

MT MT

Rendimentos com taxas e comissões

Taxas de pagamentos  
e transacções

442,596,318  467,193,661 

Taxas de documentação  
e custos administrativos

197,687,819  135,433,688 

Taxas de serviço 1,197,912,832  1,366,483,207 

1,838,196,969  1,969,110,556 

Gastos com taxas e comissões

Taxas de cartões de crédito  (37,052,293)  (36,984,505)

 (37,052,293)  (36,984,505)

Todas as comissões reportadas acima referem-se a activos ou passivos finan-
ceiros não mensurados ao justo valor através de resultados. Os rendimentos 
com taxas e comissões provenientes de contratos com clientes são mensura-
dos com base na consideracão especificada nos contratos com clientes. O Gru-
po reconhece rédito à medida que os serviços relacionados são executados.

Grupo

2020 2019

MT MT

7 Resultado de operações financeiras

Ganhos líquidos em transacções 
cambiais

 3,211,088,766  2,383,788,234 

 3,211,088,766  2,383,788,234 

7.1 Outros proveitos

Proveitos de seguro  45,197,569  45,976,580 

 45,197,569  45,976,580 

Banco

2020 2019

MT MT

Resultado de operações financeiras

Ganhos líquidos em transacções 
cambiais

 3,211,088,766  2,383,788,234 

3,211,088,766  2,383,788,234 

Outros proveitos

Proveitos de seguro  45,197,569  45,976,580 

45,197,569  45,976,580 

Grupo & Banco

2020 2019

MT MT

8 Imparidade de Crédito

ECL - Activos Financeiros  847,620,901  (217,453,870)

Estágio 1  847,620,901  (217,453,870)

Estágio 2 - -

Estágio 3  -    -   

ECL -  Empréstimos e adiantamentos  (767,853,895)  9,423,025 

Estágio 1  (122,546,463)  (54,354,771)

Estágio 2  139,931,545  (43,542,716)

Estágio 3  (785,238,977)  107,320,512 

ECL -   Cartas de Crédito e garantias 
bancárias

 17,329,020  29,457,114 

Estágio 1  14,536,214  41,396,636 

Estágio 2  2,792,806  (11,939,522)

Estágio 3  -    -   

Recuperações  68,921,751  77,894,589 

Activos Financeiros  -    -   

Empréstimos e adiantamentos  68,921,751  77,894,589 

Ganhos ou perdas em modificações  -    (4,904,236)

Total  166,017,777  (105,583,378)

Os dados, pressupostos e técnicas utilizadas para estimar os custos com imparida-
de de crédito estão incluídos na secção 2.2 Principais políticas contabilísticas.
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Grupo

2020 2019

MT MT

9 Outros gastos operacionais

Custos gerais  
e administrativos

 2,711,953,573  1,998,781,114 

Custos de locação operacional  919,682  5,286,301 

Gastos  com o pessoal (nota 9.1)  3,667,261,861  3,474,250,132 

Depreciações  
e amortizações

 226,418,018  658,693,071 

Honorários dos Administradores e 
gestores séniores

 32,088,672  39,654,042 

 6,638,641,806  6,176,664,660 

Banco

2020 2019

MT MT

Outros gastos operacionais

Custos gerais  
e administrativos

 2,700,381,133  1,993,453,204 

Custos de locação operacional  919,682  5,286,301 

Gastos  com o pessoal (nota 9.1)  3,654,588,657  3,471,189,316 

Depreciações  
e amortizações

 226,418,018  658,693,071 

Honorários dos Administradores e 
gestores séniores

 32,088,672  39,654,042 

 6,614,396,162  6,168,275,933 

Grupo

2020 2019

MT MT

9.1 Gastos com o pessoal

Salários e subsídios  3,310,420,676  3,129,077,322 

Benefícios de pensão  
e reforma

 136,191,354  117,053,903 

Plano de acções do grupo  40,281,897  58,814,908 

Outros custos relacionados com  
o pessoal

180,367,934  169,303,999 

3,667,261,861  3,474,250,132 

Banco

2020 2019

MT MT

Gastos com o pessoal

Salários e subsídios  3,297,747,472  3,126,016,506 

Benefícios de pensão  
e reforma

 136,191,354  117,053,903 

Plano de acções do grupo  40,281,897  58,814,908 

Outros custos relacionados com  
o pessoal

180,367,934  169,303,999 

3,654,588,657  3,471,189,316 

Grupo

2020 2019

MT MT

10 Impostos

10.1 Imposto Indirecto

Imposto sobre valor acrescentado 327,867,941  322,795,754 

Imposta de selo 6,624,596  12,827,658 

334,492,537  335,623,412 

Banco

2020 2019

MT MT

Impostos

Imposto Indirecto

Imposto sobre valor acrescentado 327,867,941  322,662,604 

Imposta de selo 6,624,596  12,827,659 

334,492,537  335,490,263 

Grupo

2020 2019

MT MT

10.2 Imposto directo

Imposto corrente  1,610,003,846  1,245,733,029 

Imposto diferido  123,081,209  239,206,078 

1,733,085,055  1,484,939,107 

Banco

Imposto directo

Imposto corrente  1,609,903,846  1,245,635,274 

Imposto diferido  128,452,465  241,526,376 

1,738,356,311  1,487,161,650 

Grupo

Reconciliação da taxa efectiva  
de impostos

Resultado antes de impostos 7,171,837,462 6,425,559,765

Imposto à taxa em vigor de 32% 2,294,987,988 2,056,179,125

Ajustamentos ao imposto:

Efeito do rendimento sujeito a taxas 
liberatórias de imposto

 (626,770,622)  (622,046,582)

Impacto dos custos e rendimentos não 
dedutíveis

 (43,595,127)  (175,765,738)

Impacto dos ajustamentos ao imposto 
de anos anteriores

 (14,618,393)  (12,633,776)

Impostos 1,610,003,846 1,245,733,029

Banco

Reconciliação da taxa efectiva  
de impostos

Resultado antes de impostos 7,191,132,919 6,433,486,681

Imposto à taxa em vigor de 32% 2,301,162,534 2,058,715,738

Ajustamentos ao imposto:

Efeito do rendimento sujeito a taxas 
liberatórias de imposto

 (626,770,622)  (622,046,582)

Impacto dos custos e rendimentos não 
dedutíveis

 (49,869,673)  (178,400,106)

Impacto dos ajustamentos ao imposto 
de anos anteriores

 (14,618,393)  (12,633,776)

Impostos 1,609,903,846 1,245,635,274

11 Resultados por acção

Resultados por acção - básicos e diluídos

Os resultados por acção básicos e diluídos, baseiam-se no lucro atribuível 
aos accionistas ordinários,  e são calculados com base na média ponderada 
do número das acções ordinárias emitidas de 776 400 000 conforme ilus-
trado na tabela a seguir.

Grupo

2020 2019

MT MT

Resultado líquido do exercício  5,438,752,407  4,940,620,658 

Resultado líquido imputável a titulares 
de acções ordinárias

 5,438,752,407  4,940,620,658 

Número médio ponderado de acções 
ordinárias

 776,400,000  776,400,000 

Resultados por acção  7.01  6.36 

Banco

2020 2019

MT MT

Resultado líquido do exercício  5,452,776,608  4,946,325,030 

Resultado líquido imputável a titulares 
de acções ordinárias

 5,452,776,608  4,946,325,030 

Número médio ponderado de acções 
ordinárias

 776,400,000  776,400,000 

Resultados por acção  7.02  6.37 

Grupo

2020 2019

MT MT

12 Caixa e disponibilidades  
no Banco Central

Saldos de caixa  2,866,148,031  2,493,061,929 

Depósitos no Banco de Moçambique 23,846,073,803  20,282,845,032 

 26,712,221,834  22,775,906,961 

Banco

2020 2019

MT MT

Caixa e disponibilidades  
no Banco Central

Saldos de caixa  2,843,081,035  2,483,231,722 

Depósitos no Banco de Moçambique 23,846,073,803  20,282,845,033 

 26,689,154,838  22,766,076,755 

O depósito detido no Banco de Moçambique inclui um saldo restrito para per-
mitir que o Banco possa satisfazer os requisitos da reserva estatutária, que 
corresponde a um minímo médio de 11.5% do total dos depósitos em moeda 
nacional e 34.5% do total dos depósitos em moeda estrangeira, nos termos 
do Aviso nr. 12/GBM/2017, emitido em 08 de Junho de 2017, e de acordo com 
as actualizações do Banco Central. As reservas obrigatórias não rendem ju-
ros. O requisito mínimo de reserva de caixa foi de 23 031 306 milhares de 
Meticais em 2020 (2019: 19 512 567  milhares de Meticais) e os saldos de 
caixa representam as notas e moedas detidas no final do ano.

Banco & Grupo

2020 2019

MT MT

13 Activos detidos para negociação

Os instrumentos negociáveis comportam Obrigações que são adquiridas com o pro-
pósito de obter ganhos a curto-prazo. Estes activos são classificados como instru-
mentos detidos para negociação.

Bilhetes de tesouro.  985,837 -

 985,837 -

Grupo

2020 2019

MT MT

14 Investimentos financeiros 

Obrigações do Governo

Obrigações do Governo (OT 2017 Série I)  -    330,847,087 

Obrigações do Governo  (OT 2018 Serie XII)  520,370,097  534,165,036 

Obrigações do Governo (OT 2019 Série II)  966,694,827  982,667,429 

Obrigações do Governo  (OT 2019 Serie IV)  766,995,882  769,104,841 

Obrigações do Governo (OT 2019 Série VI)  321,297,241  327,684,335 

Obrigações do Governo (OT 2020 Série I)  322,479,990  -  

Obrigações do Governo (OT 2020 Série IX)  4,962,377,112  -  

Bilhetes do Tesouro

Emitidos pelo Governo de Moçambique 18,224,097,125  28,989,488,157 

Bilhetes do Tesouro e obrigações  26,084,312,275  31,933,956,885 

Banco

2020 2019

MT MT

Investimentos financeiros 

Obrigações do Governo

Obrigações do Governo (OT 2017 Série I) -  330,847,087 

Obrigações do Governo  (OT 2018 Serie XII)  520,370,097  534,165,036 

Obrigações do Governo (OT 2019 Série II)  966,694,827  982,667,429 

Obrigações do Governo  (OT 2019 Serie IV)  766,995,882  769,104,841 

Obrigações do Governo (OT 2019 Série VI)  321,297,241  327,684,335 

Obrigações do Governo (OT 2020 Série I)  322,479,990 -

Obrigações do Governo (OT 2020 Série IX)  4,962,377,112 -

Bilhetes do Tesouro

Emitidos pelo Governo de Moçambique 18,224,097,125  28,989,488,157 

Bilhetes do Tesouro e obrigações  26,084,312,275  31,933,956,885 

Grupo

Investimentos em capital próprio não 

cotados

SIMO (Investement) 97,166,866  97,166,866 

Parque Industrial da Matola (Equity 
investment)

1,121,306  1,121,306 

Standard Bank Sociedade Gestora de 
Fundo de Pensoes, S.A

 -    -   

Standard Insurance Corretores de 
Seguros,SA

- -

 98,288,172  98,288,172 

Investimentos financeiros líquidos  26,182,600,447  32,032,245,057 

Banco

Investimentos em capital próprio não 

cotados

SIMO (Investement) 97,166,866  97,166,866 

Parque Industrial da Matola (Equity 
investment)

1,121,306  1,121,306 

Standard Bank Sociedade Gestora de 
Fundo de Pensoes, S.A

3,750,000 3,750,000

Standard Insurance Corretores de 
Seguros,SA

6,000,000 6,000,000

 108,038,172  108,038,172 

Investimentos financeiros líquidos  26,192,350,447  32,041,995,057 

Banco & Grupo

2020 2019

MT MT

Bilhetes do Tesouro  
e obrigações

Maturidade em 1 mês 3,494,147,413  5,455,301,935 

Maturidade 1 a 6 meses 1,742,004,179  2,426,875,818 

Maturidade 6 a 12 meses 13,507,366,545  21,437,976,786 

Maturidade após 12 meses 7,340,794,138  2,613,802,346 

 26,084,312,275  31,933,956,885 

Obrigações do Governo (OT 2017 Série I)

Representam obrigações do tesouro a 3 anos, emitidas em 21 de Fevereiro de 
2017, com valor nominal de MT100 cada. No fim do ano o valor nominal da obri-
gação era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a taxa fixa de 27% du-
rante os primeiros 3 pagamentos semestrais de juros e  variável nos 3 últimos 
pagamentos semestrais de juros.A taxa de juro variável que remunera cada 
obrigação nos últimos 3 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma 
margem percentual a um indexante, arredondada para 1/16 de ponto percen-
tual igual ou imediatamente superior. Os juros são pagos a cada seis meses. 
Estes instrumentos atingiram a sua maturidade no decurso do ano de 2020. 

Obrigações do Governo  (OT 2018 Serie XII).

Representam obrigações do tesouro a 3 anos, emitidas em 28 de Novembro 
de 2018, com valor nominal de MT100 cada. No fim do ano o valor nominal da 
obrigação era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a taxa fixa de 16% 
durante os primeiros 2 pagamentos semestrais de juros e  variável nos 4 últi-
mos pagamentos semestrais de juros.A taxa de juro variável que remunera cada 
obrigação nos últimos 4 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma 
margem percentual a um indexante, arredondada para 1/16 de ponto percen-
tual igual ou imediatamente superior. Os juros são pagos a cada seis meses.

Obrigações do Governo (OT 2017 Série I)

Representam obrigações do tesouro a 3 anos, emitidas em 13 de Fevereiro de 
2019, com valor nominal de MT100 cada. No fim do ano o valor nominal da 
obrigação era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a taxa fixa de 14% 
durante os primeiros 2 pagamentos semestrais de juros e  variável nos 4 úl-
timos pagamentos semestrais de juros.A taxa de juro variável que remunera 
cada obrigação nos últimos 4 pagamentos semestrais, resultará da adição de 
uma margem percentual a um indexante, arredondada para 1/16 de ponto per-
centual igual ou imediatamente superior. Os juros são pagos a cada seis meses. 

Obrigações do Governo (OT 2019 Série II)

Representam obrigações do tesouro a 3 anos, emitidas em 13 de Março de 
2019, com valor nominal de MT100 cada. No fim do ano o valor nominal da 
obrigação era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a taxa fixa de 14% 
durante os primeiros 2 pagamentos semestrais de juros e  variável nos 4 úl-
timos pagamentos semestrais de juros.A taxa de juro variável que remunera 
cada obrigação nos últimos 4 pagamentos semestrais, resultará da adição de 
uma margem percentual a um indexante, arredondada para 1/16 de ponto per-
centual igual ou imediatamente superior. Os juros são pagos a cada seis meses.

Obrigações do Governo (OT 2019 Série IV)

Representam obrigações do tesouro a 3 anos, emitidas em 13 de Março de 2019, 
com valor nominal de MT100 cada. No fim do ano o valor nominal da obrigação 
era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a taxa fixa de 14% durante os 
primeiros 2 pagamentos semestrais de juros e  variável nos 4 últimos pagamen-
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tos semestrais de juros.A taxa de juro variável que remunera cada obrigação nos 
últimos 4 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma margem percen-
tual a um indexante, arredondada para 1/16 de ponto percentual igual ou imedia-
tamente superior. Os juros são pagos a cada seis meses.

Obrigações do Governo (OT 2019 Série VI)

Representam obrigações do tesouro a 3 anos, emitidas em 08 de Maio de 2019, 
com valor nominal de MT100 cada. No fim do ano o valor nominal da obrigação 
era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a taxa fixa de 14% durante os pri-
meiros 2 pagamentos semestrais de juros e  variável nos 4 últimos pagamentos 
semestrais de juros.A taxa de juro variável que remunera cada obrigação nos últi-
mos 4 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma margem percentual a 
um indexante, arredondada para 1/16 de ponto percentual igual ou imediatamen-
te superior. Os juros são pagos a cada seis meses. 

Obrigações do Governo (OT 2020 Série I)

Representam obrigações do tesouro a 3 anos, emitidas em 12 de Fevereiro de 
2020, com valor nominal de MT100 cada. No fim do ano o valor nominal da obri-
gação era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a taxa fixa de 12% durante 
os primeiros 2 pagamentos semestrais de juros e  variável nos 4 últimos paga-
mentos semestrais de juros.A taxa de juro variável que remunera cada obriga-
ção nos últimos 4 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma margem 
percentual a um indexante, arredondada para 1/16 de ponto percentual igual ou 
imediatamente superior. Os juros são pagos a cada seis meses. 

Obrigações do Governo (OT 2020 Série IX)

Representam obrigações do tesouro a 3 anos, emitidas em 08 de Setembro de 
2020, com valor nominal de MT100 cada. No fim do ano o valor nominal da obri-
gação era de MT 100. A taxa de cupão foi estabelecida a taxa fixa de 10% durante 
os primeiros 2 pagamentos semestrais de juros e  variável nos 4 últimos paga-
mentos semestrais de juros.A taxa de juro variável que remunera cada obriga-
ção nos últimos 4 pagamentos semestrais, resultará da adição de uma margem 
percentual a um indexante, arredondada para 1/16 de ponto percentual igual ou 
imediatamente superior. Os juros são pagos a cada seis meses. 

Empréstimos e adiantamentos

15.1 Empréstimos e adiantamentos a bancos

Grupo & Banco

2020 2019

MT MT

Contas correntes  7,582,916,823  5,809,411,287 

Aplicações a prazo 39,037,296,378 23,992,702,121

 46,620,213,201  29,802,113,408 

ECL - Ao Custo amortisado

2020 2019

MT MT

Estágio 1  (30,664,839)  (17,546,665)

Empréstimos e adiantamentos a 
bancos líquidos

46,589,548,362  29,784,566,743 

As maturidades dos empréstimos e adiantamentos a bancos apresentam-se como 
se segue:

2020 2019

MT MT

Até 1 mês  44,747,352,611  29,186,198,575 

De 1 mês a 3 meses  -    615,914,833 

De 6 meses a 12 meses  1,872,860,590  -   

 46,620,213,201  29,802,113,408 

15.2 Empréstimos e adiantamentos a clientes

Empréstimos a prazo

Moeda local  21,420,860,199  18,461,619,125 

Moeda estrangeira 12,576,672,188  7,152,307,340 

 33,997,532,387  25,613,926,465 

Empréstimos a prazo em moeda estrangeira incluem cartas de crédito confir-
madas com um prazo inferior a 12 meses a contar da data de relato, no mon-
tante de MT 447 542 409 (2019: MT 173 600 676).

Grupo & Banco

2020 2019

MT MT

Descobertos bancários (Estágio 1 e 2)

Moeda local  4,691,452,708  4,040,683,147 

Moeda estrangeira 223,417,641  28,213,729 

 4,914,870,349  4,068,896,876 

Empréstimos e Adiantamentos - 
Estágio 3

Moeda local  870,287,736  358,709,122 

Moeda estrangeira 175,573,817  85,429,666 

 1,045,861,553  444,138,788 

Total 39,958,264,289  30,126,962,129 

Imparidade de empréstimos e 
adiantamentos (nota 15.4)

 (2,093,931,181)  (1,679,763,477)

Empréstimos e adiantamentos 
líquidos de clientes

 37,864,333,108  28,447,198,652 

15.3 Maturidade de empréstimos e 
adiantamentos a clientes

1 mês  937,665,329  493,809,613 

1 mês a 3 meses  4,015,073,408  4,984,017,931 

3 meses a 1 ano  8,280,400,640  6,520,772,233 

Mais de 1 ano  25,679,263,358  17,684,223,563 

Sem maturidade fixa  1,045,861,554  444,138,789 

39,958,264,289  30,126,962,129 

Os empréstimos sem maturidade fixa representam os empréstimos em in-
cumprimento e o respectivo juro em suspenso.

Grupo & Banco

2020 2019

MT MT

15.4 Imparidade de empréstimos  
e adiantamentos

ECL - Amortised cost (IFRS 9)    

Estágio 1 420,437,014  311,541,578 

Estágio 2 897,693,575  1,037,092,267 

Estágio 3 775,800,592  331,129,632 

Total  2,093,931,181  1,679,763,477 

15.5 Locação financeira

O Grupo arrenda certos bens e equipamentos em regime de locação finan-
ceira na sua qualidade de locador.

O perfil da maturidade dos activos em locação financeira a partir da data de 
relato é como segue:

Grupo & Banco

2020 2019

MT MT

Investimento bruto em prestações 
financeiras

 958,710,322  873,808,833 

Rendimento financeiro não obtido  (306,334,643)  (226,218,695)

Investimento líquido em prestações 
financeiras

 652,375,679  647,590,138 

A receber em 1 ano  44,822,221  198,735,236 

A receber depois de 1 ano e até 5 anos  596,712,591  435,961,754 

A receber depois de 5 anos  3,504,182  2,343,250 

Sem período  7,336,685  10,549,899 

 652,375,679  647,590,139 

Reconciliação da perda de crédito esperada para empréstimos e adiantamentos ao custo amortisado

Saldo de 
abertura do 

ECL

Transferência  
entre estagios

Movimentos na demonstração de resultados ECL Liquido Imparidades 
em contas 
saneadas

Diferenças 
cambias 
e outros 

movementos

Saldo de fecho  
31 Dezembro 

2020

1 Janeiro 
2020

ECL em novas 
exposições

Alterações  
subsequentes

Alterações no 
ECL devido ao 
desreconheci-

mento

ECL Liquido

Empréstimos 
hipotecários

 (88,307,378)  -    (956,520)  (26,238,580)  -    (27,195,100)  6,155,466  2,076,000  (107,271,013)

Estágio 1  (11,162,178)  (1,080,390)  (956,520)  4,724,460  -    3,767,940  -    -    (8,474,628)

Estágio 2  (8,980,638)  8,357,060  -    (26,909,040)  -    (26,909,040)  -    -    (27,532,618)

Estágio 3  (68,164,562)  (7,276,670)  -    (4,054,000)  -    (4,054,000)  6,155,466  2,076,000  (71,263,766)

Vendas a prestações 
e locações 
financeiras

 (26,318,667)  -    (1,662,400)  2,813,850  -    1,151,450  4,968,360  -    (20,198,857)

Estágio 1  (7,195,126)  (779,740)  (1,662,400)  (314,120)  -    (1,976,520)  -    -    (9,951,386)

Estágio 2  (11,820,998)  667,130  -    1,813,780  -    1,813,780  -    -    (9,340,088)

Estágio 3  (7,302,543)  112,610  -    1,314,190  -    1,314,190  4,968,360  -    (907,383)

Cartões de crédito  (33,024,344)  -    (4,947,810)  (28,869,240)  -    (33,817,050)  20,174,620  -    (46,666,774)

Estágio 1  (8,495,765)  (577,760)  (3,909,470)  2,293,570  -    (1,615,900)  -    -    (10,689,425)

Estágio 2  (19,063,821)  337,540  (407,450)  (6,605,290)  -    (7,012,740)  -    -    (25,739,021)

Estágio 3  (5,464,758)  240,220  (630,890)  (24,557,520)  -    (25,188,410)  20,174,620  -    (10,238,328)

Grandes empresas  (765,366,510)  -    (189,880,770)  (281,366,260)  129,074,410  (342,172,620)  -    -    (1,107,539,130)

Estágio 1  (103,683,510)  12,894,140  (184,092,930)  (8,234,250)  56,300,480  (136,026,700)  -    -    (226,816,070)

Estágio 2  (661,683,000)  20,469,160  (5,787,840)  72,834,830  72,773,930  139,820,920  -    -    (501,392,920)

Estágio 3  -    (33,363,300)  -    (345,966,840)  -    (345,966,840)  -    -    (379,330,140)

Entidades soberanas  (41,705,000)  -    (29,772,140)  -    41,581,080  11,808,940  -    -    (29,896,060)

Estágio 1  (41,705,000)  -    (29,772,140)  -    41,581,080  11,808,940  -    -    (29,896,060)

Estágio 2  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Estágio 3  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Instituições 
financeiras

 (41,854,000)  -    (362,960)  562,560  267,330  466,930  -    -    (41,387,070)

Estágio 1  (25,834,000)  -    (362,960)  29,710  267,330  (65,920)  -    -    (25,899,920)

Estágio 2  (16,020,000)  -    -    532,850  -    532,850  -    -    (15,487,150)

Estágio 3  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Outros empréstimos  
e adiantamentos

 (700,733,675)  -    (69,747,330)  (311,879,540)  3,530,425  (378,096,445)  307,193,003  -    (771,637,117)

Estágio 1  (130,009,335)  (6,860,860)  (51,047,380)  49,012,030  -    (2,035,350)  -    -    (138,905,545)

Estágio 2  (320,526,650)  (18,945,750)  (4,211,330)  25,011,130  -    20,799,800  -    -    (318,672,600)

Estágio 3  (250,197,690)  25,806,610  (14,488,620)  (385,902,700)  3,530,425  (396,860,895)  307,193,003  -    (314,058,972)

Total  
(1,697,309,574)

 -    (297,329,930)  (644,977,210)  174,453,245  (767,853,895)  338,491,449  2,076,000  (2,124,596,020)

REALIZAR OS SEUS 
SONHOS COMEÇA 
POR ACREDITAR QUE
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Modificações nos empréstimos e adiantamentos ao custo amortisado

2020 2019

Estágio 2 Estágio 3 Estágio 2 Estágio 3

Custo 
amortisado 

antes da 
modificação

Ganho ou 
perdas em 

modificações

Custo 
amortisado antes 

da modificação

Ganho ou 
perdas em 

modificações

Custo 
amortisado antes 

da modificação

Ganho ou 
perdas em 

modificações

Custo 
amortisado 

antes da 
modificação

Ganho ou 
perdas em 

modificações

Empréstimos 
hipotecários

 3,368,912 -  -    -    -    -   

Grandes empresas  1,618,005,250 

Outros empréstimos 
e adiantamentos

 824,828,809 -  18,335,443 -  -    -   

Total  2,446,202,971 -  18,335,443 -  -    -   

   

Grupo

2020 2019

MT MT

16 Outros activos

Outras contas a receber 166,629,927  170,735,495 

Custos pré-pagos 193,722,184  187,683,724 

Consumíveis 8,949,467  11,229,910 

 369,301,578  369,649,129 

Banco

2020 2019

MT MT

Outros activos

Outras contas a receber 212,071,259  185,249,747 

Custos pré-pagos 193,722,184  187,683,724 

Consumíveis 8,949,467  11,229,910 

 414,742,910  384,163,381 

A rubrica de outros  activos é composta por itens cuja recuperação é expectável no prazo de doze meses.

As Outras contas a receber compreendem os devedores diversos, os devedores empregados e outros. Os devedores foram agrupados considerando que não se 
enquadram nas categorias dos itens divulgados separadamente.

17.1 Activos tangíveis

Grupo & Banco

Activos tangiveis Direito de uso

 Edifícios  Equipamento  Veículos   Mobiliário 
e outros 

equipamentos   

Investimento 
em curso  

 Edifícios  Balcões  Caixas  
Automaticas

 Total  

 MT  MT  MT  MT  MT MT MT MT  MT 

Saldo  - 1 de Janeiro 
de 2019

 3,026,925,895  645,722,578  51,801,680  443,331,908  631,205,424  24,442,806  161,224,898  69,294,227  5,053,949,416 

Custo/avaliação  3,473,143,346  1,656,036,064  134,159,190  855,920,653  631,205,424  24,442,806  161,224,898  69,294,227  7,005,426,608 

Depreciações 
acumuladas

 (446,217,451)  (1,010,313,486)  (82,357,510)  (412,588,745)  -    -    -    -    (1,951,477,192)

Movementos  197,588,948  (29,795,262)  8,085,655  (27,015,597)  (73,807,095)  (7,780,947)  (74,034,341)  (17,414,972)  (24,173,610)

Adições  18,959,753  104,798,153  26,601,371  33,891,595  308,750,759  -    4,471,000  -    497,472,630 

Transferências  256,268,774  83,787,007  6,652,138  44,522,291  (382,557,854)  -    -    -    8,672,356 

Abates, cancelamentos 
e modificações

 -    (19,271)  (477,775)  (1,079,115)  -    -    (20,900,225)  -    (22,476,386)

Depreciações  (77,639,579)  (218,361,151)  (24,690,079)  (104,350,367)  -    (7,780,947)  (57,605,115)  (17,414,972)  (507,842,210)

Saldo -  31 de 
Dezembro de 2019

 3,224,514,843  615,927,316  59,887,335  416,316,312  557,398,329  16,661,859  87,190,557  51,879,255  5,029,775,806 

Custo/avaliação  3,732,962,187  1,840,397,004  150,246,051  920,636,301  557,398,329  24,442,806  144,795,672  69,294,227  7,440,172,577 

Depreciações 
acumuladas

 (508,447,344) (1,224,469,688)  (90,358,716)  (504,319,989)  -    (7,780,947)  (57,605,115)  (17,414,972)  (2,410,396,771)

Saldo - 1 de Janeiro de 
2020

 3,224,514,843  615,927,316  59,887,335  416,316,312  557,398,329  16,661,859  87,190,557  51,879,255  5,029,775,806 

Movementos  317,735,661  (89,827,293)  51,338,841  25,015,944  (506,281,989)  (13,062,859)  3,162,443  (49,173,474)  (261,092,726)

Adições  45,198,943  104,085,444  76,867,926  42,660,035  96,612,611  -    3,315,000  26,583,172  395,323,131 

Transferências  360,058,808  17,109,658  -    103,333,416  (602,894,600)  -    48,109,000  (64,512,466)  (138,796,184)

Abates, cancelamentos 
e modificações

 -    (4,115)  -    (4,621)  -    16,404,141  -    -    16,395,405 

Depreciações  (87,522,090)  (211,018,279)  (25,529,085)  (120,972,887)  -    (29,467,000)  (48,261,557)  (11,244,180)  (534,015,078)

Saldo -  31 de 
Dezembro de 2020

 3,542,250,505  526,100,023  111,226,177  441,332,255  51,116,340  3,599,000  90,353,000  2,705,782  4,768,683,080 

Custo/avaliação  4,138,219,938  1,744,761,370  218,210,701  1,066,024,798  51,116,340  62,838,000  178,456,000  27,138,000  7,486,765,146 

Depreciações 
acumuladas

 (595,969,433)  (1,218,661,347)  (106,984,524)  (624,692,543)  -    (59,239,000)  (88,103,000)  (24,432,219)  (2,718,082,067)

Saldo - 31 de Dezembro 
de 2020

 3,542,250,505  526,100,023  111,226,177  441,332,255  51,116,340  3,599,000  90,353,000  2,705,781  4,768,683,080 

17.2 Activos intangíveis (software) 

Em 31 de Dezembro de 2020

MT

Saldo de abertura  625,898,774 

Adições  204,544,131 

Transferências  122,392,718 

Amortização  (226,418,018)

Valor contabilístico em 31 de Dezembro de 2020  726,417,605 

Custo  1,110,757,494 

Amortização acumulada  (384,339,889)

Valor contabilístico em 31 de Dezembro de 2020 726,417,605

Em 31 de Dezembro de 2019

Saldo de abertura  425,172,787 

Adições  345,267,373 

Transferências  (8,672,355)

Amortização  (135,869,031)

Valor contabilístico em 31 de Dezembro de 2019  625,898,774 

Custo 827,066,658

Amortização acumulada  (201,167,884)

Valor contabilístico em 31 de Dezembro de 2019  625,898,774 

18. Activo do fundo de pensões

O Fundo de Pensões do Standard Bank Moçambique é um fundo de benefícios 
definidos estabelecido á 1 de Janeiro de 2010. É um fundo híbrido com uma 
secção de contribuições definidas e uma secção de benefícios definidos. 
A secção de benefícios definidos é fechada a novos membros e todos 
os membros activos estão na secção de contribuição definida do Fundo. 
Em termos das regras do Fundo, os membros do Fundo contribuem com uma 
percentagem variável dos salários pensionáveis, dependendo da sua categoria 
de filiação. O empregador contribui com percentagens fixas para a secção de 
contribuições definidas, mas compromete-se a contribuir com o valor calculado 
pelo Actuário para cobrir qualquer eventual carência dos pensionistas do Fundo. 
Apenas subsistem pensionistas na secção de prestações definidas do Fundo. 
Os membros com contribuições definidas que se reformem necessitam de 
adquirir uma pensão a uma Seguradora Registada. O grupo de pensionistas está 
portanto fechado aos novos reformados ou cônjuges de falecidos em serviço.

Banco & Grupo

2020 2019

MT MT

a. Quantia escriturada

Demonstração da posição financeira

Valor presente das obrigações  (517,498,000)  (526,722,000)

Justo valor dos activos do plano  690,289,000  699,616,000 

Activos líquidos do fundo de pensões  172,791,000  172,894,000 

b. Resultados

Juros líquidos no passivo de benefícios 
definidos

 (18,689,000)  (15,538,000)

 (18,689,000)  (15,538,000)

Banco & Grupo

2020 2019

MT MT

c. Reconciliação do balanço

Saldo de abertura em 1 de Janeiro  172,894,000  119,518,000 

Custo líquido com pensões  18,689,000  15,538,000 

Ganhos/perdas actuariais 
reconhecidos

 (18,792,000)  37,838,000 

Saldo de fecho em 31 de Dezembro  172,791,000  172,894,000 

d. Pagamento de benefícios pós-emprego

Banco & Grupo

2020 2019

MT MT

Saldo de abertura  526,722,000  514,408,000 

Custo de juros  53,359,000  62,612,000 

Ganhos/perdas actuariais  3,653,000  15,254,000 

Benefícios pagos  (66,236,000)  (65,552,000)

Saldo de fecho  517,498,000  526,722,000 

As perdas respeitantes a obrigação de benefícios definidos resultam maiori-
táriamente dos seguintes factores:
· Variações nos pressupostos económicos;
· Aumento de pensões menor do que esperado;
· Pagamentos de pensões nenores do que o esperado;
· Experiência demográfica diferente do esperado; e
·   Correção nos dados estáticos
Os factores acima contribuíram para o ganho actuarial líquido da seguinte forma:

Banco & Grupo

2020 2019

MT MT

Variações nos pressupostos 
económicos

 (7,465,000)  4,897,000 

Taxa de desconto  42,023,000  (76,224,000)

Taxa de crescimento das pensões  (49,488,000)  81,121,000 

Experiência  11,118,000  10,357,000 

Aumento nas pensões  (9,061,000)  (9,206,000)

Taxa de câmbio  2,664,000  -   

Experiência demográfica  17,554,000  14,787,000 

Correção nos dados estáticos  (40,000)  4,790,000 

Outros itens diversos  1,000  (14,000)

Total  3,653,000  15,254,000 
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Standard Bank, S.A.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

e. Activos do plano de benefícios pós-emprego  

Banco & Grupo

Saldo de abertura  699,616,000  633,926,000 

Retorno esperado dos activos  72,048,000  78,150,000 

Benefícios pagos  (66,236,000)  (65,552,000)

Ganho/Perda actuarial  (15,139,000)  53,092,000 

Saldo de fecho  690,289,000  699,616,000 

f. Os activos do fundos de pensões são representados como segue:

Banco & Grupo

Contas de depósitos e obrigações  363,678,000  131,974,270 

Títulos de investimento  2,501,295,072  2,447,307,615 

Caixa - Conta corrente  10,862,583  5,010,050 

 2,875,835,655  2,584,291,935 

Principais pressupostos actuariais
Os principais pressupostos actuariais à data de relato são os seguintes:

Banco & Grupo

2020 2019

MT MT

Taxa de desconto 9% 11%

Taxa de inflação 4% 6%

Aumento em pensões 3% 5%

Idade média ponderada de reforma  77.10  68.90 

Em 31 de Dezembro de 2020 o plano compreendia 0 (2019: 0) membros 
activos e 120 (2019: 122) reformados.

Análise da Sensibilidade

Os resultados da avaliação apresentados acima baseiam-se numa 
série de pressupostos. O valor da responsabilidade pode revelar-
-se sobrestimado ou subestimado, dependendo da medida em que 
a experiência real difere dos pressupostos adoptados. Abaixo é apre-
sentada a responsabilidade recalculada para demostrar o efeito do: 
- Pressuposto da taxa de desconto sobre a obrigação de benefí-
cio definido, adicionando e subtraindo 1% à taxa de desconto; e 
- Pressuposto da inflação sobre a obrigação de benefício definido, adicio-
nando e subtraindo 1% à taxa de inflação.

Taxa de Desconto - +1% -1%

Obrigações de Benefícios 
Definidos

 (517,498,000)  (487,980,000) 6.4%

Variacão (%) - -5.7% -1%

Taxa da inflação - +1% -1%

Obrigações de Benefícios 
Definidos

 (517,498,000)  (545,195,000)  (492,018,000)

Variacão (%) - -5.4% -4.9%

Banco & Grupo

2020 2019

MT MT

19 Capital social 

19.1 Autorizado 

776 400 000 acções ordinárias de 
MT 5 cada

 3,882,000,000  3,882,000,000 

19.2 Emitido e pago integralmente

776 400 000 acções ordinárias de MT 
5 cada

 3,882,000,000  3,882,000,000 

Todas as acções estão igualmente qualificadas para o pagamento de dividendos.

20 Reserva legal

A reserva de risco geral é uma reserva obrigatória no âmbito da Lei 
15/2020 (Lei das Instituições de Credito e Sociedades Financei-
ras). Uma fracção dos lucros líquidos do exercício deve ser  destina-
da à constituição de uma reserva legal nas seguintes proporções: 
-  30%, quandos as reservas constituídas forem inferiores ao capital realizado; 

-  15%, quando as reservas constituídas forem iguais ou superiores ao capital 
realizado.

Banco & Grupo

No início do ano  2,133,631,120  1,294,000,000 

Transferências durante o ano  741,948,755  839,631,120 

 2,875,579,875  2,133,631,120 

21 Outras reservas

Reserva de reavaliação  809,938,449  809,938,449 

Plano de acções do grupo  4,217,937  4,217,937 

Reserva para riscos gerais de crédito  614,652,874  459,499,628 

Reverva de conversão cambial  358,349,867  1,062,990,736 

Outras reservas  (2,207,636)  (2,207,636)

 1,784,951,492  2,334,439,115 

Reserva de reavaliação

A reserva de reavaliação refere-se à reavaliação de outros activos tangíveis 
mais especificamente de edifícios. 

Plano de acções do Grupo

O Standard Bank Moçambique tem um plano de remuneração em capital 
próprio, isto é, um plano de remuneração variável em acções do Grupo Stan-
dard Bank que é liquidado com capital próprio e confere direitos aos empre-
gados relativamente a aquisição de acções ordinárias ao preço da acção do 
Grupo Standard Bank na data em que é concedida a opção.

Reserva de risco geral de crédito

A reserva de risco geral de crédito é meramente regulamentar e refere-se à di-
ferença entre às reservas mínimas previstas no aviso número 16/GBM/2013 do 
Banco de Moçambique e o valor de imparidade calculada de acordo com as NIRF.

Reserva de justo valor - activos ao justo valor através de outro rendi-

mento integral

A reserva de avaliação de justo valor de activos disponíveis para venda com-
preende a variação líquida acumulada do justo valor de instrumentos finan-
ceiros disponíveis para venda até que os investimentos sejam desreconhe-
cidos ou em imparidade, caso em que o valor acumulado reconhecido em 
outro rendimento integral é reconhecido em lucros e prejuízos.

Grupo

2020 2019

MT MT

22 Resultados transitados

No início do ano  16,565,709,514  13,174,423,516 

Resultado líquido do ano  5,438,752,408  4,940,620,658 

Dividendos declarados  (1,236,581,258)  (1,399,383,390)

Remensuração do fundo de pensões  (18,792,000)  37,838,000 

Remensuração de assistência médica  7,984,000  3,793,000 

Transferências líquidas durante o ano  (897,221,212)  (191,582,269)

19,859,851,452  16,565,709,514 

Banco

2020 2019

MT MT

Resultados transitados

No início do ano  16,572,224,874  13,185,067,461 

Resultado líquido do ano  5,452,776,609  4,946,325,030 

Dividendos declarados  (1,236,581,258)  (1,399,383,390)

Remensuração do fundo de pensões  (18,792,000)  37,838,000 

Remensuração de assistência médica  7,984,000  3,793,000 

Transferências líquidas durante o ano  (897,102,001)  (201,415,227)

19,880,510,223  16,572,224,874 

Grupo

2020 2019

MT MT

23 Activos/Passivos por impostos 
correntes

Saldo em 1 de Janeiro  (47,426,631)  28,441,999 

Tributação do exercício (nota 10)  1,610,003,846  1,245,733,029 

 1,562,577,215  1,274,175,028 

Pagamentos/transferências

Pagamentos antecipados do período 
corrente

(1,376,280,599)  1,321,601,659 

Diferenças cambiais  186,296,617  (47,426,631)

Saldo em 31 de Dezembro

Passivos por imposto diferido  46,731,196  -   

Reserva de justo valor - activos ao justo 
valor através de outro rendimento 
integral

 -    13,457,988 

Justo valor de derivados  381,147,505  381,147,505 

Reserva de reavaliação – sobre imóveis  427,878,702  394,605,493 

Activos por imposto diferido

Ajustamentos de transição IFRS 9  -    161,627,030 

Reservas de reavaliação de activos 
financeiros

 -    20,554,199 

Depreciações e amortizações  67,342,767  47,626,191 

Justo valor de derivados

Prejuizos do exercicio  9,249,978  2,320,298 

 76,592,744  232,127,717 

(Activos)/Passivos por imposto 
diferido

 351,285,956  162,477,775 

Banco

Activos/Passivos por impostos 
correntes

Saldo em 1 de Janeiro  (47,426,631)  28,441,999 

Tributação do exercício (nota 10)  1,609,903,846  1,245,635,274 

 1,562,477,215  1,274,077,273 

Pagamentos/transferências

Pagamentos antecipados do período 
corrente

 (1,376,180,599)  1,321,503,904 

Diferenças cambiais

Saldo em 31 de Dezembro  186,296,617  (47,426,631)

Passivos por imposto diferido

Reserva de justo valor - activos ao justo 
valor através de outro rendimento 
integral

 46,731,196  -   

Justo valor de derivados  -    13,457,988 

Reserva de reavaliação – sobre imóveis  381,147,505  381,147,505 

Activos por imposto diferido  427,878,702  394,605,493 

Ajustamentos de transição IFRS 9  -    161,627,030 

Reservas de reavaliação de activos 
financeiros

 -    20,554,199 

Depreciações e amortizações  67,342,767  47,626,191 

Justo valor de derivados

Prejuizos do exercicio  -    -   

 67,342,767  229,807,419 

(Activos)/Passivos por imposto diferido  360,535,933  164,798,073 

Grupo & Banco

2020 2019

MT MT

24 Recursos de instituições de crédito

À ordem

Em moeda local  22,084,812  1,512,578,549 

 22,084,812  1,512,578,549 

Depósitos à ordem em moeda local refere-se ao saldo da conta vostro do Standard 
Bank South Africa (SBSA).

A prazo 

Em moeda local  65,498,224  937,950,529 

Em moeda estrangeira  447,542,409  173,600,676 

 513,040,633  1,111,551,205 

Total  535,125,445  2,624,129,754 

Depósitos a prazo em moeda estrangeira representam cartas de crédito confirmadas 
com um prazo inferior a 12 meses a contar da data do relato.

Banco & Grupo

2020 2019

MT MT

25 Recursos de clientes

À ordem

Em moeda local 49,073,543,058  42,164,231,961 

Em moeda estrangeira  46,439,652,464  32,614,741,775 

 95,513,195,522  74,778,973,736 

A prazo 

Em moeda local  12,052,224,542  9,773,658,967 

Em moeda estrangeira  4,098,107,664  3,926,627,446 

 16,150,332,206  13,700,286,413 

Total  111,663,527,727  88,479,260,149 

Maturidade dos depósitos a prazo

Até 1 mês  6,462,590,514  6,215,915,690 

De 1 mês a 3 meses  3,913,876,399  2,941,907,732 

De 3 meses a 1 ano  5,767,832,481  4,537,573,491 

Acima de 1 ano  6,032,812  4,889,500 

 16,150,332,206  13,700,286,413 

Grupo

2020 2019

MT MT

26 Outros passivos

Acréscimos de custos  990,791,537  943,241,022 

Títulos a pagar  24,674,531  77,251,794 

Dividendos a pagar  56,009,354  52,023,355 

Contas a pagar  969,569,354  665,123,465 

Imparidade  - rubrcas 
extrapatrimoniais

 73,205,157  90,534,177 

Passivo de locação  62,634,354  136,844,864 

 2,176,884,288  1,965,018,677 

Banco

2020 2019

MT MT

Outros passivos

Acréscimos de custos  990,791,537  943,241,022 

Títulos a pagar  24,674,531  77,251,794 

Dividendos a pagar  56,009,354  52,023,355 

Contas a pagar  971,784,939  670,721,855 

Imparidade  - rubrcas 
extrapatrimoniais

 73,205,157  90,534,177 

Passivo de locação  62,634,354  136,844,864 

 2,179,099,873  1,970,617,067 

A rubrica de outros passivos é composta por itens cuja liquidação é expectável no prazo 
de doze meses.
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26.1    Passivo de locação

Saldo de abertura

1-Jan-20

Adições Terminações,  
modificações e/ou 

cancelamentos

Custos com juros Pagamentos Saldo de fecho

31-Dec-20

Edifícios  6,204,588  26,583,517  -    4,296,322  (10,176,190)  26,908,237 

Balcões  122,203,302  3,314,655  -    26,183,905  (110,903,147)  40,798,715 

Caixas Automaticas  8,436,974  -    -    5,199,395  (18,708,967)  -5,072,598 

Total  136,844,864  29,898,172  -    35,679,622  (139,788,304)  62,634,354 

26.2. Imparidade - rubricas extrapatrimoniais.

Banco & Grupo

2020 2019

MT MT

27 Empréstimos subordinados

Obrigações 2015 – Série 1 -  324,727,083 

Obrigações 2015 – Série 2 -  406,074,563 

Obrigações 2015 – Série 3 -  331,160,000 

-  1,061,961,646 

Reconciliação do saldo

Saldo de abertura  1,061,961,646  1,081,572,923 

Emissões/(Pagamentos) (1,001,000,000)  -   

Juros pagos  (272,238,875)  (67,073,125)

Acréscimo de juros  211,277,229  60,961,646 

Saldo de fecho  -    1,061,961,646 

As variações nos empréstimos subordinados estão relacionadas com os juros 
pagos (variações de caixa) e os juros acumulados (variações não monetárias). 
O efeito líquido nos fluxos de caixa é de  MT 6 111 479.

Obrigações 2015 –  Série I

Trata-se de obrigações subordinadas emitidas em 7 de Agosto de 2015, por 
um período de 10 anos, com maturidade em 8 de Agosto de 2025. O valor 
nominal é de MT 300 000 000 e é composto de 3 000 000 unidades de MT 
100 cada. Os juros sobre o primeiro cupão foram fixados em 12,0%. A taxa de 
cupão subsequente será a taxa de facilidade permanente de cedência (FPC) 
acrescida de 4.5%. Os juros são pagos a cada 6 meses e o capital será reem-
bolsado na maturidade. As obrigações são mensuradas pelo custo amortiza-
do e podem ser resgatadas a partir do 5º ano (2020). Os juros são pagos em 
07 de Fevereiro e 07 de Agosto de cada ano. Estes instrumentos liquidados 
em 2020. O banco exerceu a opção de compra.

Obrigações 2015 – Série II

Trata-se de obrigações subordinadas emitidas em 4 de Setembro de 2015, por 
um período de 10 anos, com maturidade em 4 de Setembro de 2025. O valor 
nominal é de MT 381 000 000 e é composto de 3 810 000 unidades de MT 100 
cada. Os juros sobre o primeiro cupão foram fixados em 12,0%. A taxa de cupão 
subsequente será a taxa de facilidade permanente de cedência (FPC) acrescida 
de 4.5% até ao 5º ano e de 5.5% subsequentemente. Os juros são pagos a cada 
6 meses e o capital é reembolsado na maturidade. Os juros são pagos em 04 de 
Março e 04 de Setembro de cada ano. Estes instrumentos foram liquidaddos em 
2020.O banco exerceu a opção de compra.

Obrigações 2015 – Série III

Trata-se de obrigações subordinadas emitidas em 29 de Outubro de 2015, 
por um período de 10 anos, com maturidade em 29 de Outubro de 2025. O 
valor nominal é de MT 320 000 000 e é composto de 3 200 000 unidades 
de MT 100 cada. Os juros sobre o primeiro cupão foram fixados em 12,25%. A 
taxa de cupão subsequente será a taxa de facilidade permanente de cedên-
cia (FPC) acrescida de 4.5%. Os juros são pagos em 29 de Abril e 29 de Ou-
tubro de cada ano. Estes instrumentos foram liquidados em 2020. O banco 
exerceu a opção de compra.

28 Responsabilidades com a assistência médica pós-reforma

O pagamento de benefícios de assistência médica pós-emprego é dado a 
um grupo restrito de membros que foram empregados do Banco antes de 
31 de Dezembro de 1990 e que recebem 75% de contribuição para o plano 
de subsídio de assistência médica aquando da sua reforma. Contudo, alguns 
colaboradores empregados após essa data são elegíveis. Todos os membros 
em serviço foram transferidos para o regime nacional de segurança social 
e já não se qualificam para um subsídio de contribuições do regime médi-
co na aposentadoria. Com exceção de um membro que recebe um subsídio 
de 100%, todos os membros remanescentes recebem um subsídio de 75% 
das contribuições do regime médico na aposentadoria. Os dependentes dos 
membros elegíveis de continuação recebem um subsídio de contribuições do 
regime médico antes e depois da morte do membro principal. Em 31 de De-
zembro de 2020 o plano compreendia 87 (2019:89) membros activos.

Banco & Grupo

2020 2019

MT MT

a. Reconciliação de activos e passivos 
reconhecidos no balanço

Valor presente de obrigações  
não financiadas

 71,380,000  76,934,000 

Valor presente de obrigações em 
excesso de activos do plano

 71,380,000  76,934,000 

b. Reconciliação de activos e passivos 
reconhecidos na demonstração  
da situação financeira

Saldo de abertura  76,934,000  76,450,000 

Custo líquido anual reconhecido  
em resultados

 8,000,000  9,577,000 

Custo com juros líquidos  8,000,000  9,577,000 

Remensuração reconhecida no 
rendimento integral 

 (7,984,000)  (3,793,000)

Pagamentos esperados de benefícios 
dos empregados

 (5,570,000)  (5,300,000)

Diferenças cambiais  71,380,000  76,934,000 

Saldo de fecho  76,934,000  76,450,000 

c. Componentes do custo de 
benefícios definidos  
(demonstração de resultados)

Custo de juros  8,000,000  9,577,000 

Custo  8,000,000  9,577,000 

d. Contribuições de prémios e 
pagamentos de benefícios

Pagamentos de Benefícios  (5,570,000)  (5,300,000)

Total de fluxos de caixa  (5,570,000)  (5,300,000)

e. Principais pressupostos actuariais

Os principais pressupostos actuariais à 
data de relato são os seguintes:

Taxa de desconto 9.4% 10.8%

Custo de inflação de cuidados de saúde 5.7% 7.7%

Taxa de inflação 3.7% 5.7%

Idade prevista de reforma 55 (Mulheres) e 60 (Homens)

Análise da Sensibilidade

Os resultados da avaliação apresentados acima baseiam-se numa 
série de pressupostos. O valor da responsabilidade pode revelar-
-se sobrestimado ou subestimado, dependendo da medida em que 
a experiência real difere dos pressupostos adoptados. Abaixo é apre-
sentada a responsabilidade recalculada para demostrar o efeito de: 
- Uma diminuição ou um aumento de um ponto percentual na taxa de desconto; e 
-  Uma diminuição de um ponto percentual na taxa de inflação dos custos dos 

cuidados de saúde.

Taxa de Desconto - +1% -1%

Responsabilidades com a as-
sistência médica pós-reforma

 71,380,000  65,066,000  78,917,000 

Variacão (%) - -8.8% +10.6%

Taxa da inflação - +1% -1%

Obrigações de Benefícios 
Definidos

 71,380,000  79,155,000  64,784,000 

Variacão (%) - +10.9% -9.2%

Empresa-mãe

O Standard Bank, S.A. tem como empresa-mãe e accionista maioritário o 
Stanbic Africa Holdings Limited, um Banco de investimento constituído no 
Reino Unido que detém uma participação equivalente a 98.15% do capital.

2020 2019

Subsidiárias Valor %  Accões Valor %  Accões

Standard Bank Socieda-
de Gestora de Fundo de 
Pensoes, S.A

 3,750,000 95%  3,750,000 95%

Standard Insurance Cor-
retores de Seguros,SA

 6,000,000 99%  6,000,000 99%

Diversas transacções bancárias, depósitos, contas a pagar e garantias são 
celebradas com partes relacionadas. Estas transacções são realizadas 
numa base comercial no decurso normal do negócio. As transacções com 
partes relacionadas executadas durante o ano e os respectivos saldos no 
fim do ano são as seguintes:

Banco & Grupo

2020 2019

MT MT

Juros ganhos nos depósitos

Standard Bank South Africa  113,400  143,671

Standard Bank Isle of Man Branch  387,503  52,861,639

 500,903  53,005,310

Honorários de gestão antecipados a 
pagar à sede

 419,270,313  391,285,088

Acréscimo de custos  referentes aos 
honorários de gestão a pagar à sede

 110,788,305  105,445,172

Depósitos

Standard Bank South Africa  485,450,000  874,000,000

 2,247,000,000  7,745,220,000

Standard Bank Isle of Man Branch  2,732,449,999  8,619,219,999

29 Transacções com partes relacionadas

Gestores-chave

Os gestores-chave são os membros do conselho de administração do Stan-
dard Bank, S.A. Os directores não executivos estão incluídos na definição de 
gestores-chave, tal como exigido pelas NIRFs. A definição de gestão chave in-
clui os membros próximos da família dos gestores-chave e qualquer entidade 
sobre a qual a gestão chave exerce controlo ou controlo conjunto. Os membros 
próximos da família são os membros da família que se pode esperar que in-
fluenciem, ou sejam influenciados por essa pessoa nas suas relações com o 
Standard Bank, S.A. Podem incluir o parceiro e os filhos, os filhos do parceiro 
do gestor-chave, e os dependentes do gestor-chave ou do parceiro.

Em 31 de Dezembro de 2020, a rubrica de  Empréstimos e adiantamentos 
a clientes incluía um saldo de 64 186 milhares de Meticais (2019 - 63 789 
milhares de Meticais) referentes a acordos ou contratos de empréstimos en-
volvendo directores, administradores ou os seus familiares.

Remunerações de gestores-chave do Banco 

Banco & Grupo

2020 2019

MT MT

Benefícios de curto prazo  186,611,013  195,823,163

Beneficios pós emprego  8,326,101  7,085,870 

Pagamentos baseados em acções  3,589,289  1,822,427 

 198,526,403  204,731,461 

30 Caixa gerada pelas actividades operacionais

Grupo

2020 2019 

MT MT

Resultado antes de impostos indirec-
tos 

 7,506,330,001  7,374,470,370 

Ajustamentos para itens não monetá-
rios e outros ajustamentos incluídos 
na demonstração do resultado:

(8,322,149,230)  (7,940,440,876)

Depreciação (nota 8)  534,015,078  507,841,545 

Amortização (nota 8)  226,418,018  135,869,031 

Imparidade líquida  (166,017,777)  105,583,378 

Justo valor de derivados  -    (10,365,600)

Perdas em alienações  8,282  1,576,161 

Juros e rendimentos similares 10,335,594,608)  (10,361,545,042)

Juros e encargos similares  1,419,021,777  1,680,599,653 

Caixa gerada pelas actividades 
operacionais

 (815,819,229)  (565,970,506)

Banco

2020 2019 

MT MT

Resultado antes de impostos indirec-
tos 

 -    7,385,114,315 

Ajustamentos para itens não monetá-
rios e outros ajustamentos incluídos 
na demonstração do resultado:

(8,322,149,230)  (7,941,002,116)

Depreciação (nota 8)  534,015,078  507,841,545 

Amortização (nota 8)  226,418,018  135,869,031 

Imparidade líquida  (166,017,777)  105,583,378 

Justo valor de derivados  -    (10,926,840)

Perdas em alienações  8,282  1,576,161 

Juros e rendimentos similares 10,335,594,608)  (10,361,545,042)

Juros e encargos similares  1,419,021,777  1,680,599,653 

Caixa gerada pelas actividades 
operacionais

 
(8,322,149,230)

 (555,887,801)
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Standard Bank, S.A.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

31 Variações nos activos e passivos operacionais

Grupo

Passivos

Recursos de instituições de crédito (2,089,004,309)  2,021,289,146 

Recursos de clientes  23,224,879,174  14,653,229,830 

Outros passivos  251,558,480  (805,772,485)

Aumento dos passivos operacionais  21,387,433,345  15,868,746,491 

Activos

Activos financeiros  4,344,772,809  (1,913,308,762)

Empréstimos e adiantamentos a 
Bancos

 (985,836)  -   

Empréstimos e adiantamentos a 
clientes

 
(9,252,664,821)

 (245,000,502)

Outros activos  (65,191,184)  (183,835,111)

Diminuição de activos operacionais  (4,974,069,032)  (2,342,144,374)

Variações líquidas nos activos e 
passivos operacionais

 16,413,364,313  13,404,786,418 

Banco

Passivos

Recursos de instituições de crédito (2,089,004,309)  2,021,289,146 

Recursos de clientes  23,224,879,175  14,653,229,830 

Outros passivos  275,716,928  (807,938,403)

Aumento dos passivos operacionais  21,411,591,795  15,866,580,573 

Activos

Activos financeiros  4,344,772,809  (2,027,346,933)

Empréstimos e adiantamentos a 
Bancos

 (985,836)  -   

Empréstimos e adiantamentos a 
clientes

(9,252,664,820)  (196,938,880)

Outros activos  (116,610,624)  (78,854,359)

Diminuição de activos operacionais  (5,025,488,471)  (2,303,140,172)

Variações líquidas nos activos e 
passivos operacionais

 16,386,103,323  13,563,440,401 

32 Reconciliação de caixa e equivalentes de caixa

Grupo

Caixa e disponibilidades no Banco 
Central (nota 12)

 26,712,221,834  22,775,906,961 

Empréstimos e adiantamentos  
a Bancos (nota 15.1)

46,589,548,362  29,784,566,743 

 73,301,770,196  52,560,473,704 

Banco

Caixa e disponibilidades no Banco 
Central (nota 12)

 26,689,154,839  22,766,076,755 

Empréstimos e adiantamentos  
a Bancos (nota 15.1)

46,589,548,362  29,784,566,743 

 73,278,703,201  52,550,643,498 

33 Taxas de conversão

Foram usadas as seguintes taxas de câmbio na conversão destas demons-
trações financeiras para Dólares Norte-Americanos (USD).

2020 2019 Movimento

MT MT MT

Taxa de fecho  74.90  61.47  13.43 

Taxa média  69.45  62.54  6.91 

As taxas baseiam-se nas taxas oficiais publicadas pelo Banco de Moçambique.

34 Eventos subsequentes

Em 25 de Fevereiro de 2021, o Conselho de Administração propôs a distribui-
ção de dividendos no montante MT 1 908 471 813  (2019: MT 1 236 581 258) 
no valor de MT 2.46 (2019:  MT 1.59) por acção para o exercício findo em 31 
de Dezembro de 2020.

AGORA O SEU VOO

COM O CARTÃO DE CRÉDITO
PLATINUM E GOLD 

Porque a sua viagem deve ser a mais confortável, a partir de hoje o seu voo começa no Flamingo 
Lounge.  Com um serviço de excelência e personalizado, agregamos comodidade a sua viagem. 

Basta apenas apresentar o seu cartão de Crédito Platinum ou Gold, para ter acesso a Sala VIP 
até 3 horas com:

Sala de Negócios

Snacks (Lanches e Bebidas)

Free Wi-Fi

Espaço Privado

Facilidade para clientes Executive e Private.
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