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O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
instou as instituições 
da Administração 
Pública a colabora-

rem com o Provedor de Jus-
tiça na busca de soluções para 
os problemas dos cidadãos, de 
modo a reduzir as contesta-
ções populares.

Falando ontem em Mapu-
to, na abertura do seminário 
que marcou a celebração dos 
10 anos do Provedor de Jus-
tiça no país, o Chefe do Esta-
do afirmou que esta entidade 
está a alcançar o patamar de-
sejado, rumo à defesa dos di-
reitos do cidadão.

Nyusi disse que o núme-
ro crescente de cidadãos que 
procuram pelo Provedor de 
Justiça demonstra a confian-
ça do público na instituição e 
na resposta às suas preocupa-
ções.

“Quanto maior for a con-
fiança dos cidadãos em re-
lação às instituições da Ad-
ministração Pública, melhor 
será a avaliação do nosso de-
sempenho, enquanto entida-
des viradas para a prestação 
da assistência e satisfação das 
necessidades da população”, 
disse.

Falou do percurso da ins-
talação do Gabinete do Pro-
vedor de Justiça, por incum-
bência da Constituição da 
República, de divulgação das 
suas atribuições até à popula-
ção começar a compreender a 
importância da sua figura. “É 
por isso que as instituições da 
Administração Pública devem 
colaborar com o Provedor 
de Justiça para a solução das 
inquietações dos cidadãos”, 
reiterou.

Disse ser um trabalho que, 
não raras vezes, pode dar ori-
gem a reformas legislativas do 
Estado e à alteração do modo 
de actuação das instituições 
públicas e seus funcionários e 
agentes. “O não acatamento 
das recomendações do Pro-
vedor de Justiça ou a resposta 
tardia põe em causa os direi-
tos dos cidadãos, razão última 
da nossa existência como Es-
tado”, destacou o Presidente 
da República.

Na sua intervenção, Nyusi 
afirmou que, ao longo dos 10 
anos da sua existência, o Pro-
vedor de Justiça tem-se afir-
mado, de modo consistente, 
como um órgão do Estado que 
dá voz aos sem voz, procu-
rando junto da Administração 

OS produtores de algodão e as 
empresas fomentadoras alcan-
çaram ontem consensos para a 
fixação do preço de referência 
de 33 meticais na comerciali-
zação do chamado ouro branco 
de primeira e o estabelecimen-
to de um mecanismo inovador 
de estabilização de custos para 
os próximos três anos.

O preço, alcançado num 
encontro orientado pelo Mi-
nistro da Agricultura e De-
senvolvimento Rural, Celso 
Coreia, permite aos agricul-
tores nacionais do subsector 
de algodão aumentar os seus 
rendimentos em cerca de 35 
por cento em relação ao ano 
passado.

O encontro, que durou 
cerca de três horas e meia, 
começou com divergências. 
Os produtores, representados 
pelo Fórum Nacional dos Pro-

O COMITÉ Central do partido Frelimo reúne-se 
hoje e amanhã, na cidade da Matola, na sua V Ses-
são Ordinária para, entre vários pontos, apreciar o 
relatório do Gabinete de Preparação do XII Con-
gresso, agendado para Setembro próximo, o relató-
rio da Comissão Política, do Comité de Verificação e 
avaliar a situação política e económica do país.

A razão desta nossa reflexão sobre o encontro 
decorre não apenas da dimensão histórica da Fre-
limo, mas também e, acima de tudo, do seu papel 
na direcção do país como partido que suporta o 
Governo e, por conseguinte, serem acrescidas as 
suas responsabilidades perante todos os moçambi-
canos, porquanto suporta o Executivo do dia que 
viabiliza os interesses do Estado moçambicano. 

Acreditamos, por isso, que todos estarão atentos 
para acompanhar os debates dos assuntos a serem 
tratados, uma vez que tocam, na nossa percepção, 
com a sensibilidade de cada cidadão deste país, 
numa altura em que diversos factores, particu-
larmente externos, pressionam, neste momento, 
a economia nacional. Referimo-nos à subida dos 
preços dos combustíveis, com repercussões nega-
tivas na vida dos cidadãos, e o impacto das mudan-
ças climáticas, traduzido em cheias, inundações 
e estiagem, para além do terrorismo que afecta a 
província de Cabo Delgado, comprometendo a es-
tabilidade necessária para a criação do bem-estar 
na região norte, em particular, e no país, em geral. 
Pois cremos que só com o clima de paz e tranqui-
lidade é que os objectivos do desenvolvimento lo-
grarão os seus efeitos.

Nesta perspectiva, estamos convencidos de 
que, a par da avaliação dos relatórios dos órgãos 
do partido a serem apresentados hoje e amanhã na 
Matola, a V Sessão Ordinária do Comité Central do 
partido Frelimo dará a sua contribuição na busca de 
soluções, apontando recomendações importantes 
ao Governo que suporta para a produção de respos-
tas urgentes aos problemas do momento. 

Além dos desafios acima apontados, o país en-
frenta ainda o problema da criminalidade, sobre-
tudo os raptos e corrupção. Sabemos que a solução 
destas questões constitui um desafio, mas estamos 
confiantes de que cedo ou tarde terão a sua res-
posta e/ou serão resolvidos, tal como tem estado a 
acontecer em relação, por exemplo, à questão do 
processo de reconciliação nacional, galvanizado 
pelo programa de Desarmamento, Desmobilização 
e Reintegração dos homens residuais da Renamo. 
Um dos grandes indicadores de que se caminha 
bem na construção de um país cada vez mais re-
conciliado é a convivência sã entre os diferentes 
principais actores políticos, em que o discurso in-
flamatório vai dando espaço a pronunciamentos 
construtivos, em vários casos, fruto de um traba-
lho que o Presidente desta formação política e da 
República de Moçambique começou a desenvolver 
com o falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama, 
lá vão alguns anos.

A V Sessão Ordinária do Comité Central da Fre-
limo tem igualmente o condão de realizar-se a 
pouco menos de um mês, justamente a 25 de Junho 
próximo, dia da celebração do sexagésimo aniver-
sário da criação do partido libertador e da Indepen-
dência Nacional. 

São 60 anos de uma formação que soube, em 
cada etapa da sua existência, encarar, assumir e 
superar desafios, alguns dos quais exigiram até a 
sua capacidade constante de adaptação, aprimora-
mento dos métodos de actuação e auto-superação. 

Estamos certos de que esta formação política 
que suporta o Governo saberá encontrar as melho-
res soluções, práticas, exequíveis e coerentes, para 
todos os problemas acima referidos e que o país 
ainda enfrenta. 

A reunião magna do partido que se realiza em 
Setembro próximo, cujas teses já estão na fase de 
discussão e/ou enriquecimento, a vários níveis, 
será o apogeu da reafirmação dos valores por si de-
fendidos desde a sua criação, em 1962, designada-
mente a unidade nacional, o patriotismo, igualda-
de de direitos, desenvolvimento sustentável, entre 
outros. 

RECOMENDA PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Administração Pública
ao serviço dos cidadãos

Pública a resolução das in-
quietações dos cidadãos.

Por sua vez, o Provedor 
de Justiça, Isaque Chande, 
afirmou que os cidadãos en-
contram hoje na instituição 
que dirige um veículo célere e 
informal para a apresentação 

das suas preocupações, o que 
tem contribuído para uma 
cada vez maior aproximação 
entre eles e a Administra-
ção Pública. “São diversas as 
queixas, reclamações e pe-
tições que são apresentadas 
desde simples casos de falta 

de resposta à violação de di-
reitos dos cidadãos, como 
pedidos de reintegração de 
funcionários e demora exces-
siva na emissão de documen-
tos tais como o Direito de Uso 
e Aproveitamento da Terra 
(DUAT)”, anotou.

As queixas incluem pedi-
dos de licenças de constru-
ção, de pensões de reforma e 
de sobrevivência, o não pa-
gamento de remunerações e 
subsídios e serviços prestados 
por empresas públicas, entre 
outros assuntos.

Alcançados consensos 
para preços de algodão

O ministro da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural sau-
dou a criação deste mecanismo 
de estabilização, considerando 
que o mesmo permite aliviar os 
encargos ao Governo no sub-
sídio aos agricultores, em caso 
de queda dos preços nos próxi-
mos anos.

Recordou que há sensi-
velmente dois anos, quando o 
preço do algodão atingiu níveis 
bastante baixos que chegaram 
a condicionar, de certa forma, 
a existência da própria indús-
tria e punha em causa a conti-
nuidade da cultura, o Gover-
no viu-se na necessidade de 
implementar um programa de 
subsídios custeados pelo erário 
público.

“Nessa altura, reunimo-
-nos em fórum próprio e de-
cidimos, como Governo, sub-
sidiar o preço do algodão na

altura, um investimento pú-
blico de cerca de 240 milhões 
de meticais. Durante esse pe-
ríodo, foram vários os ques-
tionamentos sobre a razão do 
subsídio, mas defendemos que 
se tratava de uma fonte de ren-
dimento de cerca de 150 mil 
famílias, ou seja, cerca de 800 
mil pessoas moçambicanas 
que trabalham no meio rural”, 
justificou Coreia.

O ministro explicou que, 
com o preço de 33 meticais e 
os seis meticais destinados ao 
Fundo de Estabilização alcan-
çados ontem, os agricultores 
vão poder poupar cerca de 200 
milhões de meticais a depo-
sitar numa conta a ser gerida 
conjuntamente pelos produ-
tores, empresas fomentadoras 
e Governo, através do Instituto 
do Algodão e Oleaginosas de 
Moçambique. 

dutores do Algodão (FONPA), 
defendiam, para a campanha 
de comercialização prestes a 
iniciar, o preço mínimo de 35 
meticais por quilograma de 
algodão de primeira e cerca 
de três meticais destinados ao 
Fundo de Estabilização.

As empresas fomentado-
ras, por seu turno, defendiam 
o preço de 30 meticais por
quilograma e entre sete e nove
meticais a serem destinados ao
Fundo de Estabilização.

Com o consenso mais tarde 
alcançado de 33 meticais por 

quilograma, os agricultores 
e as empresas fomentadoras 
deverão destinar cerca de seis 
meticais para o Fundo de Esta-
bilização, um mecanismo que 
visa assegurar a compensação 
dos preços em caso de queda 
nos próximos anos.

Comité Central da Frelimo
reúne-se a partir de hoje

Inicia distribuição do livro 
escolar na Zambézia

Delegação irlandesa 
visita HCM

Vulcan reafirma prontidão 
para continuar operações 
em Moatize

Pesquisadores da UEM 
desenvolvem técnica que 
reduz picada do mosquito

Iniciativa promove 
educação menstrual

O COMITÉ Central da Frelimo reúne-se a partir de 
hoje, na cidade da Matola, província de Maputo, na 
sua V Sessão Ordinária que se destina à apreciação do 
relatório do gabinete de preparação do XII Congresso 
da organização, agendado para Setembro próximo. A 
reunião magna da Frelimo, que termina amanhã, vai, 
entre outras matérias, apreciar e discutir o relatório da 
Comissão Política e de Verificação, assim como avaliar a 
situação política e económica do país, por ser o partido 
que suporta o Governo.

UMA delegação irlandesa encabeçada 
pelo Ministro de Estado para Apoio ao 
Desenvolvimento e da Diáspora, Colm 
Brophy, efectua hoje uma visita de traba-
lho ao Hospital Central de Maputo (HCM). 
Uma nota do HCM recebida no “Noticias” 
refere que a delegação poderá visitar a en-
fermaria de oncologia pediátrica e o labo-
ratório de anatomia patológica. 

A MINISTRA da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmeli-
ta Namashulua, dirige amanhã,  em Maputo, as cerimónias cen-
trais da celebração do Dia Mundial de Gestão e Higiene Menstrual, 
que se assinalam anualmente a 28 de Maio. A iniciativa é promo-
vida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e 
visa promover a educação menstrual no país. Entre as várias ac-
tividades agendadas para o dia, destaque vai para o lançamento 
oficial do pacote nacional de gestão e higiene menstrual, assim 
como uma sessão de partilha de experiências de grande impacto 
obtidos pelas organizações que intervêm nesta componente.  
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DICAS SOBRE SAÚDE

REFERÊNCIA de partida: reeditamos o ponto 
de referência do artigo transacto, olhando com 
algum peso a questão do reencontro entre pai 
biológico e filho já entregue à adopção. Está em 
causa discutir a essência da dignidade a prote-
ger: se a verdade biológica deve ou não preva-
lecer sobre o vínculo constituído pela adopção 
e, principalmente, extraindo da lei as conse-
quências da situação. Foi episódio de partida 
a situação do jovem que, após anos de convi-
vência familiar, hoje, aos 24, descobriu ser fi-
lho adoptivo e pretende restabelecer o vínculo 
natural. A Lei não permite a mudança jurídica, 
pese o convívio familiar possa se desenrolar.

DISCUTINDO
A Lei da Família orienta para uma preva-

lência definitiva da verdade adoptiva, atri-
buindo ao filho o estatuto familiar, extinguin-
do o vínculo com a família natural, proibindo 
qualquer investida para a prova da origem bio-
lógica (artigos 409 e 410). 

Esta situação faz conflituar dois conteúdos 
de protecção a que urge fazer um equilíbrio: o 
sentido de dar um pai a um filho que carecia de 
amparo parental responsável e o interesse de o 
mesmo filho estar em contacto com a sua rea-
lidade biológica de origem.

Olhando os possíveis argumentos para a 
manutenção perpétua da paternidade adop-
tiva, retira-se da mesma lei que a adopção só 
pode ser decretada quando apresentar vanta-
gens concretas para o filho, não puser em cau-
sa as relações e os interesses de outros filhos do 
adoptante e verificar-se que o adoptando e a 
família adoptante revelam capacidade de in-
tegração (artigo 400). Esta capa argumentati-
va mostra que a adopção constitui um vínculo 
não natural, mas espelhando um afecto asso-
ciado à dignidade da pessoa, pela harmonia e 
integração do filho no novo convívio familiar. 
Noutra balança, o filho que, eventualmente, 
nem escolheu a situação tem o interesse em 
reencontrar-se legalmente com a sua origem 
sanguínea, elemento indiscutível da sua na-
tureza como ser humano, havendo que pensar 
como efectivar esta possibilidade sem lesar a 
dignidade de quem adoptou comprometido 

em assumir uma paternidade responsável.
As partes, aparentemente, litigantes têm 

ambas a cobertura no campo da dignidade a 
proteger e discute-se, por isso, noutras reali-
dades, a ideia de multiparentalidade, ou seja, o 
convívio entre as duas paternidades dentro da 
justificação de que ninguém agiu de má-fé ao 
se colocar numa determinada posição jurídica.

Espreitando os dogmas costumeiros afri-
canos, tendo o nosso país como exemplo, a 
questão da paternidade traduz a ideia ritual de 
que os espíritos dos antepassados renascem 
em cada novo filho que nasce numa família. 
Algumas crenças ancestrais sustentam que os 
antepassados voltam para serem guardiões da 
criança, por isso, quando se atribui o nome, 
porta-se o princípio de procurar qual dos ante-
passados clama o seu regresso. Exemplo da so-
ciedade chope onde se interpreta que a criança 
sendo junção do sémen paterno e materno, à 
medida que se vai fortalecendo no ventre da 
mãe, vai ganhando o seu espírito, dominante-
mente dos antepassados paternos. A cerimó-
nia consiste em consultar um adivinho para a 
descoberta da identidade do antepassado em 
causa. (Base científica: estudo de David Webs-
ter: “A sociedade chope – indivíduo e aliança 
no sul de Moçambique”, publicado pela im-
prensa de ciências sociais da Universidade de 
Lisboa, 2009).

Dúvidas não restam quanto ao cuidado a 
ter na análise da balança entre as verdades bio-
lógica e afectiva-legal da filiação. Alguns países 
avançam para um direito fundamental de cada 
um conhecer a sua origem biológica (exem-
plo do artigo 26 da Constituição Portuguesa), 
outros permitem que o adoptado após os 18 
anos de idade tenha direito a conhecer os seus 
pais naturais (Brasil: Lei Nacional de Adopção 
de 2009 que permitiu actualizar o Estatuto da 
Criança e do Adolescente: artigo 48). 

Ponto de reflexão contínua: sem um fecho 
absoluto do tema, mantemos um posiciona-
mento em reflexão: a adopção é pelo interesse 
superior da criança, mas esta tem o supremo 
direito ao convívio com a sua natureza bioló-
gica, expressando ambas as situações a digni-
dade humana.

Sexta-feira, 27 de Maio de 2022MULHER2

DISCUTINDO LEIS
DIDIER MALUNGA

Dignidade e direitos (64)

(As verdades da filiação e a dignidade)

A ANEMIA é uma doença causada pela falta de 
sangue ou pela diminuição dos glóbulos ver-
melhos e hemoglobina, que são responsáveis 
pelo transporte do oxigénio para diversos ór-
gãos e tecidos do organismo.

Assim, como há diminuição da quantida-
de de oxigénio circulante, podem ser notados 
diversos sintomas, como fadiga, cansaço, fra-
queza, palidez e náuseas, podendo ser tratada 
com alimentos e ajustes na dieta.

Os alimentos que curam a anemia são os 
ricos em ferro, já que o ferro é essencial para a 
formação da hemoglobina, que é o componen-
te responsável pelo transporte de oxigénio pelo 
corpo. Desta forma, é importante consumir 
alimentos fontes deste mineral, como fígado, 
carne vermelha ou feijão, além de alimentos 
ricos em vitamina C, como laranja, limão ou 
morango na mesma refeição, pois assim é pos-
sível melhorar a absorção de ferro no intestino.

CARNES
As carnes vermelhas contêm grande quan-

tidade de ferro e vitamina B12, e por isso devem 
ser consumidas cerca de 2 a 3 vezes por sema-
na, para combater a anemia. As carnes bran-
cas também contêm ferro, porém em menor 
quantidade, e, por isso, pode-se alternar en-
tre um dia de carne vermelha e outro de carne 
branca como frango ou peru.

FÍGADO OU CORAÇÃO DE GALINHA
Algumas partes específicas da carne, como 

os rins, fígado e coração de galinha também 
contêm muito ferro e vitamina B12 e devem ser 
consumidas de uma forma saudável, grelhados 
ou cozidos, mas não todos os dias.

PÃO INTEGRAL
O pão de cevada e o integral contêm um 

alto teor em ferro, por isso, pessoas que têm 
anemia devem substituir o pão branco por este 
tipo de pão.

VEGETAIS ESCUROS 
Os vegetais como salsa, espinafre e folhas 

de mandioca, além de serem ricos em ferro, 
são também uma fonte de cálcio, vitaminas, 
beta-caroteno e fibras, óptimos para manter o 
equilíbrio do organismo. Assim, uma boa for-
ma de os utilizar é adicionando-os a saladas ou 
sopas.

BETERRABA
Devido ao alto teor em ferro, a beterraba 

também é óptima para combater a anemia. 
Uma boa forma de a utilizar é misturando este 
vegetal nas saladas ou então fazer sumos, que 
devem ser tomados diariamente. 

FRUTAS COM VITAMINA C
As frutas com vitamina C, como a laranja, 

limão, tangerina, caju, toranja, morango, ana-
nás, maracujá e romã são ricos em vitamina C, 
que é muito importante para potencializar a 
absorção do ferro presente nos alimentos, por 
isso recomenda-se a adição de alguns destes 
alimentos fonte de vitamina C. 

Os melhores aliados 
no combate à anemia

Quebrando estereótipos 
para proteger património

A 
ACTUAÇÃO da mulher 
na segurança privada 
tem vindo a aumentar, 
graças ao profissiona-
lismo que ela demons-

tra na protecção do património 
e pessoas, aliado à luta cons-
tante pela sobrevivência.

É que, à semelhança das 
engenharias, tecnologias, 
transporte e construção civil, 
a segurança privada está na 
lista das profissões dominadas 
por homens. Entretanto, este 
cenário está a mudar graças à 
superação das construções so-
ciais sobre o papel da mulher 
nas sociedades modernas.

Muitas empresas de segu-
rança, com enfoque para as da 
Região do Grande Maputo, têm 
estado a apostar nas mulheres 
para a protecção de institui-
ções públicas e/ou privadas e 
residências, colocando-as a 
liderar as equipas em que estão 
integradas.

Delfina Isaura, seguran-
ça há quatro anos, conta que, 
apesar de estar numa área do-

minada por homens, não tem 
havido distinção de género e 
a ambos os sexos é imposta a 

mesma dinâmica laboral.
A interlocutora vive com os 

irmãos, facto que lhe concede 

liberdade para melhor exercer 
a profissão, apesar dos desafios 
que esta área acarreta.

Conta que tem enfren-
tado dificuldades para lidar 
com os utentes, uma vez que 
atende pessoas de diferentes 
extractos sociais, algumas 
com a concepção de que não 
têm dever de prestar qual-
quer declaração.

“Um dos momentos 
marcantes aconteceu quan-
do um homem não queria ser 
revistado. Temos a obrigação 
de revistar o interior de todas 
as viaturas no momento da 
saída, mas ele não aceitou, 
alegadamente porque não se 
podia tocar no seu carro. Foi 
assim que nos apontou uma 
arma e ficámos paralisados”, 
revelou.

Mesmo com estes de-
safios, Delfina não desiste 
porque reconhece que todas 
as profissões têm as suas vi-
cissitudes e a vida é feita de 
batalhas. Para Delfina, a pro-
fissão é de constante insegu-
rança porque os malfeitores, 
não raras vezes, atacam-nas 
para lograr os seus intentos.

Saímos de casa sem 
certeza do regresso
O SENTIMENTO de mãe que sempre aspirou 
o melhor para os seus filhos coloca muitas
mulheres em busca de trabalho para pôr pão
na mesa. 

Sem se importar com a forma como a so-
ciedade as encara em profissões ainda mas-
culinizadas, elas abraçam-nas e provam que 
a mulher também é capaz quando o assunto 
é garantir a subsistência dos filhos.

É o caso de Faustina Matola, que entrou 
na empresa de segurança há quatro anos, 
com os olhos focados nas melhores condi-
ções de vida para si e sua família.

Mãe de quatro filhos e residente no bair-
ro Siduava, no município da Matola, sito há 
25 quilómetros do seu local de trabalho, na 
capital, tem uma jornada laboral de dias in-
tercalados e trabalha durante 24 horas inin-

terruptas . 
Conta que é uma profissão desafiante na 

medida em que a coloca distante da família, 
para além de ter de trabalhar durante a noite 
e enfrentar o frio do Inverno.

“Há muitos riscos na profissão, posso 
sair de casa e não voltar mais, porque, para 
o ladrão lograr os seus intentos onde estou a
trabalhar, deve antes eliminar-me. Portan-
to, saímos de casa sem certeza de que vamos 
regressar, mas, graças a Deus, ainda não tive 
situações de roubo ou agressões”, contou.

Faustina também enfrenta vários riscos 
ao sair de casa. Revelou que deixa a residên-
cia às 4.00 horas da madrugada, mas nunca 
caminha sozinha por ser arriscado, tratan-
do-se de um bairro onde actuam grupos de 
assaltantes.

O AUMENTO do nível de esco-
larização, o acesso à informa-
ção, os avanços científicos e o 
debate público e democrático 
contribuíram para a quebra dos 
estereótipos e tabus sobre o pa-
pel da mulher na sociedade.

A posição é do antropólogo 
e docente universitário Gui-
lherme Mussane, para quem a 
evolução da história mostrou 
que a hierarquização dos gru-
pos sociais em função do sexo e 
seu papel na sociedade tinham 
de ser revistos.

Para o estudioso, as mu-
lheres vêm lutando para con-
quistar o seu espaço, mostran-
do que têm potencial, força e 
inteligência para assumir as 
mesmas funções.

“Esta evolução deu o que 
temos na era contemporânea, 
onde está claro que o sexo não 
determina a força, inteligên-
cia, beleza ou outros. A de-
mocracia, que é uma forma de 
organização social, dá um es-
paço de valorização, debate e 
diálogo. A mulher conseguiu, 
através de lutas na história, co-
locar-se no seu devido lugar”, 
afirmou.

Explicou que, mesmo na 
hierarquia dos Estados, há 
áreas onde era impensável ter 
mulheres, situação que tem 
estado a mudar, mesmo nas 
sociedades africanas. Realçou 
que o primeiro factor de socia-

Formação 
vence tabus

lização é a mulher, que dá à luz e 
educa a criança, daí que a fechar 
em tabus é fechar uma socieda-
de inteira.

“As empresas privadas têm 
uma lógica de lucro e, para tal, 
têm critérios de eficiência, boas 
práticas, qualidade de inter-
venção no mercado de com-
petição e fica de lado o critério 
do sexo, mas sim qualidade do 
serviço”, acrescentou.

Para Mussane, as constru-
ções sociais e tabus só atrasam 
as sociedades e ninguém inves-
te para atrasar ou perder lucro. 
“Esta situação é resultado da 
evolução da sociedade, onde 

percebe que os tabus em relação 
à profissão atrasam o desenvol-
vimento da sociedade”, frisou.

Para o alcance da harmonia 
social, Mussane defende o diá-
logo constante para que o par-
ceiro entenda que a mulher se-
gurança está a buscar recursos 
para a família e o dinheiro que 
ela traz faz falta. 

“Ela tem de mostrar a im-
portância do trabalho no em-
poderamento económico da 
família e que a participação nas 
finanças familiares permite a 
educação dos filhos e subsis-
tência de outros dependentes”, 
concluiu.

Foco supera 
desafios

Fruto da igualdade
de género no país

ALGUNS trabalhos, por sua 
natureza, colocam desafios à 
mulher no cumprimento das 
tarefas domésticas considera-
das femininas, como cuidar da 
casa e família.

No entanto, Rita Lázaro, 
que trabalha como segurança 
há um ano, provou que é pos-
sível conciliar a vida profissio-
nal com a familiar, apesar dos 
desafios.

Vive no bairro Khongolote, 
município da Matola, e traba-
lha na baixa da cidade fazendo 
24 horas, seguidas de 48 horas 
de descanso. Casada e mãe de 
dois filhos, refere que o mais 
importante é conseguir con-
ciliar as vidas familiar e pro-
fissional.

“É verdade que não con-

sigo fazer todas as actividades 
domésticas concebidas como 
de mulheres, mas, dialogando 
com o meu marido, mantenho 
harmonia em casa e no traba-
lho”, relatou.

A mulher contou que é de-
safiador deixar o marido em 
casa e, às vezes, a passar noi-
tes sozinho, sobretudo porque 
nos dias em que ela está a tra-
balhar o seu companheiro tem 
de preparar todas as refeições, 
inclusive o jantar. Para Rita, 
ser segurança é sinónimo de 
mulher batalhadora, que pre-
fere enfrentar o frio, a chuva, 
a noite, longas horas em pé, 
entre outros desafios para o 
bem-estar da família e segu-
rança do património colocado 
sob a sua protecção.

A INTEGRAÇÃO da mulher em áreas profissionais tidas como ti-
picamente masculinas é uma tendência global resultante das re-
flexões sobre a igualdade de género.

O sociólogo João Miguel Natingue considera que os debates 
sobre o género contribuíram para que os papéis sociais do homem 
e da mulher fossem revistos, apesar dos desafios que persistem 
para o alcance da equidade.

“É notável que várias profissões, que cultural e tradicional-
mente foram tidas como lugar de homens, hoje sejam exercidas 
por mulheres. Elas percebem que devem procurar ser iguais ao 
homem”, afirmou.

Para Natingue, as escolas estão melhor preparadas para a 
abordagem sobre o género, sendo notável uma mudança de men-
talidade sobre o papel da mulher e do homem na esfera social, fa-
miliar e profissional.

“Não é diferente da segurança que era vista como profissão 
para homens, mas hoje em dia há muitas mulheres que percebem 
que podem dar o seu contributo profissional para o bem das em-
presas e das suas famílias”, acrescentou.

Explicou que estas mudanças podem originar conflitos devido 
às questões enraizadas na tradição como o papel da mulher em 
casa, como cuidadora do lar e dos filhos, devendo-se sempre pri-
vilegiar o diálogo. Para o docente universitário, é preciso que es-
tas mudanças sejam encaradas com naturalidade e que a mulher 
encontre o equilíbrio entre a sua vida profissional e o seu papel na 
família.

Rita Lázaro concilia trabalho e família

Escolarização fundamental para quebrar estereótipos - Guilherme Mussane

Delfina Isaura conta os desafios da profissão

SEGURANÇA PRIVADA
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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

FUNDO PARA O FOMENTO DA HABITAÇÃO, FP
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES - RA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Fundo para o Fomento de Habitação, FP (FFH-FP) convida concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas para os

concursos abaixo indicados:

No de 
Ordem

Modalidade 
Contratação 
e Respectiva 
Referência

Objecto do 
Concurso

Data, Hora e Local 
de Entrega de 

Documentos de 
Qualificação e 

Propostas

Data, Hora e Local 
de Abertura de 
Documentos de 
Qualificação e 

Propostas

Data, hora e 
Visita ao Local

Data Prevista do 
Posicionamento 

dos 
Concorrentes

Validade 
da 

Proposta

Garantia 
Provisória 

(MZN)

01

Concurso 
Público 
No 47A 

002641/11/
FFH/2022

EMPREITADA 
PARA 

CONSTRUÇÃO 
DE 25 CASAS 

T0 MUNICIPIO 
METANGULA, 

PROVINCIA DE 
NIASSA 

- LOTE 1 
(12 casas)

17/6/2022 

9.00 horas, 

Fundo para o 
Fomento de 

Habitação, FP – 
Niassa 

Av. Samora Machel, 
n.º 232, Cidade de 

Lichinga 

Cell: 84 321 9949

17/6/2022 

9.15 horas,

 Fundo para 
o Fomento de 

Habitação, FP – 
Niassa 

Av. Samora Machel, 
n.º 232, Cidade de 

Lichinga 

Cell: 84 321 9949

31/5/2022
Hora: 

9.30 horas
Concentração 
nas Bombas 

do FUNAE, no 
Município de 

Metangula 

Os concorrentes serão notificados
120 dias 141.800,00

EMPREITADA 
PARA 

CONSTRUÇÃO 
DE 25 CASAS 

T0 MUNICIPIO 
METANGULA, 

PROVÍNCIA DO 
NIASSA 

- LOTE 2 
(13 casas)

17/6/2022 

13.00 horas, 

Fundo para o 
Fomento de 

Habitação, FP – 
Niassa 

Av. Samora Machel, 
n.º 232, Cidade de 

Lichinga 

Cell: 84 321 9949

17/6/2022 

13.15 horas, 

Fundo para o 
Fomento de 

Habitação, FP – 
Niassa 

Av. Samora Machel, 
n.º 232, Cidade de 

Lichinga 

Cell: 84 321 9949

31/5/2022
Hora: 9.30 

horas
Concentração 
nas Bombas 

do FUNAE, no 
Município de 

Metangula

Os concorrentes serão notificados
120 dias 151.100,00

02

Concurso 
Público nº 
12/FFH, 
FP/2022

 Prestação de 
serviços de 

manutenção e 
reparação das 
instalações do 
Fundo para o 
Fomento de 

Habitação, FP

17/6/2022 

10.00 horas, 
Fundo para o 
Fomento de 

Habitação, FP

Av. Albert Lithuli, 
n.º 962, Cidade de 

Maputo 

Cell: 84 321 9962

17/6/2022 

10.15 horas, 

Fundo para o 
Fomento de 

Habitação, FP 

Av. Albert Lithuli, 
n.º 962, Cidade de 

Maputo 

Cell: 84 321 9962

2/6/2022
Hora: 

10.00 horas
Concentração 
no Fundo para 
o Fomento de 
Habitação, FP 

Av. Albert 
Lithuli, n.º 

962, Cidade de 
Maputo 

Os concorrentes serão notificados
90 dias 20.000,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais, consultando os documentos do concurso ou obtê-los em 
formato digital no site www.ffh.gov.mz/documentos-media/concursos-públicos.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e abertas na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer;

4. Para o Concurso Público N.º 11/FFH/2022, os concorrentes só estão admitidos a concorrer para 1 (um) único LOTE.
5. A Visita ao Local da Obra é de carácter obrigatório;
6. Para o Concurso Público N.º 11/FFH/2022 – A apresentação de Confirmação de facilidades de acesso a créditos no valor correspondente a 20% da proposta financeira é de carácter obrigatório;
7. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 

de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março;

Maputo, Maio de 2022

O Chefe da RA
(Ilegível)

4642

Nova esquadra deve 
incentivar denúncias

Comandante-geral promete mais infra-estruturas para PRM

O 
C O M A N DA N T E -
-GERAL da Polícia,
Bernardino Rafael,
incentivou ontem a
população do posto

administrativo de Boquisso, 
no Município da Matola, a se 
servir da nova esquadra para 
denunciar delitos comuns, 
casos de violência doméstica, 
redes criminosas, de imigran-
tes ilegais e os associadas ao 
terrorismo.

Falando na inauguração 
da 11.ª Esquadra na Matola, 
Bernardino Rafael exortou aos 
membros da corporação ali 
afectos e não só, a pautarem 

por uma actuação exemplar 
que não manche a imagem 
da PRM, evitando, sobretudo, 
maltratar os cidadãos. 

Em  eventos que servi-
ram ainda para apresentar o 
comandante da PRM na pro-
víncia de Maputo, Afonso 
Miquichone, e da Escola de 
Formação de Forças Espe-
ciais e de Reserva da Polícia, 
em Macandzene, distrito da 
Manhiça, Inácio Dina, o co-
mandante-geral procedeu, 
igualmente, a entrega de 11 
viaturas de patrulha para os 
comandos provinciais. 

Conforme explicou, as 

viaturas serão usadas pela 
inspecção policial. Outras fo-
ram oferecidas às esquadras e 
postos policiais para reforçar a 
segurança das comunidades. 

Anunciou ainda que mais 
50 jovens candidatos a mem-
bros da PRM serão excluídos, 
da Escola Prática da Polícia 
em Matalana, por comporta-
mento desviante. 

Ao que explicou, os can-
didatos foram identificados 
no prosseguimento da reins-
pecção regular feita no curso 
que está a decorrer desde o 
início do ano. Os 50 candi-
datos juntam-se a outros 200 

retirados pelos mesmos mo-
tivos, 30 a 40 por cento dos 
quais são da cidade da Matola.

Por outro lado, alertou 
à corporação para prestar 
maior atenção aos acidentes 
de viação que continuam a 
semear dor e luto nas famílias 
moçambicanas. 

Só nos primeiros 90 dias 
deste ano, disse terem sido 
reportados 246 casos, sendo 
130 resultantes de excesso 
de velocidade por parte dos 
condutores, facto que teve 
como saldo a morte de 223 
pessoas, sendo 22 só na se-
mana passada. 

FACE A EVENTOS EXTREMOS

OTM propõe subsídio 
de desemprego
A ORGANIZAÇÃO dos Traba-
lhadores Moçambicanos-Cen-
tral Sindical (OTM-CS) propôs, 
segunda-feira, no Fórum de 
Consulta e Concertação Social, 
na cidade de Maputo,  a insti-
tucionalização do subsídio de 
desemprego face a situações 
extremas como a  Covid-19, 
que colocou milhares de pes-
soas no desemprego.

Segundo a organização, a 
pandemia causou a cessação de 
vários contratos de trabalho, 
que consequentemente com-
prometeram a subsistência de 
muitos trabalhadores e suas 
famílias, com maior destaque 
para o sector de hotelaria e tu-
rismo, saúde e educação.

Apontou que os emprega-
dores optaram pela suspensão 

de contratos nos termos do ar-
tigo 123, da Lei do Trabalho.

Segundo a OTM, se o pro-
jecto da revisão da lei renovar 
a possibilidade de suspensão 
bem como cessação de con-
trato de trabalho, em casos de 
força maior, a questão funda-
mental é quem irá garantir a 
subsistência dos trabalhadores.

“Há necessidade de ins-
titucionalização de subsídios 
de desemprego como forma 
de encontrar possíveis alter-
nativas para atender situações 
julgadas necessárias no sistema 
de providência social”, disse 
Guilherme Chavane, secretário 
da área dos Assuntos Jurídicos, 
Laborais e Sociais na OTM.

Assim, o movimento sindi-
cal exorta a todos os parceiros 

sociais a adoptarem medidas 
conducentes à paz e estabili-
dade social.

Por outro lado, Chavane la-
mentou o facto de mesmo com 
o alívio das medidas de con-
tenção da Covid-19, resultante
da redução de contaminações,
alguns empregadores conti-
nuarem a reduzir ou a se isen-
tar do pagamento das remune-
rações aos seus trabalhadores.

“Estamos cientes que a 
pandemia ainda existe, mas é 
preciso adequar o trabalho ao 
cenário no qual vivemos hoje, 
por forma a que o empregado 
não seja prejudicado, mas tam-
bém pensamos que as empre-
sas devem ter reservas para a 
garantia de subsídios em casos 
de crise”, vincou.

Desmantelada rede 
clandestina de energia
QUATRO indivíduos, que se faziam pas-
sar por trabalhadores da Empresa Elec-
tricidade de Moçambique (EDM), fo-
ram surpreendidos há dias, em Ricatla, 
em Marracuene, província de Maputo, 
a instalarem uma rede clandestina de 
energia a residências e instituições lo-
cais.

Trata-se de um ex-estagiário da EDM 
e outros três indivíduos que trabalharam 
em instituições de  prestação de serviços 
a esta empresa pública.

Sidónio Mundlovo, director da Área 
de Serviço ao Cliente da EDM em Marra-
cuene, disse que os indiciados foram sur-

preendidos, por uma equipa de piquete, 
a instalar uma rede de trezentos metros 
de extensão e já tinham fornecido ener-
gia a três residências e uma igreja.

O material usado é do projecto 
“Energia para Todos”, que se encontra 
sob alçada de um empreiteiro contrata-
do para executar os trabalhos, criando 
um prejuízo à empresa pública na ordem 
de duzentos mil meticais.

Neste momento, segundo Mundlo-
vo, os indivíduos estão encarcerados na 
cadeia distrital e os processos seguem os 
trâmites legais para a sua responsabili-
zação.  

“Zona Verde” pede iluminação pública
A FALTA de iluminação na 
via pública, a degradação 
das vias de acesso, roubos, 
deficiente recolha de resí-
duos e fraco patrulhamento, 
são alguns problemas que 
inquietam os moradores do 
bairro Zona Verde, na Mato-
la, província de Maputo.

Os moradores estão 
preocupados com o recru-
descimento do crime pro-
tagonizado por indivíduos 
de má-fé, alguns dos quais 
movimentam-se de moto-
rizadas e arrancam celulares 
e outros bens na via pública, 
para além dos que assaltam 
residências.  

André Afonso, residente, 

disse haver candeeiros nos 
postes, mas com as lâmpadas 
fundidas, razão pela qual as 
ruas ficam às escuras, situa-
ção que propicia a actuação 
de malfeitores que na calada 
da noite semeiam pânico.

“A situação é preocu-
pante. Os roubos são cons-
tantes devido à falta de 
iluminação pública e fraco 
patrulhamento da Polícia”, 
referiu.

Dércio Mavingue, mora-
dor, mostra-se preocupado 
com a deficiente recolha do 
lixo no bairro. 

“Um camião não é sufi-
ciente para atender a todos 
nós, por isso, enterramos ou 

queimamos o lixo”, disse.
Magami Ngomane, tam-

bém residente, espera ver 
melhoradas as vias de aces-
so, uma vez que ficam ala-
gadas quando chove, o que 
dificulta a transitabilidade 
de pessoas e bens, tal como 
acontece na rua Nbeu.

“As ruas e o pátio das 
casas ficam cheias de água 
e lama. No princípio do ano 
algumas famílias viram-se 
obrigadas a abandonar as 
suas residências”, desaba-
fou.  

Ngomane referiu ainda 
que a colocação de valas de 
drenagem para o escoamen-
to das águas pluviais mi-

nimizaria o sofrimento dos 
moradores.

Por sua vez o chefe de 
quarteirão 21, bloco “B”, 
Ribas Penicela, disse estar 
ciente dos anseios dos mo-
radores e que os mesmos são 
do conhecimento das auto-
ridades. 

“A iluminação é o foco 
principal. A EDM já prome-
teu, por várias vezes, solu-
cionar o problema”, infor-
mou.

Penicela também desta-
cou a poluição sonora, pro-
tagonizada por alguns es-
tabelecimentos comerciais, 
como situação que merece 
atenção de quem de direito.

LEMBRETE

Faça a  sua subcrição do jornal

e disponha da actualidade sem sair do escritório

Já renovou a sua 

Subscrição dos 

jornais?

Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

BOQUISSO

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  101/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 26 Maio
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 63,21 64,47     63,84

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 3,99 4,07      4,03
  Botswana Pula 5,28 5,38      5,33
  eSwatini Lilangueni 3,99 4,07      4,03
  Mauricias Rupia 1,47 1,50      1,49
  Zâmbia Kwacha 3,68 3,75      3,72

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 497,17 507,08    502,13
  Malawi Kwacha 78,14 79,70     78,92
  Tanzânia Shilling 27,21 27,75     27,48
  Zimbabwe Dólar 167,22 170,56    168,89

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 13,08 13,34     13,21
  Canada Dolar 49,31 50,29     49,80
  China/Offshore Renminbi 9,35 9,53      9,44
  China Renminbi 9,39 9,57      9,48
  Dinamarca Coroa 9,09 9,27      9,18
  Inglaterra Libra 79,43 81,01     80,22
  Noruega Coroa 6,59 6,73      6,66
  Suécia Coroa 6,39 6,52      6,46
  Suíça Franco 65,79 67,10     66,45
  União Europeia Euro 67,65 69,00     68,33

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,0000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,0542900  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.842,91000
Venda..............  1.843,42000

Maputo,  27.05.2022
(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.

PUBLICIDADE

A 
VULCAN  Mozambi-
que reafirma a dispo-
sição de dar continui-
dade às operações de 
carvão em Moatize, 

província de Tete, após 10 dias 
de paralisação parcial causada 
por um grupo de trabalhadores.  
A reafirmação foi transmiti-
da pelo director executivo da 
Vulcan Mozambique, Ashish 
Kumar, durante um encontro 
que manteve segunda-feira, 
em separado, com a secretária 
de Estado na província de Tete, 
Elisa Zacarias, e com o gover-
nador de Tete, Domingos Viola.  
No encontro, o director execu-
tivo da Vulcan abordou com os 
governantes os contornos da 
greve dos trabalhadores, tendo 
se referido a prejuízos causa-
dos por 10 dias de paralisação. 
A informação foi revelada 
num comunicado de im-
prensa daquela compa-
nhia mineira enviado à AIM. 
Segundo o comunicado, Ku-
mar explicou ainda que a greve 
atingiu contornos de violência, 
com o  apedrejamento de auto-
carros da empresa por pessoas 
estranhas que se supõe preten-
diam impedir os trabalhadores 
de retornar ao trabalho, assim 
como ameaças aos que não ti-
nham aderido à paralisação.  
Citado no documento, Ashish 
Kumar disse que a Vulcan 

CARVÃO EM MOATIZE

Vulcan reafirma prontidão
para continuar operações

trabalhou com representan-
tes do Governo e sindica-
tos na procura de solução e 
reiterou o compromisso de 
manter todos os direitos ad-
quiridos pelos trabalhadores.  
De acordo com a nota, o direc-
tor executivo da empresa reno-
vou o apelo aos trabalhadores 
para retomarem as actividades, 
ao mesmo tempo que pediu 
apoio do Governo para garantir 

a segurança das operações e do 
pessoal face aos actos de vanda-
lismo notados nos últimos dias.  
“A secretária de Estado em 
Tete reiterou o apoio do Go-
verno para garantir a segu-
rança e solicitou o envio do 
cronograma da resolução das 
pendências sociais bem como 
o decorrer das demais activi-
dades com vista à normali-
zação das operações”, revela.

Aponta ainda que os direc-
tores sectoriais que acompa-
nhavam a secretária de Estado 
no encontro destacaram a ne-
cessidade da estabilização do 
ambiente para permitir que as 
operações continuem e assim 
garantir tranquilidade para 
que os investidores não abdi-
quem do interesse pelo país.  
Por sua vez, o governador 
explicou que a transição da 

Vale para Vulcan foi discuti-
da em vários fóruns a níveis 
central, provincial e distri-
tal e apelou à empresa a ser 
proactiva na comunicação.  
Segundo o comunicado, Viola 
apelou à tomada de medidas 
administrativas contra os tra-
balhadores que não se apre-
sentam ao local de trabalho e 
reiterou o apoio do Governo ao 
investimento privado.  (AIM)

A Vulcan garante que não irá desistir do negócio de carvão de Moatize
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COM OS PAÍSES PRODUTORES PARA GARANTIR COBERTURA UNIVERSAL

CTA defende acordos 
para importação de trigo

EDM aposta em
energias renováveis

A CONFEDERAÇÃO das As-
sociações Económicas de 
Moçambique (CTA) conside-
ra que o Governo deve cele-
brar, a curto prazo, acordos 
de fornecimento  com os 
países produtores de trigo. O 
objectivo, segundo sustenta 
a agremiação, é evitar uma 
crise alimentar no país.

Falando numa conferên-
cia de imprensa ontem, em 
Maputo, o presidente da CTA, 
Agostinho Vuma, afirmou 
que a médio prazo deve-se 
promover parcerias para a 
produção e desenvolvimento 
da cadeia de valor de cereais 
em Moçambique, uma ini-

ciativa que estaria associada 
aos incentivos e facilidades 
providenciadas pelo projecto 
Sustenta.

Devido à crise iminente 
de alimentos resultante do 
conflito entre a Rússia e a 
Ucrânia, iniciou uma corren-
te de proteccionismo onde 
diversos países adoptam me-
didas para garantir a sua se-
gurança alimentar. 

No caso de trigo, Moçam-
bique importa cerca de 216 
milhões de dólares norte-a-
mericanos, por ano. De entre 
os dez maiores mercados for-
necedores do nosso país en-
contram-se a Rússia, Ucrânia 

e Argentina, todos eles com 
as exportações deste produ-
tos suspensas.

Dados apresentados pela 
CTA referem que as impor-
tações anuais de Moçambi-
que, com origem naqueles 
três países, estão avaliadas 
em 77,0 milhões de dólares 
norte-americanos e repre-
sentam 36 por cento do total 
do trigo importado.  

“Isso significa que 36 por 
cento dos mercados forne-
cedores de trigo de Moçam-
bique estão fechados, colo-
cando o nosso país na busca 
de mercados alternativos”, 
frisou.

MAIS de três mil viaturas 
são movidas a Gás Natu-
ral Veicular (GNV) em Mo-
çambique, uma cifra que 
está muito aquém daqui-
lo que seria de desejar para 
amortizar os investimen-
tos realizados pela Autogás. 
Empresa vocacionada à dis-
tribuição e venda do gás na-
tural para viaturas, a Autogás 
afirma ter investido vários 
milhões de meticais, sobre-
tudo na instalação de sete 
postos de abastecimento na 
Região do Grande Maputo.

O facto foi avançado pelo 
director executivo da Auto-
gás, João das Neves, durante 
a apresentação de um infor-
me sobre os últimos desen-
volvimentos no projecto da-
quela empresa vocacionada 
à venda e distribuição de gás 
natural, bem como de kits de 
conversão para automóveis. 
Segundo Das Neves,  citado 
pela AIM, os postos de abas-
tecimento de GNV estão ins-
talados na Região do Grande 
Maputo, que compreende os 
municípios de Maputo, Ma-
tola, Boane e a vila de Marra-
cuene e com uma capacida-
de instalada para servir mais 
de sete mil viaturas.

Entretanto, uma das 
causas que retrai os cidadãos 
de aderir ao GNV é, segundo 
a fonte, a actual situação na-
cional da economia que aca-

bou por limitar o poder de 
compra do kit de conversão, 
cujo custo varia em função 
da viatura, mas numa média 
de cerca de 130 mil meticais. 

“Temos de encontrar 
um equilíbrio e, neste mo-
mento, com a situação da 
economia nacional e com o 
baixo poder de compra, na-
turalmente que o custo de 
conversão ainda influencia 
muito a decisão de os mo-
çambicanos aderirem ao 
projecto”, disse.

Outro factor que mina a 
massificação da conversão 
de automóveis movidos a 
combustão por gasolina, 
diesel ou álcool para o GNV, 
segundo Das Neves, é a au-
sência de um mecanismo 
para estimular o processo 
de conversão.

“Quer seja por via da 
isenção de imposições 
aduaneiras, por exemplo, 
ou então por o Estado sub-
sidiar uma parte dos custos 
de conversão”, disse, subli-
nhando já haver exemplos 
similares em alguns países, 
incluindo Brasil.

O director executivo  da 
Autogás apontou outro de-
safio que tem a ver com o 
reduzido consumo do GNV, 
pois, enquanto continuar 
insignificante o nível de 
conversão dos automóveis e 
o nível de procura relativa-

mente pequeno, os custos 
operacionais da empresa 
continuarão elevados. 

Acrescentou que o maior 
desafio é baixar o custo da 
conversão dos automóveis 
e estimular que os centros 
de conversão ganhem uma 
mais-valia com este pro-
cesso.

Por seu turno, os utili-
zadores do GNV que par-
ticiparam no encontro 
apontam como uma das 
dificuldades a demora no 
enchimento dos tanques 
de gás nas suas viaturas, 
chegando a esperar mais de 
duas horas nas bombas.

Sobre o facto, Das Neves 
explicou que o investimen-
to aplicado na tecnologia 
actualmente instalada em 
cada posto de abasteci-
mento do GNV, avaliado em 
23 mil dólares, não condiz 
com a eficiência devido ao 
material utilizado.

“Ainda temos receio em 
instalar uma tecnologia de 
ponta nas bombas porque 
o mercado pode não ade-
rir e seria um investimento
em vão. Caso o mercado se
mostre favorável a aumen-
tar mais clientes acredito
que iremos acompanhar
o crescimento dos ganhos
em detrimento dos serviços
que vamos oferecer”, vin-
cou.

DEVIDO AO FRACO CONSUMO DO GÁS VEICULAR

Autogás aquém de conseguir
amortizar investimentos

O uso do gás veicular no país ainda está aquém do desejado

O sector privado considera que o país começa a ressentir-se da escassez de trigo
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A EMPRESA pública Electricidade de Moçambique (EDM) vai in-
crementar, nos próximos cinco anos, cerca de 600 megawatts de 
energia, dos quais 200 MW de fontes renováveis, para acelerar o 
processo de fornecimento da energia a toda a população do país. 
Segundo a directora de Energias Renováveis da EDM, Olga Ut-
chavo, está em curso a instalação de novas centrais solar e eólica 
no país, através do Programa de Leilões de Energias Renováveis 
em Moçambique (PROLER), um investimento de 40 milhões de 
dólares. 

“A EDM tem como objectivo garantir o acesso universal de 
energia até ao ano de 2030. A expansão será feita em parale-
lo com projectos de renováveis, com uma contribuição de 20 
por cento, para permitir o fornecimento de energia limpa e 
sustentável, cujo acesso, hoje, é de 30 por cento”, disse Utcha-
vo, que falava à margem de um evento intitulado “Armazena-
mento e Integração de Renováveis na Rede em Moçambique”.  
Explicou que para cada projecto com capacidade estimada em 
30 MW são necessários 40 milhões de dólares. 

Os projectos já realizados no âmbito do PROLER, arrolados 
pela fonte, incluem a primeira central solar do país, fixada na 
cidade de Mocuba, província da Zambézia, com capacidade de 
40 MW, a central solar de Metoro, em Cabo Delgado, concluída 
no ano corrente e com uma capacidade para a produção de 41 
MW. 

“Temos o desafio de construir a primeira central solar com 
recurso ao armazenamento de energia na cidade de Cuamba, no 
Niassa, com capacidade de 15 MW. Temos as centrais de Dondo, 
em Sofala, e de Lichinga, no Niassa, que são as próximas a serem 
instaladas, através do PROLER. Na vila da Namaacha, em Maputo, 
está em projecção a central eólica que em breve vai passar para o 
fecho financeiro e posteriormente para a construção”, avançou. 
É de importância primordial a implementação adequada de 
tecnologias de armazenamento de energia para o êxito de uma 
transição para um sistema energético baseado nas energias re-
nováveis. 

Por seu turno, a representante da União Europeia, Verlee 
Smet, propõe o desenvolvimento do centro de recursos ener-
géticos para reforçar a rede nacional de distribuição, a EDM, e 
garantir o alcance da cobertura universal até finais do ano de 
2030.  “Vamos apoiar o Governo a desenvolver o Centro Na-
cional de Energias Renováveis. Esse centro vai ser fundamen-
tal para a integração de energias renováveis ao propiciar maior 
controlo do equilíbrio entre a oferta e a procura, a fim de asse-
gurar a estabilidade da rede”, disse. 

Citou um estudo da União Europeia, publicado em 2020, 
indicando que são necessários 108 gigawatts de armazenamen-
to de electricidade, para manter a segurança no fornecimento 
de energia, para integrar as energias renováveis necessárias 
para a descarbonização da economia.  

Por isso, disse Smet, é de importância primordial a 
implementação adequada de tecnologias de armaze-
namento de energia para o êxito de uma transição para 
um sistema energético baseado nas energias renováveis.  
Já o representante da Embaixada da Alemanha, Ingmar Kreisl, 
garantiu que foram investidos cerca de 100 milhões de euros, 
em projectos de renováveis, em colaboração com o sector pri-
vado. 

“Neste momento, todos os nossos projectos estão estima-
dos em 180 milhões de euros. Já intervimos na modernização 
das hidroeléctricas de Mavuzi e Chicamba, na província de Ma-
nica, e estamos a promover iniciativas do sector privado.  (AIM)

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

HOSPITAL GERAL

Conclusão das obras 
prevista para Julho

A 
CONCLUSÃO das 
obras de construção do 
Hospital Geral da Beira 
está prevista para até 
31 de Julho, garantiu o 

director dos Serviços Provin-
ciais de Infra-estruturas, Octá-
vio Chicoco.

Este novo prazo surge de-
pois de sucessivos adiamentos 
fundamentalmente impostos 
pela pandemia do novo co-
ronavírus, afectando sobre-
maneira a movimentação dos 
técnicos estrangeiros e impor-
tação de materiais para a em-
preitada.

Falando ontem ao “Notí-
cias”, a fonte adiantou que até 
Abril a execução física do pro-
jecto encontrava-se na ordem 
de 75 por cento. A obra está 
avaliada em 27,7 milhões de 
euros, dos quais já foram in-
vestidos 68 por cento.

Octávio Chicoco explicou 
que os 25 por cento que faltam 
na progressão física daquele 
empreendimento estão direc-
tamente relacionados com a 
conclusão da instalação eléc-
trica e hidráulica, incluindo o 
abastecimento de água e siste-
mas de frio.

Também decorrem a mon-
tagem das caixilharias em 
alumínio, assentamentos de 
mosaicos e azulejos, pinturas 
interiores, arranjos exteriores, 
instalação de equipamentos e 
o apetrechamento desta infra-
-estrutura.

Ainda neste equipamento, 
apurámos que a louça sanitária 
e os equipamentos hospitala-

Impacto desejado 
EM termos de impacto, espera-se que com o 
funcionamento do Hospital Geral da Beira me-
lhor significativamente a prestação do Serviço 
Nacional de Saúde, sobretudo no desconges-
tionamento das unidades sanitárias da perife-
ria.

O Hospital Central da Beira, que cobre as 
províncias de Sofala, Manica, Tete, Zambézia 
e parte de Nampula, poderá, particularmente, 
ficar largamente aliviado do acutal cenário crí-
tico da acentuada superlotação.

Futuramente, prevê-se que o empreendi-
mento em alusão tenha ainda interesse social 
para as comunidades circunvizinhas, contri-
buindo para a expansão e urbanização da Beira.

Fora disso, pela sua localização  estratégi-
ca ao longo da Estrada Nacional Número Seis, 
que liga a cidade da Beira e a vila fronteiriça de 
Machipanda com o Zimbabwe, vai catapultar o 
desenvolvimento integrado.

Os moradores do bairro de Manga-Mun-
gassa, situado a cerca de 13 quilómetros do 
centro da urbe, entendem que a infra-estrutu-
ra é uma bênção e o funcionamento pleno do 
empreendimento vai beneficiar a todos.

Manuel Malate e Lurdes Carlos foram unâ-
nimes ao afirmar que, depois de muitos anos 

desprovidos de assistência sanitária àquela 
zona residencial, finalmente, vai ser uma refe-
rência obrigatória ate ao nível da zona centro 
do país.

Para já, o Instituto Superior de Ciências de 
Saúde (ISCISA), que ainda este ano tenciona 
instalar-se naquela cidade, contempla o Hos-
pital Geral da Beira na realização do estágio in-
tegral na formação dos técnicos superiores em 
cirurgia.

O coordenador do curso superior de ci-
rurgia naquela instituição, Manuel Rodrigues, 
indicou que, para a concretização desta ini-
ciativa, deverá decorrer brevemente naquela 
cidade uma avaliação externa orientada pelo 
Ministério do Ensino Superior, Ciências e Tec-
nologias.

Com efeito, indicou que, depois da referida 
empreitada, existirão condições satisfatórias 
para o arranque desta actividade de especia-
lização sanitária naquele complexo, contem-
plando os primeiros 30 estudantes com a du-
ração de quatro anos, dos quais três de teoria 
e prática e um de estágio integral, sendo que 
as aulas práticas serão ministradas no Instituto 
de Ciências de Saúde da Beira, estando dispo-
níveis duas salas.

res e outros estão dependen-
tes do seu desalfandegamento 
no Porto da Beira, decorrendo 
“demarches” nesse sentido.

Enquanto isto, Chicoco 
destacou que tudo indica que 
a componente do apetrecha-
mento poderá prolongar-se até 
ao primeiro trimestre do próxi-
mo ano, decorrendo os proce-
dimentos administrativos para 
a celebração de contratos para 
as ligações de energia e abaste-
cimento de água.

“Face a esta conjuntura e 
porque principalmente esta 
componente do apetrecha-
mento e equipamentos estão 
dependentes de factores ad-
versos daquilo que é a nossa 
vontade, há uma reprograma-

ção do prazo de execução das 
obras que agora está fixado 
para 31 de Julho do presente 
ano”, acentuou.

Trata-se de uma infra-es-
trutura financiada pelos Go-
vernos de Moçambique, França 
e Reino dos Países Baixos, cujas 
obras estão a ser erguidas com 
base em tecnologia moderna 
desde Novembro de 2019.

Do valor global, cerca de 11 
milhões de euros destinam-se 
à empreitada e o remanescente 
para aquisição, fornecimento 
e montagem de equipamen-
tos, treinamento de pessoal, 
entre outras necessidades do 
projecto.

Inicialmente previstas para 
um período de 24 meses, as 

obras em alusão deveriam ter 
sido concluídas até Novembro 
do ano passado, mas, devido à 
pandemia do novo coronaví-
rus, o prazo, considerado “ine-
gociável”, foi agora fixado para 
o mês de Julho.

Neste sentido, o Gover-
no afirma estar a prestar todo 
o apoio necessário para que a
empreitada decorra sem so-
bressaltos.

Desde meados de Julho do 
ano passado que tem havido 
incremento de trabalhadores, 
sendo que mais de 110 são lo-
cais e cerca de 20 estrangeiros.

De igual modo, estão ul-
trapassados os anteriores pro-
blemas da inobservância das 
normas de higiene e segurança 

no trabalho pelos empreiteiros 
nestas obras.

O Hospital Geral da Beira 
foi desenhado para funcionar 
com tecnologia de ponta e com 
capacidade de 290 camas, ocu-
pando uma área total de 13.805 
metros quadrados, num terre-
no de mais de seis hectares.

Entre outras infra-estru-
turas modernas, deverá con-
tar com um espaço reservado 
às consultas externas com 22 
salas, uma área de diagnósti-
co com serviços como raio-X, 
mamografia, ecografia, TAC e 
Bloco Operatório com três sa-
las. O empreendimento deve-
rá comportar outros serviços e 
uma área de formação para 30 
estudantes.

A construção do Hospital Geral da Beira está próxima do fim 

LEMBRETE

Faça a  sua subcrição do jornal

e disponha da actualidade sem sair do escritório

Já renovou a sua 

Subscrição dos 

jornais?

Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

Octávio Chicoco, director dos Serviços Provinciais de Infra-estruturas

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
CONSTRUÇÃO e rea-
bilitação de regadios 
contribuem para o 
aumento do períme-
tro irrigado, na pro-

víncia de Maputo, criando im-
pacto na oferta de alimentos.

A informação foi revelada, 
recentemente, pela directo-
ra provincial da Agricultura 
e Pesca, Mariamo José, que 
referiu que o sector agrário 
constitui fonte de rendi-
mento para cerca de 80 por 
cento da população econo-
micamente activa.

Apontou, a título de 
exemplo, que a construção 
do Regadio de Macassane, 
no distrito de Matutuíne, 
com 80 hectares, 60 dos 
quais destinados à produ-
ção de arroz e 20 para hor-
tícolas diversas é exemplo 
das acções de impacto em 
curso. 

O sector instalou, igual-
mente, no distrito da Ma-
tola, dois sombrites para a 
produção de hortícolas com 
apoio de parceiros, totali-
zando 111 estufas operacio-
nais em toda a província.

“Estamos a trabalhar 

Regadios impulsionam
aumento da produção

Moamba e Matutuíne.
Acrescentou que a aber-

tura de furos de água e a 
instalação de sistemas mul-
tiúso, bem como a constru-
ção de tanques carracicidas, 
corredores de tratamento 
de animais e curais comu-
nitários são outros desafios.

Referiu ainda que há 
perspectivas de se erguer 
novas unidades de abate, 
processamento e conserva-
ção de frangos, uma vez que 
a província está a aumentar 
a produção de aves.

Segundo Mariamo, está 
em curso a construção de 
tanques piscícolas, gaio-
las flutuantes, unidades de 
produção de alevinos e cen-
tros de engorda para impul-
sionar a produção de peixe.

“Estão em curso traba-
lhos de expansão de centros 
de prestação de serviços nos 
grandes locais de produção, 
bem como a disseminação 
de tecnologias para peque-
nos produtores agrários, or-
ganizados em associações, 
visando aumentar a produ-
ção sustentável orientada 
para o mercado”, disse.

para a construção e reabi-
litação de mais infra-es-
truturas agrárias por forma 
a incrementar, cada vez 
mais, a produção de co-

mida. Aliás, a província de 
Maputo sempre teve po-
tencialidades para culturas 
diversas”, disse.

Mariamo José afirmou, 

ainda, que constitui desa-
fio para o sector continuar a 
investir , priorizando os dis-
tritos com maior potencial 
produtivo, como Manhiça, 

Província de Maputo vai erguer mais infra-estruturas agrárias 

VINTE e duas pessoas testaram positivo para a 
Covid-19, nas últimas 24 horas, de um total de 
671 amostras examinadas, segundo revelou o Mi-
nistério da Saúde (MISAU).  

Entre os casos notificados, há a destacar um 
recém-nascido que se encontra a cumprir iso-
lamento domiciliar. Todos os novos casos foram 
detectados em moçambicanos, sendo 12 mulhe-
res e 10 homens.

Segundo o MISAU, com os novos diagnós-
ticos, o país contabiliza 122 casos activos da Co-
vid-19.

Assim, a taxa de positividade nas amostras 
testadas foi de 3,28 por cento e uma proporção 
acumulada de 17,03 por cento, desde o registo do 
primeiro caso.

No período em análise, não se registou óbito, 
caso de recuperação e nem novos internamentos 
por causa da doença. 

O sector refere que uma pessoa recebeu alta 
hospitalar, devido à melhoria no seu estado clí-
nico. Entretanto, três pacientes encontram-se 
internados, dois dos quais em oxigenoterapia. 

No concernente à imunização da população 
contra a Covid-19, iniciada em Março, aponta que 
15,03 milhões de pessoas já receberam a vacina, 
das quais 14.725 nas últimas 24 horas.

No período em alusão, outras 364.076 re-
ceberam a dose de reforço. Neste contexto, 14.1 
milhões de pessoas estão completamente vacina-
das contra a doença, o correspondente a 93,2 por 
cento da meta prevista.

Detectados 
22 casos de Covid-19

PESCADORES artesanais do dis-
trito de Mogincual, província de 
Nampula, receberam 13 novos 
motores para embarcações de 
pesca, numa acção inserida no 
programa “Mais Peixe Susten-
tável”. 

Trata-se de motores de gran-
de calibre, que permitirão aos 
pecadores o acesso ao alto-mar, 
obtendo, assim, maiores vanta-
gens na captura de pescado de 
qualidade.

O chefe do executivo pro-
vincial de Nampula, Manuel 
Rodrigues, que entregou os mo-
tores, disse que os meios cons-
tituem uma mais-valia, pois os 
pescadores poderão aumentar a 
capacidade de captura de pesca-
do, o que contribuirá para o au-
mento da renda das famílias e no 
combate à desnutrição crónica, 
um dos grandes problemas com 
que a província se debate. 

“A província de Nampula 
chega a produzir 78 mil tonela-

das do pescado por ano. Temos 
10 distritos banhados pelo mar, 
com muita actividade piscatória. 
Com estes motores queremos 
atingir 100 ou 200 mil toneladas 
de peixe”, desafiou.

Recomendou aos benefi-
ciários para que conservem os 
meios de modo a servir mais 
pescadores da região, e apelou 
para que a captura do pescado 
seja feita dentro dos padrões de 
sustentabilidade, observância do 
período de veda e desencorajou 
práticas nocivas, como é o caso 
do uso de redes mosquiteiras.

O representante dos pesca-
dores de Mogincual, Ibramugi 
Ali, afirmou que a disponibiliza-
ção dos motores é uma demons-
tração de que o governo está em-
penhado em financiar o sector 
pesqueiro em toda a sua cadeia 
de valor, envolvendo homens e 
mulheres.

 O distrito de Mogincual con-
ta com 2549 pescadores, entre 

associados e individuais, além 
de 10 centros e três conselhos de 
pesca. Conta também com mais 
de 367 embarcações, das quais 54 
motorizadas. 

Além dos 13 novos motores, 
os pescadores receberam, igual-
mente, congeladores, arcas, bal-
des e colmans para conservação 
de gelo. A estratégia integrada 
do Governo no programa “Mais 
Peixe Sustentável” visa procurar 
soluções sustentáveis, de modo a 
que a pesca seja uma actividade 
que contribua para a segurança 
alimentar e nutricional, geração 
de emprego e crescimento in-
clusivo, assegurando a sustenta-
bilidade dos ecossistemas para as 
gerações futuras.

 A segunda fase do progra-
ma, lançada, recentemente, 
pelo Primeiro-Ministro, Adriano 
Maleiane, em Namaíta, distrito 
de Rapale, abrange todos os dis-
tritos costeiros da província de 
Nampula. 

MOGINCUAL

Pescadores artesanais
com novos motores

Pescadores de Mogincual receberam meios para incrementar a pesca
MAIS de 10 mil trabalhadores moçam-
bicanos na República da África do Sul 
(RSA) foram sensibilizados a aderirem 
ao sistema de segurança social, no qua-
dro da campanha de inscrição que de-
corre naquele país vizinho, desde 26 de 
Abril.

A sensibilização dos trabalhadores 
está a ser levada a cabo por equipas do 
Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS), da Direcção do Trabalho Migra-
tório (DTM) e dos Serviços de Admi-
nistração do Trabalho na África do Sul 
(SATAS), através de encontros e com 
recurso a várias plataformas de comu-
nicação.

Nos encontros, foram incluídos os 
contactos directos com os mineiros nas 
diferentes companhias e em diversas 
regiões, como Welkom, Rustenburg, 
Marikana, Klerksdorp e Rasimone, com 
os trabalhadores do sector informal, lí-
deres comunitários, para além da par-

tilha de informações sobre o sistema de 
segurança social  e interacção, através 
de  plataformas de comunicação exis-
tentes. 

Os contactos directos havidos cul-
minaram com a inscrição de mais de 
200 trabalhadores, maioritariamente 
mineiros. Ainda há, a destacar, no rol 
dos já inscritos, os trabalhadores do SA-
TAS e do Consulado Geral de Moçambi-
que em Joanesburgo.

Com vista a facilitar a comunicação 
com os inscritos, foi criado um grupo 
de Whatsapp, onde os técnicos do INSS 
têm estado a partilhar informações rela-
tivas à inscrição e descontos ao sistema, 
bem como a esclarecer dúvidas.

Segundo a directora do Seguro Social, 
no INSS, Hermenegilda Maria Carlos, a 
avaliação da primeira fase da campanha 
é satisfatória, considerando que perto das 
30 companhias mineiras onde foi solici-
tada a realização do trabalho de sensibi-

lização e inscrição foi possível trabalhar, 
até ao dia 20 de Maio corrente, em 10, 
faltando contemplar outras minas que, 
gradualmente, vão respondendo aos pe-
didos.

Hermenegilda Carlos destacou o facto 
de a maioria dos trabalhadores inscritos 
ter solicitado o pagamento retroactivo das 
contribuições desde Dezembro de 2015, 
altura em que iniciou o processo de in-
tegração dos abrangidos pelo regime dos 
Trabalhadores por Conta Própria (TCP).

Nos termos do Regulamento da Se-
gurança Social Obrigatória, aprovado 
pelo Decreto n.º 51/2017, de 9 de Outu-
bro, os trabalhadores moçambicanos que 
exercem actividades no estrangeiro são 
abrangidos pelos regimes do TCP.

Apontou como um dos constrangi-
mentos do processo o facto de muitos 
trabalhadores na “terra do rand” não pos-
suírem a documentação necessária para a 
inscrição no sistema, como são os casos 

de Bilhete de Identidade e NUIT.
Fez saber ainda que a partir do próxi-

mo mês arranca a segunda fase do proces-
so, onde se espera a inscrição no sistema 
de maior número de trabalhadores das 
minas, farmas e de outros sectores de ac-
tividade.

Aliás, foi no âmbito da massificação 
da inscrição dos concidadãos moçambi-
canos na segurança social que se realizou, 
no sábado passado, 21 de Maio, na cida-
de de Joanesburgo, um encontro envol-
vendo as equipas do INSS, DTM, SATAS 
e representantes regionais da Associação 
dos Trabalhadores das Minas e Farmas da 
África do Sul (ATMIFAS) para concertação 
de posições.

A ATMIFAS possui na RSA 10 repre-
sentações regionais, nomeadamente 
em Welkom, Carletonville, Rustenburg, 
Mpumalanga, Marikana, Northern, 
Krondal, Klerksdorp, BRPM (Bafokeng 
Rasimone Platinum Mine) e Secunda.

MOÇAMBICANOS NA RAS

Continua sensibilização para adesão ao INSS

O DISTRITO da Manhiça conta 
com mais um estabelecimento 
de ensino depois da inaugura-
ção da Escola Secundária 16 de 
Junho, localizada no posto ad-
ministrativo de 3 de Fevereiro.

Com esta escola eleva para 11 
o número de estabelecimentos
de ensino secundário no distri-
to. A infra-estrutura é composta 
por cinco salas de aula e um blo-
co administrativo equipados de
mobiliário e sanitários.

O governador da província 
de Maputo, Júlio Parruque re-
feriu que antigamente a escola 
funcionava como anexa da Es-
cola Secundária de Nwamatib-
jana.

Salientou que a nova infra-

-estrutura vai reduzir a distân-
cia casa-escola que os alunos
percorriam. 

A meta, acrescentou, é “re-
duzir a desistência casa-escola, 
construindo 41 salas de aula, o 
que vai diminuir o rácio profes-
sor e aluno”, acrescentou.

Júlio Parruque exortou aos 
pais e encarregados de educação 
a conservarem a infra-estrutura 
e acompanharem o processo do 
ensino e aprendizagem dos fi-
lhos.

Referiu que o estabeleci-
mento de ensino entregue à 
comunidade é pequeno, mas 
tem um impacto directo para os 
alunos e para os pais e encarre-
gados de educação.

O HOSPITAL Distrital de Búzi, no posto administrativo 
de Guara-Guara, província de Sofala, deverá ser entre-
gue em Agosto próximo, uma vez concluídas as obras 
iniciadas em Dezembro de 2020.

A informação foi tornada pública durante a visi-
ta efetuada pela secretária de Estado de Sofala, Stella 
Zeca, que ficou a saber que neste momento as obras se 
encontram a 70 por cento de execução.    

De acordo Stella Zeca, a iniciativa enquadra-se no 
âmbito do projecto presidencial “Um Distrito um Hos-
pital”.

“Foi-nos garantido pelo responsável da obra que, 
neste momento, aguardam pela montagem e apetre-
chamento com material que vai chegar da Europa”, 
revelou.

Segundo a governante, depois da inauguração do 
hospital e da estrada Tica-Búzi-Nova Sofala vai ser um 
grande incentivo para o desenvolvimento do distrito.

Recordou que o governo está a construir infra-es-
truturas em Guara-Guara para dar resposta às frequen-
tes inundações na vila de Búzi.

Defendeu que não se pode pedir a população para 

sair da vila para Guara-Guara sem que haja serviços 
básicos.

Paulo Gomes, responsável pela obra, disse que a 
infra-estrutura está orçada em cinco milhões de euros 
financiados pelo governo da Áustria.

Revelou que o hospital terá cerca de 60 camas, sala 
de parto, Raio-X, cirurgia, farmácia e enfermarias.

Referiu que o atraso no apetrechamento deveu-se 
à Covid-19 e lembrou que  houve demora no início da 
construção do hospital, devido aos ciclones e chuvas 
intensas. 

Manhiça tem mais uma escola secundária

Hospital Distrital de Búzi entregue em Agosto

 Nova escola para Manhiça   

A PONTE sobre o rio Munene, junto ao posto fron-
teiriço de Machipanda, no distrito e província de 
Manica, vai ser ampliada, segundo anunciou a vi-
ce-ministra das Obras Públicas, Habitação e Re-
cursos Hídricos, Cecília Chamutota, durante a sua 
recente visita de trabalho a esta região do país.

Falando em Machipanda, após percorrer a Es-
trada Nacional número 6 (EN6), Chamutota disse 
ser objectivo do projecto aumentar a largura e co-
locar fim ao congestionamento que se regista, pelo 
facto das actuais dimensões não permitirem o cru-
zamento de camiões sobre a infra-estrutura.

Devido à situação, os camiões ficam perfilados 
horas a fio à espera da vez de transpor a ponte.

O projecto insere-se, igualmente, da necessi-
dade de melhorar o fluxo de carga e de camiões na 
EN6, por ser um importante eixo de comunicação 
no âmbito da integração regional e da Comunidade 
de Desenvolvimento da África Austral (SADC). 

A governante trabalhou na província de Ma-
nica no âmbito de monitoria do desempenho das 
concessionárias das estradas nacionais 6 e 7, que 
nos últimos tempos têm vindo a merecer redobra-
da atenção dado o interesse de servirem os utentes 
e, sobretudo, por ligarem o país aos do “hinter-
land”.

Chamutota não indicou datas e o montante 
necessário para financiar as obras de ampliação da 
referida ponte, mas precisou que o projecto já foi 
desenhado e se encontra na fase de mobilização de 
fundos para o seu arranque.

 Afirmou ainda que a EN6 e a fronteira de Ma-
chipanda, são a principal porta de entrada e saída 
ao mar, sobretudo do Zimbabwe.

Realçou que Moçambique tem responsabilida-
de de garantir o acesso ao mar para as exportações 
e importações deste país e da Zâmbia e Malawi, 
cujas economias são dependentes dos corredores 
rodoviários da Beira e Tete, do Porto da Beira e da 
linha férrea Beira-Machipanda, que movimentam, 
anualmente, milhões de toneladas de carga. 

A EN6 desempenha um papel preponderan-
te por constituir a espinha dorsal que sustenta as 
economias regionais circulando, diariamente, 
centenas de camiões de longo curso, transportan-
do carga diversa, incluindo combustíveis e outras 
mercadorias que alimentam aqueles países.

Nascentes danificam pavimento no Inchope e 
Vanduzi Duas nascentes de rios estão a danificar o 
pavimento da Estrada Nacional número 6 (EN6), 
próximo do viaduto de Inchope, no distrito de 
Gondola e Belasse, em Vanduzi, província de Ma-
nica. A vice-ministra das Obras Públicas, Habita-
ção e Recursos Hídricos, Cecília Nhamutota que 
há dias visitou o local afectado, disse que será feita 
uma intervenção no sentido de estancar o proble-
ma. Dentro de duas a três semanas, segundo a go-
vernante, inicia o processo de remoção da secção 
do pavimento, com o reforço da base e colocação 
de drenagem das águas, no sentido de melhorar a 
transitabilidade e garantir a segurança dos auto-
mobilistas.

JUNTO À FRONTEIRA DE MACHIPANDA

Ponte sobre Munene
vai ser ampliada

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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

Sexta-feira, 27 de Maio de 2022

A VOZ DO MUNÍCIPE

A ALTA do preço dos combustíveis está a deteriorar cada vez 
mais as condições de vida dos cidadãos. Segundo afirmaram 
munícipes ouvidos pela nossa Reportagem, é que quase tudo 
está dependente dos combustíveis, pelo que a subida do custo 
destes está a afectar negativamente o cidadão.

Na opinião de alguns automobilistas, o Governo deve “fazer 
alguma coisa” o mais urgente possível para manter o preço dos 
combustíveis estável, de modo a “salvar” o consumidor.

Cássimo Delfim Amisse é de opinião que o Executivo repo-
nha o subsídio às gasolineiras para evitar, por exemplo, que o 
preço do transporte público e dos bens alimentares de primeira 
necessidade suba.

“Isto não pode continuar assim. Há que haver solução. Não 
sabemos onde vamos parar com tudo isto. A vida está cada vez 
mais cara. É urgente que o Governo faça algo para fazer face à 
situação, apoiando aqueles que vendem combustível”, defen-

deu.
Zito António desconhece as razões que estiveram por de 

trás da subida do preço dos combustíveis em pouco tempo, 
segundo disse. De acordo com o interlocutor, há desequilíbrio 
entre o aumento do preço dos combustíveis e o aumento sala-
rial, empobrecendo cada vez mais o trabalhador e sua família.

Nunes Assane, motorista de “chapa”, afirmou que o mu-
nicípio deve ser célere na tramitação do processo visando ao 
aumento da tarifa de transporte semicolectivo de passageiros.

Segundo ele, caso não seja encontrada uma solução equi-
librada, a única saída para os transportadores será parquear as 
viaturas.

Por seu turno, António José, moto-taxista, disse que, como 
consequência do aumento do preço dos combustíveis, este ser-
viço também aumentou de tarifa, passando dos anteriores 20 
para 30 meticais ou de 50 para 70 meticais como preço mínimo.

Alta do preço dos combustíveis
deteriora condições de vida

A 
VIDA dos residentes 
do bairro de Yeye, ar-
redores da cidade de 
Nampula, melhorou 
significativamente 

com a chegada, nos princípios 
do ano em curso, da energia 
eléctrica da rede nacional, no 
âmbito da iniciativa “Energia 
para Todos”, um programa do 

Governo implementado pela 
Empresa Electricidade de Mo-
çambique (EDM).

Antes da expansão da rede 
eléctrica ao bairro, os resi-
dentes usavam painéis solares 
para gerar energia para fins 
domésticos. Era uma energia 
sem qualidade, o que causava 
prejuízos aos moradores, so-

bretudo em electrodomésti-
cos.  

Com a corrente eléctrica da 
rede nacional, foram implan-
tados nas ruas do bairro postes  
com os respectivos candeeiros 
de iluminação, o que facilita e 
melhora a mobilidade das pes-
soas no período nocturno.

“Energia para Todos” é um 

programa que visa garantir o 
acesso universal da corrente 
eléctrica pela população até  
2024. Dados da EDM em Nam-
pula dão conta que estão liga-
dos à rede nacional de energia 
eléctrica no bairro de Yeye 311 
clientes, num investimento de 
45 milhões de meticais.

Energia da rede
nacional transforma
vidas em Yeye

Estrada para Yeye iluminada

Fonte de geração de renda

A ENERGIA eléctrica está, nos 
últimos dias, a dinamizar a 
actividade comercial e a con-
tribuir significativamente para 
a redução da criminalidade 
no bairro. No comércio, pelo 
menos quatro mercearias de 
venda de produtos alimenta-
res de primeira necessidade, 
incluindo refrigerantes e be-
bidas alcoólicas, já funcionam 
em Yeye.

O negócio também come-
çou a fluir no mercado local, 
onde, além da venda de produ-
tos alimentares, é igualmente 
vendido vestuário e calçado. 
Os moradores do bairro afir-
mam que o sofrimento a que 

estavam sujeitos ficou minimi-
zado com a chegada de energia 
eléctrica da rede nacional, pois 
eram obrigados a percorrer 
cerca de 10 quilómetros para 
alcançar um estabelecimento 
de venda de produtos alimen-
tares.

Marta Gustavo, por exem-
plo, disse que a criminalidade 
reduz consideravelmente com 
a iluminação pública nas ruas 
do bairro. “Antes, era perigoso 
circular pelas ruas à noite. Es-
tava tudo escuro e os bandidos 
aproveitavam-se da situação 
para assaltar”, afiançou.   

Bernardo Miguel, outro 
morador entrevistado pela 

nossa Reportagem, reve-
lou que, graças à chegada de 
energia eléctrica ao bairro, 
um pequeno empreendedor 
abriu uma casa de diversão 
onde são projectados filmes e 
onde os amantes do desporto, 
em particular o futebol, têm a 
oportunidade de partilhar suas 
emoções quando os jogos do 
Moçambola e de outros cam-
peonatos estão a ser exibidos.

Além disso, segundo ele, 
algumas pessoas com posses 
residentes neste bairro ad-
quiriram congeladores para 
conservar mariscos, água para 
o consumo, entre outros pro-
dutos.

Comércio flui 
e criminalidade reduz

O comércio está a ganhar dinâmica

pequenas moageiras para o 
processamento de farinha de 
milho, fábricas de descasque 
de arroz produzido localmen-
te, estaleiros de fabrico e ven-
da de material de construção, 
lojas diversas, salões de corte 
e tratamento de cabelo, entre 
outros pequenos empreendi-
mentos.

Para garantir que a ener-
gia tenha a devida qualidade, 
a empresa montou cinco pos-
tos de transformação (PT). O 
delegado da EDM, área opera-
cional de Nampula, Eduardo 
Pinto, disse esperar que, com 
o programa governamental
“Energia para Todos”, o bairro
de Yeye venha conhecer de-
senvolvimento acelerado em
pouco tempo.

que consideram elevados. As-
sim, os que não podem pagar 
o táxi-mota percorrem dois
quilómetros a pé, para alcançar 
a EN1, a partir da qual podem
aceder ao “chapa” e chegar à
cidade para os seus afazeres.

Cídio Saíde explicou que 
os três operadores de “chapa” 
que asseguravam o transporte 
dos residentes abandonaram a 
actividade por causa dos bura-
cos abertos na estrada pela fú-
ria das águas das chuvas.

“A estrada está péssima. 
Os operadores de ‘chapa’ têm 
razão de retirar as suas viaturas 
desta rota”, considerou.

Para estimular os trans-
portadores a voltarem a operar 
na rota Faina-Yeye e minorar 
o sofrimento dos moradores
do bairro, Alberto Cussi, por
exemplo, é de opinião que o
Conselho Municipal reabilite a
estrada.

O interlocutor acredita que 
com a mobilidade facilitada a 
região poderá conhecer rápido 
crescimento. 

Falta de transporte inquieta
A FALTA de transporte público 
de passageiros inquieta, entre-
tanto, os moradores de Yeye, 
que pedem aos privados a ex-
ploração da rota Faina-Yeye. 

Porém, segundo apurámos, o 
estado avançado de degrada-
ção em que se encontra a via de 
acesso ao bairro faz com que os 
“chapeiros” não tenham pre-

ferência pela rota.
O táxi-mota é, por conse-

guinte, o transporte alternativo 
ao “chapa”. Porém, muitos se 
queixam dos valores cobrados, 

A EDM espera que os resi-
dentes de Yeye encarem a ex-

pansão de corrente eléctrica 
ao bairro como oportunidade 

para gerar renda, pois pode-
rão ser implantados na região 

 Cássimo Amisse

Nunes Assane

Zito António

António José

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
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T
OMARAM posse on-
tem, em todo o país, 
os membros designa-
dos para as Comissões 
Provinciais de Eleições 

(CPE), em preparação das 
sextas eleições autárquicas no 
país, agendadas para 11 de Ou-
tubro do próximo ano.

Trata-se dos vice-presi-
dentes; vogais indicados pelos 
três partidos políticos com as-
sento no Parlamento, nomea-
damente Frelimo, Renamo e 

o Movimento Democrático
de Moçambique (MDM), e de
representantes da sociedade
civil.

Segundo o presidente da 
Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE), Carlos Matsinhe, 
seguir-se-á a esta fase o es-
tabelecimento das comissões 
distritais, num processo em 
que se pretende reestrutu-
rar os órgãos eleitorais, tendo 
também como foco as eleições 
gerais de 2024.

Carlos Matsinhe, que fala-
va na cerimónia de tomada de 
posse dos 15 membros da Co-
missão Provincial de Eleições 
da cidade de Maputo, exortou 
os recém-empossados a tra-
balharem em equipa e alinha-
dos numa única direcção para 
garantir gestão eleitoral den-
tro dos padrões desejados.

“Eleições são uma missão 
que requer acção unida de 
todos os intervenientes. Não 
basta advogarmos eleições li-

vres, justas, transparentes e 
credíveis; é preciso garantir 
que essa liberdade seja vivida 
no acto do exercício deste di-
reito”, vincou.

Lembrou que os órgãos de 
administração e gestão eleito-
ral actuam com base nos prin-
cípios legais, daí que os mem-
bros das CPE são chamados a 
agirem em estrita observância 
das leis vigentes no país.

Matsinhe explicou que o 
papel dos vogais e dos vice-

OS novos membros da Co-
missão Provincial de Eleições 
da província de Gaza foram 
desafiados ontem a trabalhar 
em equipa de modo a garantir 
a realização de eleições justas, 
transparentes e credíveis.

Salomão Moiane, vogal da 
Comissão Nacional de Eleições 
que dirigiu a tomada de posse 
na província, disse esperar dos 
empossados o cumprimento 
escrupuloso da lei, de modo a 
assegurar a realização de elei-
ções com transparência e cre-
dibilidade.

Moiane disse esperar ainda 
que os empossados tenham, 
de facto, assumido o com-
promisso de gerir o processo 
eleitoral com elevado sentido 
e cultura de paz, justiça, tole-
rância, diálogo, transparência 
e imparcialidade na tomada de 
decisões.

Ainda segundo Moiane, 
aos empossados cabe a mis-
são de melhorar os processos 
eleitorais, olhando para as ir-
regularidades vistas no passa-
do e limá-las para promover e 
elevar cada vez mais a imagem 

dos órgãos de administração e 
gestão eleitoral como institui-
ção de referência na realização 
da sua missão.

Por sua vez, o secretário 
de Estado, Amosse Macamo, 
lembrou aos empossados que 
para a sua indicação se olhou 
para as suas qualidades huma-
nas e o serviço à sociedade na 
construção de um Estado de 
Direito Democrático.

Segundo Macamo, o su-
cesso que se espera nas elei-
ções que se avizinham deve 
constituir o objectivo. 

“Devem assumir desde 
já as suas responsabilidades, 
saberem que o país inteiro, 
principalmente a provín-
cia de Gaza, olha para vocês 
com confiança e esperança na 
condução do processo, longe 
de qualquer suspeição”, dis-
se.

Bernardino Macome foi 
empossado como presiden-
te da Comissão Provincial de 
Eleições, tendo como vices 
Ester Marquele Macia, indi-
cada pela Frelimo; e Palecida 
Ubisse Coelho, proveniente 

A VOGAL da Comissão Nacional de 
Eleições (CNE) Alice Banze quer 
maior rigor e transparência na ac-
tuação dos órgãos da administração 
e gestão eleitoral, de modo a garan-
tir que os próximos pleitos decor-
ram de forma livre e justa.

Alice Banze falava na cidade de 
Inhambane, na tomada de posse de 
15 vogais da CPE propostos pelos 
partidos políticos com assento no 
Parlamento.

Disse que os empossados devem 
proporcionar tratamento e oportu-
nidades iguais aos partidos políti-
cos, coligações de partidos políticos 
e ou grupos de cidadãos eleitores, 
proponentes para que o povo mo-
çambicano faça a livre escolha dos 
seus representantes.

Lembrou que os 15 vogais devem 
trabalhar para melhorar cada vez 
mais os processos eleitorais, elimi-
nar as irregularidades e transmitir 
imagem de imparcialidade dos ór-
gãos eleitorais, como instituições 
de referência na realização da sua 
missão e promoção da democracia.

Segundo indicou, só com justiça 
e transparência é que os moçambi-
canos podem confiar nos órgãos de 
administração e gestão eleitoral e, 

desta forma, será consolidada a de-
mocracia no país.

Por seu turno, o governador da 
província de Inhambane, Daniel 
Chapo, afirmou que os vogais da 
Comissão Provincial de Eleições 
devem despir-se das suas cores 
partidárias, para assegurar a trans-
parência.

Já para a secretária de Estado na 
província de Inhambane, Ludmila 
Maguni, a independência, justiça, 
competência, zelo e responsabi-
lidade durante as eleições são os 
princípios que devem guiar o tra-
balho da Comissão Provincial de 
Eleições.

Disse que a preparação do pro-
cesso eleitoral exige maior res-
ponsabilidade dos moçambicanos, 
principalmente dos órgãos de ad-
ministração e gestão eleitoral, ga-
rantindo as mesmas oportunidades 
aos candidatos.

“A participação activa dos mo-
çambicanos no processo eleitoral 
dependerá do empenho dos empos-
sados na educação cívica, para ga-
rantir maior mobilização dos grupos 
elegíveis, tanto no recenseamento 
eleitoral assim como na votação”, 
sublinhou a secretária de Estado.

ALBERTO Sabe, vogal da Co-
missão Nacional de Eleições 
(CNE), exortou ontem os 
membros da Comissão Pro-
vincial de Eleições de Cabo 
Delgado a agirem com ido-
neidade, independência, ob-
jectividade, imparcialidade, 
competência, zelo e obedece-
rem à Constituição da Repú-
blica e demais leis, para que as 

eleições sejam justas e trans-
parentes. 

Alberto Sabe, que falava 
na cidade de Pemba na toma-
da de posse de 15 membros 
do órgão, provenientes de 
partidos políticos e de orga-
nizações da sociedade civil, 
disse que o papel da Comissão 
Provincial de Eleições (CPE) é 
de garantir a realização deste 

processo, e não dificultar a 
eleição deste ou daquele can-
didato.

“O modo de actuação 
dos órgãos de administração 
eleitoral funda-se na Cons-
tituição e nas demais leis da 
República de Moçambique, 
nas deliberações, instruções e 
outros instrumentos norma-
tivos dos órgão de adminis-

tração e gestão eleitoral”, o 
que significa que devem agir 
com profissionalismo.

Por seu turno, o secretário 
de Estado em Cabo Delgado, 
António Supeia, que teste-
munhou o acto, disse que os 
membros da Comissão Pro-
vincial de Eleições garantem 
o exercício da democracia
participativa no país.

“Esta cerimónia revela a 
noção que temos em relação 
às várias dinâmicas e desafios 
que nos são impostos pelos 
processos eleitorais, por isso 
é de capital importância para 
a vida dos moçambicanos, de 
forma geral, e da população 
de Cabo Delgado, em particu-
lar, porque marca o exercício 
puro da democracia”, acres-

centou.
Supeia apelou aos em-

possados para usarem os seus 
conhecimentos e criatividade 
para contribuir no reforço da 
capacidade da CPE, para que 
os pleitos eleitorais que se 
avizinham sejam credíveis, 
justos e transparentes.

Segundo o secretário de 
Estado, isso só será possível 

com actuação idónea, inde-
pendente e objectiva, apelan-
do ainda para que os empos-
sados privilegiem o diálogo 
com diferentes intervenien-
tes eleitorais para que pos-
sam acolher as  preocupações 
sobre as diferentes fases do 
processo e dos desafios de-
correntes da sua organização.

O dirigente recordou aos 

empossados que não são re-
presentantes de instituições 
públicas, privadas, organi-
zações políticas ou sociais da 
sua proveniência, mas sim 
que estão ali para representar 
os interesses nacionais.

Explicou ainda que as 
eleições representam o cerne 
da participação política de-
mocrática.

QUINZE membros da 
Comissão Provincial de 
Eleições (CPE) de Tete, 
incluindo dois vice-pre-
sidentes, tomaram posse 
ontem na cidade de Tete.

Eugénia Chimpine, vo-
gal da Comissão Nacional 
de Eleições, exortou os 
membros investidos a agi-
rem com integridade, fun-
damentando os seus actos 
na Constituição da Repú-
blica e nas demais leis que 
regem o exercício eleitoral 
no país.

“Pretende-se, com 
esta investidura, garantir 

a realização das eleições. 
Portanto, desencorajamos 
o uso desta função para di-
ficultar ou facilitar a esco-
lha de candidatos. Há, por
isso, necessidade de limar
as irregularidades que pos-
sam ter acontecido no pas-
sado, com vista a levar este
órgão a ser cada vez mais
exemplar”, aconselhou.

Por sua vez, o gover-
nador de Tete, Domingos 
Viola, recomendou aos 
empossados a combaterem 
as abstenções, desafian-
do-os a criarem condições 
que contrariem qualquer 

tendência de aumento 
deste fenómeno nesta pro-
víncia.

Recordou que, em 2019, 
dos mais de um milhão de 
eleitores inscritos para as 
gerais, perto de 600 mil é 
que foram às urnas e os ou-
tros se abstiveram.

Na mesma ocasião, a 
secretária de Estado em 
Tete, Elisa Zacarias, orien-
tou os investidos a reali-
zarem as suas actividades 
conscientes de que são o 
caminho para a materiali-
zação da vontade da popu-
lação.

PARA AUTÁRQUICAS E GERAIS

Constituídas Comissões
Provinciais de Eleições

-presidentes empossados é
garantir a realização de elei-
ções, sem facilitar ou dificultar 
um e outro concorrente, sen-
do essa a mensagem que de-
verão passar aos membros dos
órgãos eleitorais hierarquica-
mente inferiores e à população 
no geral.

“O acto de tomada de 
posse que acabámos de teste-
munhar vos confere elevada 
responsabilidade e requer de 
vós o compromisso de gerir o 
processo eleitoral com elevado 
sentido e cultura de paz, jus-
tiça, tolerância, diálogo, in-
dependência, transparência e 
imparcialidade na tomada das 
vossas decisões”, sublinhou.

Por outro lado, reconhe-
ceu que ainda persiste o desa-
fio de melhorar os processos 
eleitorais no país, recomen-
dando por isso a correcção 
dos erros cometidos nas elei-
ções anteriores.

“A melhoria dos proces-
sos eleitorais pressupõe tra-
balho em equipa, dado que 
ela se constrói com base em 
valores comuns, numa visão 
partilhada e em resultado de 
desafios enfrentados colec-
tivamente e de sucessos al-
cançados e celebrados por 
todos”, afirmou Carlos Mat-
sinhe.

O presidente da CNE pe-
diu aos órgãos de governação 
descentralizada, partidos po-
líticos, à sociedade civil e a 
todos actores relevantes que 
apoiem as Comissões Provin-
ciais de Eleições, de modo a 
conduzirem a sua missão com 
nobreza.

O presidente da CNE, Carlos Matsinhe, orientou a cerimónia de tomada de posse dos membros da CPE da cidade de Maputo
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EM TETE

Pautar pela 
integridade

Empossados membros da Comissão Provincial de Eleições de Tete

CABO DELGADO

Apelos à observância da lei 

Gaza garante processo credível

Novos membros da CPE empossados em Gaza

da Renano. Os restantes em-
possados são vogais, nomea-
damente Francisco Bila, Jorge 
Banze, Mouzinho Gundurujo, 
Hermínio Mahanuque, Zaca-

rias Maoze Jr., Marta Mungói, 
Alberto Libombo, Luísa Ubis-
se, Filomena Buque, Cláudio 
Zacarias, Belarmina Tivane e 
Milagrosa Cualo. 

Os membros são prove-
nientes dos partidos políticos 
com assento na Assembleia da 
República e de organizações 
da sociedade civil.

Inhambane 
pede rigor
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE CHIBUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
ARÃO ERNESTO MACAMO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de onze de Maio de dois mil e vinte e 
dois, lavrada de folhas trinta e seis, do livro de notas para escrituras diversas número 4-B, 
desta Conservatória dos Registos e Notariado, perante mim, GONÇALVES ANDRÉ MUGABE, 
Conservador e Notário Superior, em pleno exercício de funções Notariais, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito do senhor ARÃO ERNESTO MACAMO, casado, 
natural de Vuiaze-Chibuto e residente no Bairro 2 da cidade de Chibuto. Que o autor da herança 
deixou bens, valores monetários em bancos moçambicanos e não deixou testamento nem 
qualquer documento escrito da sua última vontade.
Que por vocação da lei deixou como únicos herdeiros, sua esposa MARGARIDA BOENE 
MACAMO, natural de Vuiaze-Chibuto e residente no Bairro 2 da cidade de Chibuto e seus 
filhos: EGAS ARÃO MACAMO, VALDIMIRO ARÃO MACAMO, NEUSA LOLA ARÃO MACAMO, 
BRÍGIDA ARÃO MACAMO, CLÁUDIA ARÃO MACAMO e ASSELINA ARÃO MACAMO, todos 
naturais e residentes em Chibuto.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos indicados herdeiros ou quem 
concorra com eles na referida sucessão.
Para fins do disposto no artigo 92 do Código do Notariado em vigor, faz-se esta publicação em 
conformidade com a referida escritura a que me reporto.

Está Conforme

Conservatória dos Registos e Notariado de Chibuto, aos doze de Maio de dois mil e vinte e 
dois

O Notário
(Ilegível)

4801

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3.ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
NASIMBANU DAWOOD

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia vinte de Maio de 
dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas cento e um a cento e dois, do livro de notas para 
escrituras diversas número quarenta e um, traço “B”, da Terceira Conservatória do Registo 
Civil com Funções Notariais, perante mim, AMÉLIA GONÇALVES MACHAVA, licenciada em 
Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de NASIMBANU DAWOOD, de então sessenta 
e sete anos de idade, natural de Maputo, no estado que era de casada com Mohammad Sattar, 
com última residência habitual no bairro Central, cidade de Maputo, filha de Dawood Osmane 
e de Jubeda Suleman, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade.
Que a falecida deixou como únicos e universais herdeiros dos bens, seus filhos: MUZZAMIL 
MOHAMMAD e KANWAL MOHAMMAD SATTAR, ambos solteiros, maiores, naturais de 
Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 20 de Maio de 2022

A Notária
(Ilegível) 4805

O PRIMEIRO-MINISTRO, Adriano Maleia-
ne, participa hoje e amanhã, em  Malabo, 
capital da Guiné Equatorial, em represen-
tação do Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, na 15.ª Sessão Extraordinária 
da Conferência dos Chefes de Estado e de 
Governo da União Africana sobre Assuntos 
Humanitários, na Conferência de Doa-
dores da União Africana e na 16.ª Sessão 
Extraordinária da Conferência dos Chefes 
de Estado e de Governo da União Africana 

sobre Terrorismo e Mudanças Inconstitu-
cionais de Governos em África.

As três cimeiras realizam-se ao abri-
go de uma decisão desta organização 
continental (Decisão da Assembleia/AU/
Dec.828 – XXXV) – adoptada pela 35.ª 
Sessão Ordinária da Conferência dos Che-
fes de Estado e de Governo da União Afri-
cana, realizada em Addis-Abeba, Etiópia, 
de 5 a 6 de Fevereiro de 2022.

O Primeiro-Ministro é acompanhado 

por uma delegação que integra Cristóvão 
Chume, ministro da Defesa Nacional; Ma-
nuel Gonçalves, vice-ministro dos Negó-
cios Estrangeiros e Cooperação; Alfredo 
Nuvunga, embaixador e representante 
permanente de Moçambique junto da 
União Africana; quadros do Gabinete do 
Primeiro-Ministro, do Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros e Cooperação, Minis-
tério da Defesa Nacional e do Ministério da 
Economia e Finanças. 

O 
GABINETE do Prove-
dor de Justiça iniciou 
capacitação institu-
cional para assegurar 
atendimento célere e 

condigno aos cidadãos que pro-
curem os seus serviços, com a 
expansão para outros pontos do 
país.

Este trabalho foi anunciado 
ontem pelo Provedor de Justiça, 
Isaque Chande, no seminário de 
celebração do décimo aniver-
sário da instituição, evento que 
contou com a presença do Presi-
dente da República, Filipe Nyusi. 

Isaque Chande disse que 
desde a institucionalização do 
Provedor de Justiça, há dez anos, 
os desafios foram-se avoluman-

do, mas a vontade e determi-
nação do Estado e dos quadros 
directamente envolvidos per-
mitiram que, pedra a pedra, este 
órgão fosse-se estabelecendo no 
país e priorizando as suas atri-
buições.

“Queremos, deste modo, 
render a nossa homenagem ao 
Juiz-Conselheiro Jubilado José 
Ibraimo Abudo por ter sido o 
pioneiro no exercício da fun-
ção de Provedor de Justiça, cujo 
nome estará sempre associado à 
história desta instituição”, disse.  

Afirmou que, além dos de-
safios de ordem material, como 
recursos humanos e financeiros, 
bem como a falta de instala-
ções, o principal desafio era que 

a maior parte dos moçambica-
nos e dos funcionários públicos 
tinha pouco conhecimento da 
função do Provedor de Justiça. 

Disse que mesmo seis anos 
depois do seu estabelecimen-
to persistia o desconhecimento 
quase generalizado das atribui-
ções e competências do Prove-
dor de Justiça, não obstante o 
esforço realizado. 

“Hoje, passados 10 anos, há 
um número cada vez crescente 
de moçambicanas e moçam-
bicanos que conhecem e com-
preendem a importância e uti-
lidade do Provedor de Justiça na 
garantia dos seus direitos, defesa 
da legalidade e da justiça na ac-
tuação da Administração Públi-

A JUVENTUDE precisa de ser 
mais inovadora e dinâmica nas 
suas actividades, de modo a 
contribuir para o desenvolvi-
mento do país e fortalecimento 
do espírito patriótico.

A ideia foi defendida pelo 
primeiro-secretário da Frelimo 
na cidade de Maputo, Razaque 
Manhique, durante uma palestra 
sobre “Como a juventude pode 
contribuir para o fortalecimento 
do patriotismo e manutenção da 
força patriótica dos jovens que 
lutaram pela independência”.

Manhique disse que a ino-
vação é a alma do progresso de 
uma nação e a força motriz e 
inesgotável para a prosperida-
de, acrescentando que actual-
mente, com a dura competição 
internacional para afirmação 
das nações, somente aqueles 
que inovam poderão progredir 
e se tornarem países poderosos e 
bem-sucedidos.

“Isso significa que os nossos 
jovens devem estar constan-
temente à altura da tecnologia 

para que possamos acompanhar 
a competição internacional. 
Todos devem estabelecer inter-
câmbios com diferentes países e 
reforçar a cooperação e laços de 
amizade. O desenvolvimento de 
um país não deve estar separado 
do mundo”, explicou Razaque 
Manhique.

Ainda na sua explanação so-
bre a contribuição da juventude  
para o fortalecimento do patrio-
tismo, Manhique disse que Mo-
çambique espera que os jovens 
se empenhem nos estudos. 

Disse ainda que estudar é 
uma necessidade permanente 
para o jovem se estabelecer e é, 
igualmente, a mais importante 
fórmula para servir o país. “Se-
guindo o caminho dos estudos, a 
juventude estará mais preparada 
para entregar as suas energias e 
dedicar suas ferramentas para o 
bem-estar do país”, finalizou, 
afirmando que nesses estudos 
o jovem deve cultivar a moral e
as virtudes relacionadas com o
conhecimento, particularmente

a capacidade de aprender para 
elevar a pátria.

APOSTAR NA 
PROFISSIONALIZAÇÃO

Isabel Trindade, membro 
da Frelimo, foi outra oradora da 
palestra sobre o contributo da 
juventude no fortalecimento do 
patriotismo e manutenção da 
força patriótica dos jovens que 
lutaram pela independência. 

Trindade, que já desempe-
nhou o cargo de vice-presidente 
do Conselho Nacional da Juven-
tude, defende que para se forta-
lecer o patriotismo é preciso tra-
balho árduo, produzir algo útil 
para a sociedade e apostar conti-
nuamente na profissionalização 
dos jovens.

Referiu que o país tem na 
juventude o potencial inesgotá-
vel do capital humano que pode 
impulsionar o desenvolvimento 
político, económico e social e 
cultural.

Assim, urge a necessidade de 

tirar vantagem do facto de o país 
ser composto maioritariamente 
por jovens, investindo na saú-
de, empoderamento, educação, 
emprego, entre outros aspectos.

Durante a sua apresentação, 
Isabel Trindade avançou ser ne-
cessário incrementar os valo-
res cívico-morais, trabalhar na 
consciencialização desde a tenra 
idade sobre a questão de perten-
ça e motivação, bem como fazer 
exercício de os jovens desen-
volverem sentimento de amor e 
pertença à pátria.

Defendeu que o amor aos 
estudos, o gosto pelo trabalho, 
respeito pelos pais e superiores, 
dedicação, solidariedade entre as 
pessoas são alguns aspectos que 
devem ser cultivados. 

“Cada geração tem os seus 
problemas, que devem ser re-
solvidos de acordo com a época, 
mas há aspectos permanentes 
como defesa pela independên-
cia, soberania nacional, unidade 
nacional, integridade territorial, 
defesa da pátria”, finalizou.

PARA EXPANSÃO PELO PAÍS

Provedor de Justiça 
inicia capacitação 
institucional

ca”, disse Isaque Chande. 
Acrescentou que regista-se 

crescimento assinalável do nú-
mero de cidadãos que procuram 
os serviços do Provedor de Jus-
tiça para apresentar queixas de 
todos os cantos do país, desde 
as capitais provinciais aos dis-
tritos.  Segundo Isaque Chande, 
os cidadãos encontram hoje no 
Provedor de Justiça um veículo 
célere e informal para a apresen-
tação das suas preocupações, o 
que tem contribuído para uma 
cada vez maior aproximação 
entre eles e a Administração 
Pública.  Por outro lado, disse, 
merece apreço a significativa 
colaboração das diversas insti-
tuições públicas, que tem vindo 
a incrementar-se. Hoje, quando 
é interpelado um órgão da Ad-
ministração Pública, a resposta, 
regra geral, chega dentro do pra-
zo legal. O décimo aniversário da 
institucionalização do Provedor 
de Justiça no país decorreu sob 
o lema “Provedor de Justiça: 10
Anos Garantindo os Direitos dos
Cidadãos, Defesa da Legalidade e 
da Justiça”. 

Além do Chefe do Estado, 
o evento contou com a partici-
pação de titulares dos órgãos de
soberania do Estado e de convi-
dados estrangeiros, nomeada-
mente as delegações dos prove-
dores de Justiça de Angola, África
do Sul, Provedor de Justiça Mili-
tar da África do Sul, do Malawi,
Quénia, Portugal e da Zâmbia.

Provedor de Justiça quer expandir sua presença pelo país

FORTALECIMENTO DO PATRIOTISMO

EM REPRESENTAÇÃO DO CHEFE DO ESTADO

Juventude desafiada 
a ser inovadora e dinâmica

Maleiane em Malabo
para cimeiras africanas

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

DIRECÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E CONSTRUÇÃO

3.ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR                                           
DAS ÁREAS RESIDENCIAIS DE CHAMANCULO “C” (PPARC)

O Conselho Municipal de Maputo, vem desenvolvendo um processo de requalificação no 

bairro de Chamanculo “C”, no âmbito de vários projectos e programas nomeadamente 

ProMaputo, Projecto Trilateral, Projecto Tchemulane, Rigenera, Habitat, entre outros. 

No âmbito da implementação do projecto HABITAT, desenvolvido pelo CMM em parceria 
com a ONG Arquitectura Sem Fronteiras (ASF), decorre a elaboração do Plano de Pormenor 
das Áreas Residências do bairro de Chamanculo “C” (PPARC), que permite desenvolver 
ferramentas para adaptar a normativa existente aos desafios da requalificação urbana de 
um “assentamento informal”.

Assim sendo, estão convidados os moradores do bairro e o público em geral, a participarem 
na 3a audiência pública marcada para o dia 27 de Maio (sexta-feira) do corrente ano no 

Centro Comunitário do bairro de Chanamnculo “C”, sito na Av. Amaral Matos, no período 
das 14.00 às 15.30 horas, onde será apresentada a proposta do (PPARC), recolha das 
sugestões de modo que o processo de elaboração seja participativo, respondendo às 
expectativas dos moradores do bairro e munícipes em geral.

Para mais informações, por favor contacte-nos pelos seguintes números:

Cel: (+258) 879490960 - Julião Melo Júnior (Arquitecto e Planeador Físico) - Conselho 
Municipal de Maputo - Direcção Municipal de Ordenamento Territorial e Construção

Cel: (+258) 873535926 - Orlando Mucuho (Arquitecto e Planeador Físico) - Arquitectos 
Sem Fronteiras (ASF)

Unidos e Coesos Vamos Txunar Maputo

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

Departamento de Gestão e Execução de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO

O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos convida pessoas singulares, 
micro, pequena e médias empresas, inscritas no Castro Único de Empreiteiros, Fornecedores 
e Prestadores de Serviços, interessadas, a apresentarem propostas, fechadas, para 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços, em conformidade com o seguinte:

Número do 
Concurso

Objecto
Garantia 

Provisória
Modalidade

Data e hora 
da entrega de 

Proposta

Abertura de 
Propostas

03/23A000141-
UGEA/2022

Elaboração do Plano 
Estratégico do Ministério 

da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos

Exigida
Concurso 
Público

21/6/2022
 até 10.00 Horas

21/6/2022 
pelas 10.15 horas

Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os documentos do 
concurso ou levantá-los no Departamento de Gestão e Execução de Aquisições (DGEA), 
na sede do Ministério, em conformidade com o endereço abaixo, pela importância não 
reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais) para cada conjunto, a ser depositada 
no Banco de Moçambique, Conta/Número 000022110391651901186 do Ministério da 
Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos – DAF.

O período de validade das propostas está estabelecido nos documentos de cada concurso, 
contados a partir da data de abertura das propostas.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, de acordo com o estabelecido na 
coluna 5 do quadro acima e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, de acordo 
com a coluna 6 da mesma tabela, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

     Endereço: Av. Julius Nyerere, n.º 33/43, R/C, Cidade de Maputo

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

Maputo, Maio de 2022

A Entidade Contratante
(Ilegível)

4548

CONCURSO PÚBLICO

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTO DA EMPRESA A NÍVEL NACIONAL

1. A MSTAR, SA, igualmente denominada por “ZAP”, sedeada na Avenida Albert
Lithuli, nº15, 5º andar, Maputo - Moçambique, matriculada na Conservatória
do Registo das Entidades Legais de Maputo sob o número 100174553,
pessoa colectiva número 400273502 que desenvolve actividade na área de
Telecomunicações.

2. Assim convida todas as empresas elegíveis e interessadas a apresentarem
propostas fechadas e seladas.

3. A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela seguinte informação:
• Carta de manifestação de interesse;
• Curriculum Vitae/Perfil da Empresa, destacando a sua experiência;
• Possuir Certificado de Registo Comercial que habilite a exercer a actividade;
• Cartas abonatórias (3):
• Informações relevantes relativas a experiência e capacidade de trabalhar

a nível nacional na execução de serviços de manutenção de bens e
equipamentos da Empresa;

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima mencionados, 
deverão manifestar o interesse submetendo toda documentação e evidências que 
comprovam a sua elegibilidade para o correio electrónico rh.mstar@zap.co.mz 

até às 17.00 horas do dia 3 de Junho de 2022.

Na referida manifestação de interesse deverá constar no campo Assunto do email o 

texto “ZAP/MANUTENÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE” 

Maputo, aos 23 de Maio de 2022
4564

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP - Delegação Provincial de Maputo) convida pessoas 
singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem 
propostas fechadas para os seguintes concursos:

Nº de Concurso e Objecto 

Reunião Preliminar Visita Obrigatória
Limite para 
Entrega das 
Propostas

Abertura das 
Propostas

Data/Hora Local Data/Hora
Ponto de 
Partida

Data/Hora Data/Hora

Concurso Limitado Nº 47K000541/CL/0003/2022 
Prestação de Serviço de Segurança de 

Instalações:
v Posto de Controlo de Carga do Zimpeto;
v Posto de Controlo de Carga de Bobole; e
v Estaleiro de Marracuene

Data: 31/5/2022
Hora: 8.30 horas

ANE, IP-
Delegação 
Provincial 
de Maputo

Data: 
31/5/2022

Hora: 
9.00 horas

ANE, IP-
Delegação 
Provincial 
de Maputo

Data: 
10/6/2022;

Hora: 
9.00 horas

Data: 10/6/2022
Hora: 9.15 horas

Concurso Limitado Nº 47K000541/CL/0004/2022 

Fornecimento de Material e Consumíveis de 
Escritório 

Data: 2/6/2022
Hora: 10.00 horas

ANE, IP-
Delegação 
Provincial 
de Maputo

N/A N/A

Data: 
15/6/2022;

Hora: 
10.00 horas

Data: 15/6/2022
Hora: 10.15 horas

Concurso Limitado Nº 47K000541/CL/0005/2022
 Fornecimento, Montagem e Reparação de Pneus

Data: 3/6/2022
Hora: 10.00 horas

ANE, IP-
Delegação 
Provincial 
de Maputo

N/A N/A

Data: 
14/6/2022;

Hora: 
10.00 horas

Data: 14/6/2022
Hora: 10.15 horas

Concurso Limitado Nº 47K000541/CL/0006/2022 
Prestação de Serviços de Limpeza, Fumigação e 

Jardinagem

Data: 1/6/2022
Hora: 9.00 horas

ANE, IP-
Delegação 
Provincial 
de Maputo

Data: 
1/6/2022;

Hora: 
10.00 horas

ANE, IP-
Delegação 
Provincial 
de Maputo

Data: 
16/6/2022;

Hora: 
10.00 horas

Data: 16/6/2022
Hora: 10.15 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concursos ou adquirí-los 
a partir do dia 26 de Maio 2022, no endereço a seguir indicado. A aquisição dos mesmos deverá ser feita mediante
apresentação de comprovativo de depósito bancário na conta abaixo indicada, na importância não reembolsável de 
2.000,00MT (dois mil meticais), para cada Concurso Limitado.

ANE, IP-Delegação Provincial de Maputo Dados Bancários

Repartição de Aquisições ·Beneficiário: ANE-Delegação Provincial de Maputo 
Av. de Moçambique, n.º 1225 ·Banco: Millennium Bim
Celular: (+258) 87 79 19 300 ·Número da Conta: 66226460

Maputo – Moçambique ·NIB: 0001 0000 0006622646057

3. Os concursos descritos no presente anúncio não requerem Caução Provisória, devendo as propostas submetidas
serem válidas por um período de 60 dias, contados a partir da data de abertura das propostas. As propostas deverão ser
acompanhadas obrigatoriamente de documentos de qualificação actualizados e autenticados definidos nos Documentos de 
Concursos. Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato electrónico.

4. Os actos de Submissão e Abertura das propostas serão realizados no endereço, datas e horários acima indicados. A data de 
Comunicação do Posicionamento dos Concorrentes será oportunamente anunciada aos concorrentes que submeterem
propostas.

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

Maputo, Maio de 2022
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Uma empresa do Grupo A pretende recrutar para o seu 
quadro de pessoal um (1) Contabilista para a Área Fiscal

Os candidatos deverão preencher o Formulário de Candidatura abaixo e 
submeter os documentos solicitados juntamente com o seu Curriculum Vitae 
para o endereço seguinte: recrutamentofiscalidade2022@gmail.com 

O prazo de submissão das candidaturas é 10 de Junho de 2022.

57 57

3962

Uma empresa do Grupo “A” pretende recrutar para o 
seu quadro de pessoal um (1) Contabilista para a Área de 

Tesouraria

Os candidatos deverão preencher o Formulário de Candidatura abaixo e 
submeter os documentos solicitados juntamente com o seu Curriculum Vitae 
para o endereço seguinte: recrutamentofiscalidade2022@gmail.com

O prazo de submissão das candidaturas é 10 de Junho de 2022.

AFMOGA205 | OFERTAS VALIDAS 27 - 29 MAIO DE 2022.

Veja este catalogo online www.game.co.mzwww.facebook.com/GameStoresMozambique

Game está comprometido em oferecer-lhe o melhor serviço com o menor preço. No caso improvável de encontrar o mesmo produto anunciado por um concorrente a um preço mais baixo, garantimos bater preço! . T & C aplicáveis.

GAME possui o direito de controlar as quantidades de qualquer produto posto em promoção. Todos os preços, ilustrações e exemplares encontram-se correctos no momento da impressão, no entanto, GAME não se pode responsabilizar por quaisquer 
alterações ou erros de impressão que possam surgir. Preços excluindo acessórios São usados para fins publicitários. Erros e omissões são permitidos e aceitáveis. O preço não inclui custos de entrega.

VOCÊ TEM O

FACTO!
TODO MUNDO ESTÁ APENAS A BRINCAR.

Não brincamos quando se trata de oferecer os preços mais baixos em Moçambique.

 I
M

B
A

T
ÍV

E
IS

T'S E C'S SE APLIC
AM

HORARIO DE FUNCIONAMENTO
• Seg - Sexta 09h00 as 18h00
• Sabado-Domingo 09h00 as 18h00
• Feriados Nacionais 09h00 as 15h00

MAPUTO, TRIUNFO
151 Avenida da Marginal Bairro
Telefone: (0025) -214 53000

MATOLA 
Av. Da Namaacha Km6, Parcela Nr. 728 Talhoes 7A e 7B, 
Municipio Da Matola, Provincia de Maputo,
Telefone: (+258) 21 788020

POUPE 4544

AGORA 

17500
POUPE 300

AGORA 

1750

Conjunto De Viagem 
Preto De 4 Peças 
•  Poliéster 600D • Controles 

deslizantes com zíper • Pega de 
carrinho retrátil • malas com rodas 
de 51cm e 64cm • Sacola de 38 cm e 
bolsa de artigos de higiene de 23 cm

• Item no: 824201

POUPE 1700

AGORA 

5400

Sistema De Som Hifi 
Compatível Com DVD 
(TMD-838HDMI) 
• Duas colunas independentes 
•  Bluetooth 
• Rádio FM auxiliar e integrado 
• 2 colunas de 20 W RMS 
• Garantia de 12 meses
• Item no: 818822

POUPE 272

AGORA 

4999

Ferro de engomar 
a Vapor Power 2000 
• 2.000 W • Aço inoxidável 
• Função Vapor Variável 
• Ferro a seco/pulverizador e a vapor 
• Garantia de 12 meses
• Item no: 798836 Geladeirabranca Com 

Congelador Na Parte 
Superior 170l 
•  prateleira com capacidade 

para 3 garrafas de 2,5 l 
• Resfriamento Directo 
• Classificação de Energia B’ 
• Descongelamento Manual 
• Garantia de 12 meses
• Item no: 624965

Anúncio de Vaga de Contabilista para a Área Fiscal Anúncio de Vaga de Contabilista para a Área Fiscal

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
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ALVARÁ N.º 0248/SDAE/PS/02/2016 FO-025 Rev4    NUIT N.º : 400145751

A TEMOC – Técnica e Engenharia de Moçambique, Lda, é uma empresa especializada em prestação 
de serviços na área da Electricidade e Instrumentação Industrial, pretende recrutar para o seu 
quadro de pessoal:

1. Técnico de Instrumentação com mínima qualificação N1 ou equivalente (nível Superior) em
Engenharia Electrónica com mínimo de 5 anos de experiência como Técnico de Instrumentos;

2. Especialista em Automação, nível superior de formção em Engenharia Electrónica Programação com
experiência mínima de 5 anos como Especialista em Automação;

3. Engenheiro Eléctrico de Alta Tensão, com experiência mínima de 10 anos de trabalho (carteira regis-
trada).

Requisitos
CV, Certificado de habilitações literárias e documento de identificação

Como se candidatar
Os CVs deverão ser enviados por e-mail para o seguinte endereço electrónico
(cv@temoc.co.mz)

ESCRITÓRIO CENTRAL: (IZF)

Unit 3-4  Parque Industrial de Beluluane        

Rua da Mozal, Boane - Maputo

Moçambique

Tel: +258 21 731465

Fax: +258 21 731466

info@temoc.co.mz

www.temocmozambique.com

Técnica e Engenharia Moçambique, Lda
ELECTRICIDADE / INSTRUMENTAÇÃO / AUTOMAÇÃO

4757

TEMOC
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA PROVINCIAL DA REPÚBLICA - MAPUTO

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANÚNCIO

VENDA DE BENS MÓVEIS E VIATURA

1.Torna-se público que se aceitam propostas em cartas fechadas, devidamente assinadas pelos

proponentes, para a compra de 1 (uma) viatura, 2 (duas) motorizadas e vários Bens Móveis,
que poderão ser vistos durante as horas normais de expedientes, na Procuradoria Provincial

da República-Maputo e nas Procuradorias Distritais de: Matola; Boane; Moamba; Marracuene e

Magude.

2. As cartas deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação e Venda de Bens Abatidos
e entregues até às 9.00 horas nos dias 6 a 10 e 13 de Junho de 2022, no mesmo local.

3. A abertura das propostas está marcada para às 9.00 horas da data acima referenciada.

4. As demais condições constam dos Editais afixados neste Serviço, nos pontos acima mencionados,
onde também estão indicados as marca e valor de cada bem, não devendo ser apresentada proposta

com valor inferior ao de licitação.

Matola, aos 26 de Maio de 2022

O Chefe do Serviço Provincial do Ministério Público

Gabriel Bongesse Tomo
(Técnico Superior de Administração da Justiça)

Praça do Município, nº 7, Cell. 823245110, Cidade da Matola   

358

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DR. MAHOMED KHALED MAHOMED IQBAL VARINDA, JUIZ-

PRESIDENTE DA SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

Faz saber que correm seus termos processuais nesta Secção uns Autos de Acção Executiva para 
Pagamento de Quantia Certa, com Processo Ordinário nº 05/2020, em que é exequente BANCO 
COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA - BCI, contra os seguintes executados: 

1º- FRUTAS DE ÁFRICA, SU, LIMITADA, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, 
com sede na Av. Eduardo Mondlane, Bairro Urbano Central, cidade de Nampula, província 
de Nampula, registada na Conservatória de Registo das Entidades Legais de Nampula, sob o 
número 100467984, titular do NUIT: 400510954;

2º- MANUEL PESTANA ABREU, de nacionalidade portuguesa, maior, titular do DIRE nº 
03PT00018433, emitido aos 4 de Junho de 2013, pela Direcção Nacional de Migração, com 
NUIT: 102224868 e

3º- DENISSE MANUELA FERNANDA DE OLIVEIRA DE ABREU, natural da cidade de Quelimane, 
província da Zambézia, de nacionalidade moçambicana, titular do Bilhete de Identidade nº 
110102382197ª, emitido aos 22 de Agosto de 2012, pela Direcção de Identificação Civil de 
Nampula, com NUIT: 102488318, casados entre si, ambos residentes na Avenida Eduardo 
Mondlane, nº 1872, Muhala, cidade de Nampula.

Foi designado o dia 14 de Junho de 2022, pelas 11.00 horas, para a venda judicial em segunda 
praça, por meio de abertura de propostas em carta fechada, para garantia do pagamento da quantia 
exequenda, custas prováveis e demais despesas legais, com vista à arrematação ao maior lance 
oferecido, foi penhorado o seguinte: 

Verba Única

Um imóvel inscrito na Conservatória do Registo Predial de Nampula, sob o número 80229 (oitenta 
mil, duzentos e vinte e nove) a fls. 23, do livro B-14, inscrito na Matriz Predial de Nampula, sob 
4092, sito na Avenida Eduardo Mondlane, Bairro Muhala, posto administrativo do mesmo nome, 
cidade de Nampula, ao preço de 182 266 500,00MT (cento e oitenta e dois milhões, duzentos e 
sessenta e seis mil e quinhentos meticais).

São desta forma e nos termos dos artigos 876º, nº 2, 890º, nº 2 e 902, todos do Código do Processo 
Civil, convidadas todas as pessoas interessadas na compra deste imóvel para comparecerem na 
sessão de abertura de propostas em carta fechada a ter lugar na Sala de Audiências nº 1, deste 
Tribunal, no dia 14 de Junho de 2022, pelas 11.00 horas, devendo os interessados apresentarem as 
propostas em cartas fechadas, na Secretaria da Secção Comercial, nas horas normais de expediente, 
até 10 minutos antes do início da sessão.

Para constar se passou o presente anúncio para publicação no jornal “Notícias”, nos termos dos 
artigos 902 e 903, ambos do CPC.

Nampula, aos 18 de Maio de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Mahomed Khaled Varinda

A Escrivã de Direito
Balanhama Rufina Chamba
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________

CONSELHO EXECUTIVO PROVÍNCIAL DE INHAMBANE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA AGRICULTURA E PESCAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 63 e 
número 2 do artigo 62 ambos 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, invalidação e desclassificação do 
objecto dos concursos abaixo indicados:

Nº Nome do Concorrente
Modalidade 
de concurso

Número/objecto do concurso
Valor da 

adjudicação 
incluindo IVA 

1
NEULA INVESTIMENTO 

E SERVIÇOS, LDA
Concurso
Público

35I002261/CP/001/2022 - Fornecimento 
de combustíveis e lubrificantes 
LOTE I: Cidade de Inhambane

2. 638 890,39MT

2
ESTAÇÃO DE SERVIÇO 

RUMANAT, LDA
Concurso 
Público

35I002261/CP/001/2022 - Fornecimento 
de combustível 

LOTE II: Cidade de Maxixe
299.875,43MT

3
GRUPO SEA, LIMITADA

Concurso 
Público

35I002261/CP/001/2022 - Fornecimento 
de combustível 

LOTE III: Distrito de Vilankulo
199.901,46MT

4 E FUEL, LIMITADA
Concurso
Público

35I002261/CP/001/2022 - Fornecimento 
de combustível 

LOTE IV: Cidade de Maputo
149.936,15MT

5 AGRO-CANDA 
INVESTIMENTOS 

Concurso
Público

35I002261/CP/002/2022
Fornecimento de insumos agrícola 

700.000,00MT

6 SEVEN SERVICE, EI
Concurso
Limitado

35I002261/CL/017/2021 - Fornecimento 
de material para sistema de rega  

1.198.300,00MT

7 PAPELARIA RYANA, LDA
Concurso por 

Cotações 
35I002261/CC/022/2022 - Fornecimento 

de material para consumo de escritório  
249.300,00MT

8 ONE LIFE SERVICE
Concurso
Limitado

35I002261/CL/001/2022 - Fornecimento 
de material para sistema de rega  

378.867,37MT

9 CASA DO AGRICULTOR 
Concurso
Limitado

35I002261/CL/004/2022 - Fornecimento 
de drogas carracicidas  

228.972,34MT

10
ONE LIFE SERVICE

Concurso
Limitado

35I002261/
CL/003/2022 

Fornecimento de motor 
de barco e material para 

construção de gaiolas  

LOTE I: Motor 
de barco 222.300,00MT

LOTE II: 
Material para 
construção de 

gaiolas  

472.502,06MT

Inhambane, aos 25 de Maio de 2022

O Director Provincial 

Francisco Feijão Matanganhete
(Especialista em Extensão Agrária)

220

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Uma empresa do Grupo “A” está a recrutar para o seu 

quadro de pessoal uma Secretária de Direcção.

Requisitos: 

• Idade entre 25 e 35 anos;

• Experiência comprovada como Secretária de Direcção

ou função administrativa semelhante;

• Fluência em Português, Inglês e falar outros idiomas

é uma vantagem;

• Conhecimentos de informática;

• Boa comunicação e relacionamento interpessoal; e

• Capacidade de gestão de tempo e trabalho sob pressão.

Habilidades

• Diploma na área pertinente

Experiência

• 2 anos de experiência

As candidaturas deverão ser apresentadas com carta 

de motivação, anexando Curriculum Vitae (CV), 

fotocópia autenticada do Certificado de habilitações 
literárias e enviadas para o endereço electrónico: 

recrutament2020@gmail.com, até às 15.00 horas 

do dia 31/5/2022.
4567

8344

11922

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do disposto na alínea d) do nº 3 do artigo 33 e no nº 2 do artigo 64, todos do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação de acordo com o seguinte:

Nº de Concurso
Modalidade de 

Contratação
Objecto do 
Concurso

Empresa Adjudicada
Valor de Adjudicação 

Incluindo IVA

071000151/
PD/0002/2022

Pequena Dimensão
Aquisição de 

géneros alimentícios
MATSINHE COMERCIAL, LDA 350.300,00MT

071000151/
CL/0002/2022

Concurso
Limitado

Aquisição de 
material de consumo 

para informática    
ACCER SERVIÇOS, LDA 1.626.400,00MT

07I000151/
AD/0005/2022

Ajuste Directo 
Prestação de 

serviços de cattering
PRATO FINO – SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LIMITADA
400.000,00MT

Inhambane, Maio de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____________

Província de Maputo
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE

INSTITUTO INDUSTRIAL E DE COMPUTAÇÃO ARMANDO EMÍLIO GUEBUZA

Prestação de Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos 

1. O Instituto Industrial e de Computação Armando Emílio Guebuza é uma instituição
pública de Ensino Técnico Profissional e pretende contratar uma empresa para
prestação de serviços de recolha e gestão de resíduos sólidos.

2. Assim sendo, convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para
a execução dos serviços acima descritos.

3. Os concorrentes interessados poderão obter no local, mediante pagamento de
importância não reembolsável 1000.00MT (mil meticais), mais informações,
examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los, no endereço abaixo indicado,
das 7.30 - 15.30 horas ( a ser depositada na conta n.º 126282555-titular- Instituto
Industrial e Comercial Armando Emílio Guebuza.

4. A visita às instalações é de carácter obrigatório e deverá acontecer até 2 dois dias antes
da data da entrega das propostas.

5. Para os concorrentes interessados, é requerido Documentos de qualificação jurídica,
económica, técnico-finaceiro, regularidade fiscal, registo no Cadastro Único e Licença
Ambiental.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 9
de Junho de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo dia e local, às 10.15
horas, na presença dos concorrentes e público que desejar participar, devendo o prazo
de validade das mesmas ser de 120 dias.

7. Os concorrentes serão seleccionados de acordo com os Procedimentos estabelecidos
no Manual Operacional Centros de Referência de Educação Profissional, conjugado
com o Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado.

 Endereço: Instituto Industrial e de Computação Armando Emilio Guebuza
Rua  da Mozal , Província de Maputo – Distrito de Boane

 Posto Administrativo de Matola Rio
Telefone: 258 87 7163351

E-mail: e.mail-iicaegueb@gmail.com
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REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
________

GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE
INSTITUTO INDUSTRIAL E DE COMPUTAÇÃO ARMANDO EMÍLIO GUEBUZA

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Contratação de Um Consultor para Desenho do Projecto de Instalação de 2 (duas) Salas de Informática

O Instituto Industrial e  de Computação Armando Emílio Guebuza, é  uma das 6 (seis) instituições do Ensino Técnico 
Profissional seleccionadas para emplementação do Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências 
de Moçambique -MOZSKILL na Componente 2, (financiado pelo Banco Mundial), que prevê entre outros aspectos 
aumentar o acesso à uma formação de qualidade e treinamento em áreas seleccionadas do Ensino Técnico 
Profissional.
No âmbito de Implementação do Projecto pretende contratar um consultor para  desenho de um projecto de instalação 
de 2 (duas) Salas de Informática.

Descrição das tarefas

• Identificar os espaços que serão objecto de transformação em salas de informática;

• Reunir todos os detalhes necessários para se equipar as salas;

• Verificar minuciosamente as condições existentes nesses espaços;

• Instalar com êxito 2 (duas) salas de informática.

Perfil do consultor 
O consultor deve possuir as seguintes qualificações:

• Nível académico mínimo de licenciatura em Engenharia Informática ou Electrónica;

• Certificações internacionais na área de criação de projectos de instalação de salas de informática;

• Experiência nacional comprovada e mínima de cinco anos em criação de projectos de instalação de salas de informáticas;

• Capacidade em desenhar projectos de criação de salas de informáticas tendo em conta princípios ergonómicos;

• Capacidade de identificar as necessidades e expectativas do cliente (IICAEG);

• Capacidade de apresentar um cronograma de actividades a serem desenvolvidas;

• Capacidade de implementar o cronograma de actividades com flexibilidade e dinâmica;

• Boa reputação a nível interno e externo.

Submissão de candidatura
A manifestação de interesse deverá ser aconpanhada de seguintes documentos: Bilhete de Identidade ou Passaporte; Certificado de 
habilitações literárias e todos documentos que comprovam as qualificações do candidato. 

Os consultores interessados poderão obter mais informações, solicitar os  Termos de Referência no endereço abaixo, durante os dias 
úteis, das 7.30-15.30 horas (hora local) ou através do email e.mail-iicaegueb@gmail.com

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues, em formato físico, no endereço abaixo até às 15.00 horas do dia 9 de Junho  
de 2022.

Procedimentos de Selecção 
Os consultores serão seleccionados de acordo com os Procedimentos estabelecidos no Manual Operacional Centros  de Referência de 
Educação  Profissional, conjugado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, aprovado pelo Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado .
Endereço:

Instituto Industrial e de Computação Armando Emílio Guebuza
Província de Maputo, Distrito de Boane, Posto Administrativo da Matola Rio, Bairro Djuba, Rua da Mozal 

telefone fixo nº 21 730 134/6, e.mail-iicaegueb@gmail.com

(Assinatura IIegível) 356

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DITRITO DE JANGAMO

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO

Concurso Público N.°: 01/HDJ/UGEA/2022

1. O Hospital Distrital de Jangamo vem por meio desta convidar empresas imteressadas a
apresentarem propostas fechadas para participarem nos concursos abixo, obedecendo o

seguinte: 

Designação do 

concurso 
Objecto contratação 

Data-limite para 

apresentação das 

propostas 

Local, data e hora 

de abertura das 

propostas 

Concurso Público 

nº 01/SDSMAS/

HDJ/UGEA/2022

Lote 1: Géneros alimentícios 

20/6/2022

Sala de Reuniões do 

Hospital Distrital de 

Jangamo, 

20/6/2022 

pelas 10.00 horas

Lote 2: Artigos de limpeza e higiene

Lote 3: Fornecimento de hortícolas e frutas 

Lote 4: Fornecimento de material de consumo para escritório

Lote 5: Fornecimento de consumíveis de informática 

Lote 6: Fornecimento de combustível de cozinha/ gás 

Lote 7: Fornecimento de material de conservação de rede 
de esgoto

Lote 8: Fornecimento de material eléctrico 

Lote 9: Fornecimento de pão

Lote 10: Fornecimento de fardamento e calçado 

Lote 11: Fornecimento de material para manutenção de 
bens imóveis 

SERVIÇOS 

Lote 1: Manutenção de gerador 

 20/6/2022

Sala de Reuniões do 
Hospital Distrital de 

Jangamo, 

20/6/2022

 pelas 10.00 horas

Lote 2: Manutenção e reparação de veículos

Lote 3: Fornecimento de refeições 

Lote 4: Manutenção de máquinas e equipamento de 

refrigeração 

Lote 5: Manutenção e Reparação de bens imóveis 

Lote 6: Fornecimento de recargas da Movitel 

Lote 7: Forneciemto de água

Lote 8: Prestação de serviços de cópias 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos

do concurso ou adquirí-los no Sector de UGEA do Hospital Distrital, pela importância não

reembolsável de 1.500,00MT (mil quinhentos  meticais) para todos lotes do Concurso Público

nº 01/SDSMAS/HDJ/UGEA/2022.

3. As propostas deverão ser entregues no Sector da UGEA que se encontra no Bloco Administrativo

do mesmo hospital, e serão abertas em sessão pública, nas datas acima previstas, na Sala de

Reuniões, sita na mesma instituição.

4. Os participantes do concurso acima deverão ser portadores do alvarás de actividades similiares

aos objectos do concurso acima e demais documentos da elegibilidade das suas empresas.

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° 5/2016, de

8 de Março.

O Director do Hospital
David Ribeiro Lapisone Abrão 

(Especialista em Saúde)
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1ª CHAMADA  DE  PROPOSTAS 
DE  PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO

Referência: Project Call – 01/ISUTC-DPI/2022

Domínio de Engenharia, Indústria, Gestão (e Negócios) e Educação

      O endereço de e-mail acima referido é o seguinte:

gilda@isutc.ac.mz

ISUTC – Instituto Superior de Transportes e Comunicações
Prolong. da Av. Kim Ill Sung (IFT/TDM) Edifício D1
Tel: (+258) 21 48 87 96 ou (+258) 82 30 62 620
Maputo – Moçambique.

O ISUTC, no âmbito da promoção e fomento da investigação científica, extensão, inovação 
e desenvolvimento tecnológico ao nível da comunidade académica, envolvendo docentes 
universitários e pesquisadores nacionais e internacionais, bem como estudantes internos, 
estabeleceu, para o presente ano de 2022, um programa com vista a promover, incentivar 
e financiar projectos de investigação e extensão. 

Deste modo, a Direcção de Programas de Investigação do ISUTC,  anuncia a aceitação 
de propostas de projectos a serem submetidos no período de 25 de Maio a 30 de Junho 
de 2022.

É nesse âmbito que o ISUTC convida a todos os concorrentes elegíveis e qualificados, a 
apresentarem propostas de projectos de investigação e extensão alinhados com os 
termos de referência definidos.

O documento completo do concurso, em língua portuguesa, bem como informações 
adicionais, poderão ser solicitados através do e-mail disponível para o efeito.

As propostas deverão ser enviadas através do sítio 
https://forms.gle/yKX7WFJoeXQBVzJX8, até ao dia 30-Mai-22. As propostas atrasadas 
serão rejeitadas. O ISUTC contactará apenas os autores das propostas aprovadas.

Encoraja-se a participação de proponentes do sexo feminino.

1.  

2. 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

A Sasol Petroleum Temane Lda. (SPT), 
uma subsidiária da Sasol Exploration and 
Production Pvt LTD (GSO), gere os inter-
esses a montante do Grupo em activos de 
petróleo e de gás natural. A GSO está 
activa em empreendimentos de petróleo e 
gás em países espalhados pelo mundo, no-
meadamente em Moçambique, na África 
do Sul, Gabão, Austrália, Nigéria e Canadá.

A Sasol está a desenvolver e operar reser-
vatórios em Moçambique, na Província de 
Inhambane, para fornecer gás processado 
a consumidores em Moçambique e na 
África do Sul (gás para consumo industrial, 
comercial & doméstico).

O gás e o condensado associado dos reser-
vatórios são processados na instalação da 
Unidade Central de Processamento (CPF), 
localizada em Temane, a aproximadamente 
60 km Noroeste da Vila de Vilanculos, por 
estrada, e a 5 km para Oeste da estrada na-
cional costeira (EN1).

A SPT pretende proceder a venda de diver-
so material obsoleto a empresas regista-
das em Moçambique.

Para efeitos do presente anúncio, as em-
presas interessadas, deverão contactar a 
Sasol através do e-mail abaixo para ob-
tenção dos requisitos necessários.

As informações a serem solicitadas serão 
apenas para efeitos de pré-qualificação e 
não podem ser de modo algum, 

Manifestação de Interesse

VENDA DE MATERIAL OBSOLETO

interpretadas como um compromisso da SPT 
para adjudicar um contrato a qualquer parte 
ou partes como resultado da participação de 
uma parte ou partes no processo de 
pré-qualificação. 

Caso esteja interessado em participar por 
favor contacte SPT Procurement enviando 
um e-mail para sptprocurement@sasol.com 
solicitando os requisitos até ao dia 01 de 
Junho de 2022. 

As entidades interessadas na compra do 
material obsoleto terão a oportunidade de 
efectuar uma visita as nossas instalações, no 
endereço acima referenciado, no dia 06 de 
Junho de 2022, pelas 09:00 horas.

As respostas devem ser redigidas nas línguas 
Portuguesa ou Inglesa por e-mail para o 
signatário de acordo com as informações de 
contacto apresentadas no presente.

No cabeçalho do e-mail deve indicar o 
seguinte:  VENDA DE MATERIAL OBSOLETO

O Gestor de Procurement

Sasol Petroleum Temane Lda.

45544611

11922
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. No âmbito da implementação do Programa Nacional de Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene na Província de Tete, dentro das acções inerentes a este

programa, a DPOP-Tete pretende aplicar parte destes fundos para a contratação de empreiteiros para as obras de construção de 57 furos positivos de abastecimento de

água potável nos Distritos de Dôa, Mutarara, Moatize, Chifunde e Marávia.

N.º do Concurso Objecto do Concurso
Garantia 

Provisória
Alvará Financiador

Hora e Data-
limite de 
entrega

Hora e Data de 
abertura

47F001261/CP/00040/2022
Construção de 25 furos positivos de 

abastecimento de água nos Distritos de Dôa 
(10) e Mutarara (15)

100.000,00MT
4ª Classe, Categoria 
VI, Subcategoria 6;

FCDO
Até às 9.00 horas 

do dia 22 de 
Junho de 2022

 9.10 horas do dia 22 
de Junho de 2022

47F001261/CP/00041/2022
Construção de 12 furos positivos de 

abastecimento de água no Distrito de Moatize
50.000,00MT

3ª Classe, Categoria 
VI, Subcategoria 6;

9.20 horas do dia 22 
de Junho de 2022

47F001261/CP/00042/2022
Construção de 20 furos positivos de 

abastecimento de água nos Distritos de 
Chifunde (10) e Marávia (10)

100.000,00MT
4ª Classe, Categoria 
VI, Subcategoria 6;

9.30 horas do dia 22 
de Junho de 2022

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e adquirir os documentos de concurso na DPOP de Tete, na Repartição de Gestão, Execução de
Aquisições e Contratos, durante as horas normais de expediente, sita na Av. Eduardo Mondlane, n.º 513, a partir do dia 30 de Maio de 2022, pela importância não
reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais).

3. Desencoraja-se os concorrentes com mau desempenho nos contratos anteriores com Entidades Públicas e Privadas.

4. O período de validade das propostas é de 120 dias, contados a partir da data de abertura das mesmas.

5. Cada proposta deverá ser acompanhada da respectiva garantia provisória, no valor acima especificado para cada concurso.

6. As garantias deverão ser válidas pelo período de 120 dias, á favor da DPOP de Tete, e obrigatoriamente com os seguintes documentos:
a. Certificado de Quitação das Finanças Públicas;
b. Certidão de Segurança Social actualizado;
c. Declaração emitida pelo Instituto Nacional de Estatística que comprove a prestação regular da informação da empresa.
d. Cadastro Único actualizado, pode ser uma vantagem.

7. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo

Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março de 2016.

8. A visita ao local das obras será conjunta e é de carácter obrigatório e os custos da deslocação estarão a cargo dos concorrentes. A visita será feita de cordo com o
seguinte:

N.º  do Concurso Distrito Data da visita Hora Local da concentração

47F001261/CP/00040/2022
Dôa 6 de Junho de 2022 14.00 horas SDPI

Mutarara 7 de Junho de 2022 10.00 horas SDPI
47F001261/CP/00041/2022 Moatize 6 de Junho de 2022 9.00 horas SDPI

47F001261/CP/00042/2022
Chifunde 8 de Junho de 2022 11.00 horas SDPI
Marávia 9 de Junho de 2022 10.00 horas SDPI

8. Não será aceite a garantia em numerário, devendo ser apresentada em Comprovativo de depósito ou transferência bancária, de acordo com alínea b), no número 1, do artigo

105; do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março de 2016, (Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado),

no Banco Millenium BIM com o número de conta 117275911 e NIB: 000100000011727591157; titular da conta: Direcção Provincial de Obras Públicas de Tete;

9. As propostas deverão ser apresentadas em língua portuguesa e entregue em triplicado num envelope fechado, no endereço abaixo indicado. As propostas enviadas por correio

electrónico (E-mail) e por Fax não serão consideradas.

10. O local, data e hora para o anúncio do posicionamento dos concorrentes será na Direcção Provincial de Obras Públicas de Tete.
Endereço: Avenida Eduardo Mondlane, n.º 513, Telef. n º 843026005/ 843026006, de acordo com o seguinte:

N o de Concurso Data de anúncio do posicionamento Hora
47F001261/CP/00040/2022 4 de Julho de 2022 11.00 horas

47F001261/CP/00041/2022 4 de Julho de 2022 11.10 horas

47F001261/CP/00042/2022 4 de Julho de 2022 11.20 horas

Tete, aos 26 de Maio de 2022
O Director Provincial

A Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO
Faz-se saber que por esta Secção correm termos 
processuais uns Autos de Acção Executiva 
para Pagamento de Quantia Certa com 
Processo Ordinário, com número 07/2022-
A/EX, em que é exequente STANDARD BANK, 
SA, com sede na Av. 10 de Novembro, cidade de 
Maputo e executados: ASHRAF JEHAD WAHID 
ALAHMAD e AHMED HATEM FATEH ALLAH 
MALLAK, actualmente em parte incerta.
São desta forma citados os executados: ASHRAF 
JEHAD WAHID ALAHMAD e AHMED HATEM 
FATEH ALLAH MALLAK, actualmente em parte 
incerta, para, no prazo legal de 10 (dez) dias, 
finda a dilação de 30 (trinta) dias, pagarem ao 
exequente STANDARD BANK, SA, a quantia de 
47 697 614,60MT (quarenta e sete milhões, 
seiscentos e noventa e sete mil, seiscentos e 
catorze meticais e sessenta centavos), juros, 
custas e demais despesas legais, nos Autos de 
Acção Executiva para Pagamento de Quantia 
Certa com Processo Ordinário, que este lhes 
move, ou nomearem bens à penhora suficientes 
para o mencionado pagamento, sob pena de, não 
o fazendo, se devolver esse direito de nomeação
ao mesmo exequente, o duplicado da petição
inicial da aludida execução encontra-se à sua
disposição no Cartório desta Secção, podendo
lhes ser entregues com a nota legal que este
acompanha para esse efeito, podendo opor-se
à execução por embargos a deduzir no mesmo
prazo ou agravar do despacho de citação no
prazo de 8 (oito) dias, (artigos 811, nº 1, 836,
nº 1, al. a), 812, 816 e 685 nº 1, todos do CP Civil.

Para constar se passou o anúncio nos termos 
do artigo 248 do CP Civil.

Matola, aos 3 de Maio de 2022

O Escrivão de Direito
dr. Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel
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United Nations Development ProgrammePrograma das Nações Unidas para o Desenvolvimento

SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO: ITB_006_2022

The Office of the United Nations Development Programme (UNDP) in Mozambique invites eligible companies to submit offers 
for the expected Supply of Tools and shelter Kits in Three Lots under the Mozambique Recovery Facility Programme Pillar I 
of Livelihoods and Women Economic Empowerment. 

• Lot 1: Roof covers and Screws

• Lot 2: Wood and nails

• Lot 3: Tools

The full tender package is available for free download on UNDP’s etendering platform at: 

https://etendering.partneragencies.org                   Event ID: ITB062022
The documents are also available on the website: https://procurement-notices.undp.org/ and on the UNGM website: 
  www.ungm.org 
IMPORTANT: This process requires interested companies to register on UNDP’s secure e-tendering platform. Companies not yet 
registered on “etendering” and wish to view the file may use the following temporary identifiers:

Username: event.guest      Password: why2change
Eligible companies are invited to submit their bid by 9TH June 2022 on its “e-tendering” platform. 

Bidders that are not yet registered in the eTendering platform can obtain further information on how to do it on the links: 
https://www.youtube.com/watch?v=Trv1FX6reu8&feature=youtu.be and 
https://www.youtube.com/watch?v=cy34AXsYMrc&feature=youtu.be

The full details of the process are mentioned in the tender. For any clarifications, please liaise with 
procurement.mozambique@undp.org. 

Limitation of liability
Under no circumstances will UNDP Mozambique office be held liable for losses, debts, costs, claims, damages, taxes, expenses or 
expenses resulting from information received by the bidder outside the above contact. 

UNDP Mozambique Procurement Unit

O Escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Moçambique vem pelo presente convidar  empresas 
elegíveis a submeterem propostas para Fornecimento de Ferramentas & Kits de Abrigo em 3 Lotes, no âmbito do Programa de 
Mecanismo de Recuperação na alçada do seu Pilar 1 – Recuperação de Meios de Vida e Empoderamento da Mulher.

• Lote 1:   Coberturas e Parafusos de Telhado

• Lote 2:   Madeiras e Pregos

• Lote 3:   Ferramentas

O pacote completo de documentos de concurso estão disponíveis para download grátis na plataforma etendering do PNUD: 

https://etendering.partneragencies.org                   Event ID: ITB062022
Os documentos também estão disponíveis no site: https://procurement-notices.undp.org/ e no site da UNGM: www.ungm.org 

IMPORTANTE: Este processo exige que as empresas interessadas se registem na plataforma segura de etendering do PNUD. As 
empresas ainda não registadas no “etendering” e que desejam visualizar o arquivo poderão usar os seguintes dados temporários:

Username: event.guest      Password: why2change
As empresas qualificadas são convidadas a enviar sua proposta até ao dia 9 Junho de 2022, através da plataforma “eTendering”.

As empresas que ainda não se registaram na plataforma eTendering, poderão obter mais informações sobre como fazê-lo através 
dos links: https://www.youtube.com/watch?v=Trv1FX6reu8&feature=youtu.be, &
 https://www.youtube.com/watch?v=cy34AXsYMrc&feature=youtu.be

Os detalhes completos do processo são mencionados nos documentos de concurso. Para quaisquer clarificações favor de contactar 
procurement.mozambique@undp.org.

Limitação de responsabilidade
Sob nenhuma circunstância o escritório do PNUD em Moçambique será responsabilizado por perdas, dívidas, custos, reclamações, 
danos, impostos, despesas ou despesas resultantes de informações recebidas pelo licitante fora do contacto acima.

Unidade de Procurement PNUD Moçambique

INVITATION TO BID: ITB_006_2022

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DA HCB 
PARA O QUINQUÉNIO 2023-2027 E SUPORTE NA SUA IMPLEMENTAÇÃO

CONCURSO Nº: HCB/DSA/ELABORAÇÃO DO 
PLANO ESTRATÉGICO 2023-2027/046/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB»), no âmbito das suas actividades, pretende lançar um 

concurso cujo objectivo é contratar Serviços de Consultoria especializada para a Elaboração do Plano 

Estratégico da HCB para o quinquénio 2023-2027, preparação de um conjunto de instrumentos de 

suporte à sua operacionalização e gestão e, apoio no acompanhamento da sua implementação. 

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas com 

experiência relevante. Os interessados deverão, impreterivelmente, reunir os seguintes requisitos 

mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos e Alvará para execução de serviços de consultoria;

2. Possuir experiência na elaboração de Planos Estratégicos de complexidade similar (mínimo de 4

experiências) e para empresas do sector energético (mínimo de 2 experiências), que deverão ser

comprovados mediante a apresentação de cartas abonatórias;

3. Possuir recursos humanos e estrutura de gestão com qualificações e competência em executar
trabalhos de natureza similar ao objecto do concurso;

4. Apresentar a certidão de quitação que comprove que o concorrente tem situação regularizada

nas Finanças e Segurança Social;

5. Apresentar a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência

ou recuperação;

6. Apresentar o relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço e demonstrações financeiras
auditadas) que comprovem que o concorrente possui a robustez financeira necessária para a
execução dos serviços.

As empresas interessadas e que reúnam  requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem 

quaisquer custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico: 
concurso-plano-estrategico@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 8 de Junho de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo “Assunto” 

do e-mail o texto “HCB/DSA/ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGIO 2023 – 2027/046/2022– 
Manifestação de interesse”.

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

Songo, aos 24 de Maio de 2022

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

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

4546
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República de Moçambique

Ministério do Género, Criança e Acção Social
Instituto Nacional de Acção Social, IP

(INAS, IP)

Delegação de Lichinga

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d), número 2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 
5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foram adjudicadas as empresas abaixo indicadas, em conformidade com o seguinte:

Nº Ord Mod. de Contratação Objecto de Contratação Empresa Adjudicada Valor

1 Contrato n° 01/ UGEA/INAS-Lich/2022 Fornecimento de material agrícola SOCIN, LDA 123.250,00

2 Contrato nº 5/UGEA/INAS-Lich/2022 Fornecimento de leite fresco FANEQUISSO COMERCIAL 147.900,00

2 Contrato n° 06/ UGEA/INAS-Lich/2022 Fornecimento de material de higiene ELECTROFICE, LDA 164.500,00

4 Contrato n° 08/UGEA/INAS-Lich/2022 Fornecimento de material de alfaiataria ELFER, LDA 109.755,00

5 Contrato nº 09 UGEA/INAS- Lich/2022 Fornecimento de material escolar  SOCIN, LDA 12.185,00

6 Contrato nº 10 /UGEA/INAS-Lich/2022 Fornecimento de material do PASP MOMEX MULTI SERVICE, LDA 1.260.000.00

7 Contrato nº 11 /UGEA/INAS-Lich/2022 Fornecimento de suplemento alimentar (leites) VIP SUPERMERCADO, LDA - LICHINGA 2.383.000,00

 Lichinga, aos 25 de Maio de 2022

A Delegada

Helena António

(Técnica Superior em Administração Pública N1)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE TETE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
Manifestação de Interesse

1. No âmbito da implementação do Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural, dentro das acções inerentes a este programa, a DPOP-Tete pretende aplicar parte 
destes fundos para a contratação de serviços de consultoria para a realização das actividades de Participação e Educação Comunitária, Promoção de Higiene, Saneamento e Nutrição,
de acordo com o seguinte:

N o de Concurso Objecto do concurso Distrito Financiador Hora e data limite de entrega

47F001261/
CP/00046/2022

Realização de actividades de participação, educação comunitária, promoção de higiene, saneamento e 
nutrição (PEC ZONAL) nas Comunidades, Escolas e Centros de saúde.

Mutarara

FCDO
Até às 14.00 horas do 

dia 20 de Junho de 2022

47F001261/
CP/00047/2022

Realização de actividades de participação, educação comunitária, promoção de higiene, saneamento e 
nutrição (PEC ZONAL) nas Comunidades, Escolas e Centros de saúde.

Dôa

47F001261/
CP/00048/2022

Realização de actividades de participação, educação comunitária, promoção de higiene, saneamento e 
nutrição (PEC ZONAL) nas Comunidades, Escolas e Centros de saúde.

Moatize

47F001261/
CP/00049/2022

Realização de actividades de participação, educação comunitária, promoção de higiene, saneamento e 
nutrição (PEC ZONAL) nas Comunidades, Escolas e Centros de saúde.

Changara

47F001261/
CP/00050/2022

Realização de actividades de participação, educação comunitária, promoção de higiene, saneamento e 
nutrição (PEC ZONAL) nas Comunidades, Escolas e Centros de saúde.

Macanga

2. Para o efeito, são convidados todos os interessados elegíveis a manifestar o seu interesse em prestar a DPOP-Tete serviços de consultoria supra referidos. São elegíveis os que
demonstrarem possuir qualificações jurídicas, técnica e regularidade fiscal, através da apresentação da respectiva documentação comprovativa. Potenciais concorrentes poderão
associar-se de forma a melhorarem a sua capacidade técnica.

3. Desencoraja-se os concorrentes com mau desempenho nos contratos anteriores com Entidades Públicas e Privadas;

4. Os concursos serão regidos de acordo com os procedimentos constantes 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 e está aberto a todos concorrentes, conforme definido no referido regulamento;

5. Os potenciais concorrentes deverão de forma individualizada prestar de entre outras as seguintes informações:

5.1 Documentos de Qualificação:

a) Alvará compatível com o objecto da contratação;

b) Certidão de Quitação das Finanças Públicas actualizada;

c) Certidão de Segurança Social actualizada;

d) Declaração emitida pelo Instituto Nacional de Estatística que comprove a prestação regular da informação da empresa e;

Cadastro Único actualizado, pode ser uma vantagem.

1.2 Curriculum da empresa contendo informação relevante, relativa a experiência na execução de serviços similares;

1.3 Quadro técnico qualificado na área visada com respectivos CV’s e Certificados que comprovem a realização de actividades similares (no mínimo: 1 Supervisor e 4 Animadores 
para cada concurso); 

6. Não serão aceites propostas que apresentem uma mesma equipa e/ou equipamento requeridos para mais de um concurso;

7. Os interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado, das 8.30 às 15.00 horas, até uma semana antes da data-limite;

8. A visita ao local da realização das actividades será conjunta e é de carácter obrigatório e os custos da deslocação estarão a cargo dos concorrentes. A visita será feita de cordo com
o seguinte:

N o de Concurso Distrito Data da visita Hora Local da concentração

47F001261/CP/00046/2022 Mutarara 7 de Junho de 2022 10.30 horas SDPI

47F001261/CP/00047/2022 Dôa 6 de Junho de 2022 14.30 horas SDPI

47F001261/CP/00048/2022 Moatize 6 de Junho de 2022 9.30 horas SDPI

47F001261/CP/00049/2022 Changara 8 de Junho de 2022 10.00 horas SDPI

47F001261/CP/00050/2022 Macanga 9 de Junho de 2022 13.30 horas SDPI

9. As manifestações de interesse deverão ser apresentadas em língua portuguesa e entregues em triplicado num envelope fechado, no endereço abaixo indicado. As Propostas enviadas
por correio electrónico (E-mail) e por Fax não serão consideradas.

10.  O local, data e hora para o anúncio do posicionamento dos concorrentes será na Direcção Provincial de Obras Públicas de Tete. Endereço: Avenida Eduardo Mondlane, n.º 513, Telef.
n º 843026005/ 843026006, de acordo com o seguinte:

N o de Concurso Data de anúncio do posicionamento dos concorrentes Hora

47F001261/CP/00046/2022 22 de Julho de 2022 11.00 horas

47F001261/CP/00047/2022 22 de Julho de 2022 11.10 horas

47F001261/CP/00048/2022 22 de Julho de 2022 11.20 horas

47F001261/CP/00049/2022 22 de Julho de 2022 11.30 horas

47F001261/CP/00050/2022 22 de Julho de 2022 11.40 horas

Tete, aos 26 de Maio de 2022

O Director Provincial

A Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBI-
QUE

Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comer-
cial deste Tribunal correm 
éditos de trinta (30) dias, 
citando as executadas: SHO-
PPING ALVOR SERVIÇOS, 
EI, sita no Bairro do Chaman-
culo, Rua Carlos Silva, nº 14, 
nesta cidade e SELMA DAÚ-
DE IBRAHIMO, residente 
no bairro Tchumene II, Rua 
do Rio Rovuma, R/C, para, 
no prazo de dez (10) dias, 
que começa a correr depois 
de findo o dos éditos, tudo a 
contar da segunda e última 
publicação deste anúncio, pa-
garem ao exequente BANCO 
COMERCIAL E DE INVESTI-
MENTOS-BCI, SA, a quantia 
de 1 861 529,35MT(um mi-
lhão, oitocentos e sessenta 
e um mil, quinhentos e vin-
te e nove meticais e trinta 
e cinco centavos), em dívida 
nos Autos de Execução Ordi-
nária, nº 122/21-G, que por 
esta Secção lhes move o refe-
rido exequente, ou no mesmo 
prazo nomearem à penhora 
bens suficientes para tal paga-
mento e do mais que acrescer 
ou deduzirem a oposição que 
tiverem, nos termos dos ar-
tigos 811º, nº 1, 812º e 816º 
do CPC, respectivamente, sob 
pena de não fazendo, se devol-
ver esse direito ao exequente, 
nos termos da al.a), nº 1 do 
artigo 836º do CPC, prosse-
guindo a execução seus ter-
mos, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da peti-
ção inicial, que se encontra à 
disposição dos executados no 
Cartório desta Secção, poden-
do ser levantado dentro das 
horas normais de expediente.

Maputo, aos vinte e oito de 
Março do ano dois mil vinte e 
dois.

Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane

4606
224
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Rua de Nachingwea, Telefax: 271-20145, Caixa Postal: nº 289,Lichinga - Niassa
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NP Expression of Interest (EOI) Letter – Procurement of Coated Line 
Pipe and Hot Induction Bends  

Instituto Nacional de Petróleo (INP), Carta de Manifestação de Interesse 
– Aquisição de Conduta   Revestida e de Curvas obtidas por Indução a
Quente (“Hot Induction Bends”)

O Projecto tem por finalidade o fornecimento e construção de novas 
instalações de superfície de poços de produção e de uma conduta de 
transporte de gás. 

O Projecto visa contratar Fornecedores com capacidade para fornecer 
condutas com revestimento de três camadas de polietileno (3LPE) de 
cerca de 2 kilometros de comprimento e diâmetro de 8’’, e curvas obtidas 
por indução a quente (“hot induction bends”) destinados à construção 
de uma conduta de transporte para gás natural. As condutas deverão ter 
entre 9,53 a 12,70 mm de espessura. 

Ao Fornecedor seleccionado poderá ser igualmente solicitado a fazer 
entrega dos materiais nos locais de construção. 

Especificações Gerais das Condutas: 

• Os materiais de base utilizados serão rolos laminados por processos
termo-mecânicos.

• O processo de produção inerente será por soldadura por resistência
eléctrica de alta frequência (“High Frequency Welding” - HFW).

• A temperatura de projecto deverá situar-se num intervalo entre os
-10°C e  +75°C.

• A composição do material das condutas será API 5L X 52M e deverá
cumprir o nível 2 (PSL 2) das especificações de produção, com resistência
à propagação de fracturas dúcteis (Anexo G).

• As condições de aceitação requer que as condutas sejam laminadas por
processo termo-mecânico.

• Certificado de Conformidade de acordo com a norma EN 10204 tipo 3.2.

Especificações Gerais do Revestimento das Condutas, com três camadas 
de polietileno (3LPE):

• A conduta deverá ter um revestimento em conformidade com a norma
ISO 21809-1.

• A temperatura de projecto deverá situar-se num intervalo entre os
-10°C e  +75°C.

• Categoria e espessura do revestimento - Categoria B3 – mínimo de 3,5
mm.

• O índice de Pm (kg/m) deverá situar-se entre 130 < Pm≤ 300.

• O acabamento da superfície das condutas será realizada através do
método de jacto abrasivo, de acordo com o nível Sa 2 ½ da norma ISO
8501-1.

• O nível de contaminação por poeiras à superfície das condutas deverá
ser , no máximo, o correspondente à Categoria 1 da norma ISO 8502-3.

• Certificado de Conformidade com a norma EN 10204 tipo 3.1.

• As instalações de execução dos revestimentos deverão aprovadas
pelas auditorias de garantia da qualidade da Sasol.

Requisitos das Curvas por Indução a Quente (“Hot Induction Bends”):

• As curvas deverão ser fabricadas a partir das condutas acima
mencionadas de acordo com a norma ASME B16.49 (“American Society of
Mechanical Engineers”).

• O raio das curvas deverá ser do tipo 5D.

• As curvas deverão cumprir com os requisitos do suplemento SR15.3,
destinado a inflectir o encurvamento da conduta em forma oval, de
forma a permitir a respectiva segmentação.

• Certificado de Conformidade com a norma EN 10204 tipo 3.1.

As especificações gerais da Sasol deverão ser obrigatoriamente 
cumpridas durante todo o processo.

Para efeitos do presente anúncio de pré-selecção, a empresa deverá 
satisfazer os requisitos a seguir e demonstrar o cumprimento dos 
mesmos através da apresentação de documentos comprovativos.

Gestão da Qualidade:

• É exigida a acreditação do sistema da qualidade de acordo com a norma
ISO 9001.

• É exigida a acreditação do sistema da qualidade para a soldadura de
fusão em conformidade com a norma ISO 3834 -2.

• É exigido ao Fornecedor uma Licença Monográfica válida ao abrigo da
Especificação API 6D, que abranja as diversas aplicações deste projecto.

• O Fornecedor deverá ter fornecido com sucesso, num passado recente,
produtos semelhantes a clientes conceituados.

A Sasol vem por este meio convidar os Fornecedores elegíveis a 
manifestarem o seu interesse, em fornecer os materiais acima 
mencionados. Os Fornecedores elegíveis interessados devem facultar 
informações que demonstrem e comprovem a acreditação exigida e 
experiência relevante para o fornecimento deste material. 
Recomenda-se aos candidatos que apresentem uma resposta sumária 
(contendo no máximo 10 páginas), que contenha apenas as informações 
essenciais. 

Os documentos e informações essenciais exigidos incluem:

1. Estrutura Accionista e registo da Empresa de acordo com a legislação
moçambicana e declaração de outras participações accionistas detidas
no estrangeiro.

2. A empresa deverá facultar informações relativas à sua situação
financeira.

3. Capacidade técnica:

a. Fornecer um histórico dos trabalhos efectuados, incluindo:

i. i. Histórico recente comprovado de entregas de acordo com a Categoria
1 da norma ISO 8502-3.

ii. ii. Histórico comprovado de fabrico de condutas com utilização do
material X52M.

b. Certificação da norma ISO 9001;

c. Certificação da norma ISO 3834-2;

d. Monograma da Especificação API 5L;

e. Aprovação na auditoria de garantia da qualidade da Sasol;

f. Qualificações e experiência dos funcionários;

g. Lista dos projectos de âmbito semelhante efectuados nos últimos dois
anos;

h. É exigido um histórico comprovado de segurança e a implementação
de um sistema de segurança acreditado;

i. O Fornecedor deverá estar devidamente estabelecido, com a sua
posição adequadamente consolidada, e possuir um sistema acreditado
de gestão da qualidade.

4. Carta de Apresentação com os dados de contacto (endereço de correio
electrónico, nome e número de telefone) da Pessoa responsável pelo
Departamento Comercial.

5. Caso deseje participar neste processo de pré-qualificação, terá de
responder até às 16h00 (hora de Moçambique) do dia 31 de Maio de 2022
com respostas e provas para cada uma das perguntas acima
mencionadas. Um Participante deve fornecer a sua resposta na língua
inglesa. A sua resposta deve ser enviada para o seguinte endereço
electrónico da Sasol:  Pieter.foord@sasol.com.  Kindy declara o seguinte
no cabeçalho do seu e-mail: "PRE-QUALIFICAÇÃO: PPA Infill Tranche 3
Coated Line Pipe and Hot Induction Bends".  Para qualquer consulta,
pode enviar um e-mail para Pieter.Foord@sasol.com.

6. Todas as informações acima e os documentos de pré-qualificação que
submete destinam-se apenas a identificar prestadores de serviços
capazes.  É intenção da Sasol, na opinião exclusiva da Sasol, convidar
apenas os prestadores de serviços capazes a apresentar uma proposta
mais detalhada. Contudo, a Sasol não será obrigada a realizar qualquer
proposta como resultado deste processo de pré-qualificação e não será
de modo algum interpretada como um compromisso da Sasol de
adjudicar qualquer contrato a qualquer Participante.

INP Expression of Interest (EOI) Letter – Procurement of Coated Line 
Pipe and Hot Induction Bends  

The Project seeks to procure and construct a new gas production well 
facility and gas pipeline. 

The Project seeks suitable Suppliers to supply approximately 2 
kilometres of 8” 3LPE coated line pipe and hot induction bends for the 
construction of a natural gas flow line. The wall thickness will be between 
9.53 and 12.70mm. 

Additionally, the successful Supplier may be requested to deliver the 
material to site. 

General Pipe Specification:

• The starting material shall be thermomechanical-rolled coil.

• Acceptable process of manufacture is HFW.

• The design temperature ranges from -20°C to +75°C.

• The pipe material shall be API 5L X52M and shall conform to production
specification level PSL 2 with resistance to ductile fracture propagation
(Annexure G).

• The acceptable delivery condition shall be thermomechanical rolled.

• Certificate of Compliance to EN 10204 type 3.2

General 3LPE Pipe Coating Specification:

• The pipe shall be coated according to ISO 21809-1.

• The design temperature ranges from -20°C to +75°C.

• Coating class and thickness – Class B3 – minimum 3.5mm.

• Pm (kg/m) shall be 130 < Pm≤ 300.

• Surface shall be cleaned by abrasive blasting to ISO 8501-1 grade Sa 2 ½.

• Surface dust contamination shall be ISO 8502-3 Class 1 maximum.

• Certificate of Compliance to EN 10204 type 3.1.

• Coating facility has passed Sasol’s quality assurance audits.

Hot Induction Bends Requirements

• Bends shall be manufactured from abovementioned line pipe to ASME
B16.49.

• Bends radius shall be 5D.

• Bends shall comply with supplementary requirement SR15.3 for
through-bend ovality to allow for segmentation.

• Certificate of Compliance to EN 10204 type 3.1.

Comprehensive Sasol Specifications shall apply throughout.

For the purposes of this prequalification notice, the following below 
requirements must be met, and the company should demonstrate 
compliance with documentary proof.

Quality Management:

• Quality system to ISO 9001 accreditation is required.

• Quality system for fusion welding to ISO 3834-2 accreditation is
required.

• Supplier holds a valid API 5L Monogram License covering this project’s
range of application.

• Supplier successfully supplied similar products recently to reputable
clients.

Sasol hereby invites eligible Suppliers to indicate their interest in 
providing the materials described above. Interested eligible Suppliers 
should supply information proving that they have the required 
accreditation and relevant experience to supply this material.  
Respondents are advised to keep their response brief (i.e. a maximum of 
10 pages will be accepted), to the point and only provide the essential 
information. 

Essential documentation and information required include:

1. Company Shareholding and registration in terms of Mozambican
legislation and other Shareholding held outside the borders of
Mozambique.

2. Financial status of company to be provided.

3. Technical capability:

a. Provide track record of work done, including:

i. Proven recent track record for delivery to ISO 8502-3 Class 1

ii. Proven track record of pipe manufacture using X52 material

b. ISO 9001 certification;

c. ISO 3834-2 certification;

d. API 5L Monogram;

e. Passed Sasol’s quality assurance audit;

f. Qualification and experience of personnel;

g. List of projects done in the last two years with similar scope;

h. Proven safety track record and accredited safety system must be in
place;

i. Supplier must be well established and have an accredited quality
management system.

4. Cover letter with contact details (e-mail address, name and phone
number) of Person responsible for Sales.

5. In the event you wish to participate in this pre-qualification process,
you will need to respond by 16:00 (Mozambique time) on 31 May  2022
with answers and evidence to each of the above questions. A Participant
must provide its response in the English language. Your response shall
be made to the following Sasol e-mail address:  Pieter.foord@sasol.com.
Kindy state the following in your e-mail header: "PRE-QUALIFICATION:
PPA Infill Tranche 3 Coated Line Pipe and Hot Induction Bends ".  For any
queries you can send a mail to Pieter.Foord@sasol.com.

6. All information above and the pre-qualification documents you submit
are aimed at identifying capable service providers only.  It is Sasol's
intent to then invite only those capable service providers, in the sole
opinion of Sasol, to submit a more detailed tender. However, Sasol shall
not be obligated to effect any tender as a result of this pre-qualification
process and shall in no way be construed as a commitment from Sasol to
award any contract to any Participant.

Procurement of Coated Line Pipe and Hot Induction Bends

EXPRESSION OF INTEREST

Aquisição de Conduta Revestida e de Curvas obtidas por Indução a Quente 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

4360
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ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. A Imprensa Nacional de Moçambique, EP convida empresas interessadas a apresentarem propostas para os con-
cursos indicados na tabela abaixo:

Nº do Concurso Objecto do Concurso Modalidade 
Data e horas de 

apresentação de 
propostas

Data e horas  
de abertura 

de propostas

Garantia 
provisóra 

(MT)

Validade 
das

propostas

13/INM/
RAQ/2022

Contratação de prestação de serviços 
de fornecimento de água mineral em 

bidons 
Limitado 

13/6/2022

9.00 horas

13/6/2022

9.15 horas

Não 
requerida

60 dias

14/INM/
RAQ/2022

Contratação de fornecimento de 
serviços de afiação de facas da 

guilhotina

Concurso 
por 

Cotações

6/6/2022

9.00 horas

6/6/2022

9.15 horas

Não 
requerida

60dias

15/INM/
RAQ/2022

Contratação de fornecimento de motor 
para máquina de agrafar à arame

Concurso 
por 

Cotações

6/6/2022

10.00 horas

6/6/2022

10.15 horas

Não 
requerida

     60 dias 

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-
-los no endereço indicado no n.º 3 deste anúncio, pela importância não reembolsável de 1500,00MT para o Con-
curso Limitado e 250,00MT para os Concursos por Cotações.

2. As propostas deverão ser entregues na Rua da Imprensa, n.º 283, na Cidade de Maputo, e serão abertas no mesmo
local, na presença dos concorrentes e outros interessados que desejarem presenciar o acto.

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

Maputo, aos 27 de Maio de 2022

A Autoridade Competente 
4621233

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SEGUNDA SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de 
Nampula correm éditos de vinte dias, contados da segunda 
e última publicação deste anúncio, citando os credores 
desconhecidos dos executados: DOMINGOS EMILIANO 
VAHER (cliente) e NELSON CHANFAR MARTINHO (avalista), 
maiores, comerciantes, ambos residentes em Namiconha, 
distrito de Ribáuè, Bairro Moçambique Novo, contactáveis 
pelos números 87-5645702/84-7605661/84-5286317, 
para no mesmo prazo, posterior ao dos éditos, reclamarem o 
pagamento de seus créditos pelo produto do bem penhorado 
sobre que tenham garantia real, nos termos do artigo 864º 
do Código do Processo Civil, na Acção Executiva para o 
Pagamento de Quantia Certa com Forma Ordinária 
15/2022, movida por FUTURO MCB, SA.

Nampula, aos 18 de Maio de 2022

O Escrivão de Direito
Ussene I. Cantassula

Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Boliz Júlio

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 

CONCURSO Nº: HCB/DSA/EQUIPAMENTO INFORMÁTICO/053/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar um concurso, cujo objectivo é de 
contratar uma ou mais empresa(s) para fornecimento de equipamento informático para a HCB em 
2022, com qualidade especificada e comprovada e a um preço competitivo. 
O equipamento informático acima mencionado, encontra-se agrupado em VI Lotes, conforme 
mencionados abaixo:

Lote I: Computadores portáteis
• 28 (vinte e oito) marca Lenovo Thinkpad T14;

• 3 (três) marca Lenovo Thinkpad X1 Carbon G9;

• 3 (três) marca Lenovo P1

Lote III: Monitores
• 3 (três) Monitores

Lote II: Computadores de Mesa
• 12 (doze) computadores de Mesa

Lote IV: Scanners
• 2 (dois) Scanners

Neste contexto, é feito o presente pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas 
qualificadas e com experiência relevante comprovada para este fornecimento. Os interessados em 
participar deverão, impreterivelmente, deter  os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir comprovativo da existência legal do concorrente nomeadamente: Estatutos, Certidão de
Registo Comercial e Alvará;

2. Possuir documentação Contabilística e Financeira dos últimos 3 exercícios económicos (balanços 
e demonstrações de resultados);

3. Possuir declaração de que não há nenhum pedido de falência, insolvência ou recuperação e que
não requereu concordata (esta deve ser emitida por Entidade Competente);

4. Possuir certidão de quitação das Finanças actualizada com data não inferior a 90 dias sobre a
data limite de entrega das propostas.

5. Possuir certidão de quitação do INSS actualizada com data não inferior a 90 dias sobre a data
limite de entrega das propostas;

6. Possuir pelo menos 5 anos de actividade relacionados à área objecto do presente concurso. Para
efeitos de referência, apresentar pelo menos 3 cartas abonatórias de instituições para as quais já
forneceu equipamentos em quantidade e complexidade similar;

7. Possuir certificados/acordos de parceria com os fornecedores das marcas que representam

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem 
quaisquer custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico  

concurso-material-informatico@hcb.co.mz, até ao dia 6 de Junho de 2022.

Deverá constar no campo assunto do email o texto “HCB/DSA/EQUIPAMENTO 
INFORMÁTICO/053/2022 - Manifestação de Interesse”

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

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

Songo, aos 23 de Maio de 2022

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

Maputo Office:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6th  Floor– Maputo
PABX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz
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P R O M O V E N D O  A  I N C LUS ÃO  F I N A N C E I R A  E  A

VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

“Interacção entre as Políticas Monetária e Macroprudencial em Moçambique”

10 de Junho de 2022 | 08:00 Horas | Hotel Montebelo Indy Maputo Congress

XIII JORNADAS CIENTÍFICAS DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

O Banco de Moçambique (BM) tem a honra de convidar o público a participar das suas XIII Jornadas Científicas, que se realizam 

no dia 10 de Junho de 2022, com início às 08:00 horas, no Hotel Montebelo Indy Maputo Congress, em Maputo. Neste 

evento serão apresentados para debate dois trabalhos de pesquisa seleccionados por um júri independente do BM, sob o tema 

“Interacção entre as Políticas Monetária e Macroprudencial em Moçambique”. 

O evento terá como orador principal o Dr. Luís Brandão-Marques, Vice-chefe da Divisão de Políticas Monetárias e Macropru-

denciais do Fundo Monetário Internacional. 

Os títulos dos trabalhos seleccionados pelo júri para apresentação são os que se seguem:

1- “Análise do Impacto da Política Macroprudencial na Estabilidade Financeira e sua Interacção com a Política Monetária:

Evidência Empírica para o Caso de Moçambique”, da autoria dos Senhores Roque Magaia e António Chichava; e

2- “Análise do Efeito da Interacção entre as Políticas Monetária e Macroprudencial sobre o Nível de Exposição a Riscos pelo 

Sector Bancário em Moçambique”, da autoria do Senhor Ezequiel Alexandre Moiane.

Adicionalmente, o BM apresentará a sua experiência no âmbito da implementação da política macroprudencial em Moçambi-

que. 

O programa e a documentação do evento estão disponíveis na página de internet do BM, no menu de Eventos – Jornadas 

Científicas.

Os interessados em participar devem inscrever-se até ao dia 30 de Maio de 2022, através do endereço electrónico 

jocibam_2021@bancomoc.mz, indicando o nome completo, a profissão/o sector de actividade, a instituição a que 

pertencem e o número de telefone/telemóvel. O BM confirmará a participação por resposta ao endereço electrónico 

fornecido, priorizando as primeiras 40 (quarenta) inscrições.

Maputo, 27 de Maio de 2022

CONVITE
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Você nunca sabe o que vai acontecer
Av. Kenneth Kaunda N. 751  Tel: +258 843 119 454  

www.diamondseguros.co.mz

DIAMOND SEGUROS, S.A. 

DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 2021

Responsabilidade da Administração pelas demonstrações financeiras 

A Administração é responsável pela preparação de demonstrações financeiras que apresentam de for-
ma apropriada a posição financeira da Diamond Companhia de Seguros, S.A., os resultados das suas 
operações e os seus fluxos de caixa, de acordo com as normas emanadas pelo Instituto de Supervisão 
de Seguros de Moçambique, aplicados de forma consistente entre os exercícios, bem como a adopção 
de políticas e critérios contabilísticos adequados. 

As demonstrações financeiras anuais foram auditadas pela firma de auditores independentes Deloitte 
& Touche (Moçambique), limitada, à qual foi dado acesso, sem quaisquer restrições, aos registos con-
tabilísticos e informação relacionada, incluindo actas de Assembleias gerais dos accionistas, actas do 
Conselho de Administração e dos comités de auditoria. A Administração está certa de que todas as 
declarações e informações prestadas aos auditores foram válidas e apropriadas. O relatório do auditor 
independente está apresentado na página seguinte. 

As demonstrações financeiras anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2021 foram prepara-
das de acordo com as normas emanadas pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique e 
foram aplicadas de forma consistente e suportadas por razoável e prudente juízo e estimativas. Os 
pressupostos de continuidade das operações foram tomados em consideração na preparação das 
referidas demonstrações financeiras. Baseada em projecções financeiras e nos recursos financeiros 
disponíveis, a Administração não possui conhecimento de qualquer motivo que possa por em causa a 
continuidade da companhia num futuro próximo. 

A Administração é igualmente responsável pela manutenção de um sistema de controlo interno apro-
priado. Este é concebido para assegurar uma razoável, mas não absoluta, certeza sobre a fiabilidade 
das demonstrações financeiras anuais e para salvaguardar, verificar e manter adequadamente os ac-
tivos da Empresa. Os controlos internos são monitorados pela Administração e pelos empregados da 
Empresa com a necessária segregação de autoridade e funções. Estão implementados procedimentos 
para monitorar os controlos internos, identificar fraquezas materiais e implementar as adequadas e 
atempadas acções correctivas.

Aprovação das demonstrações financeiras pela Administração

As demonstrações financeiras apresentadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração da empresa em 

04 de Março de 2022 e assinadas pelos seus representantes:

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
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O risco de não detectar uma distorção material devido a fraude e 
maior do que o risco para uma distorção devido a erro dado que 
a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencio-
nais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno. 

• Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a 
auditoria com o objectivo de conceber procedimentos de auditoria 
que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expres-
sar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Companhia. 

• Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas 
e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respec-
tivas divulgações feitas pelo Conselho de Administração.  

• Concluímos sobre a apropriação do uso, pelo Conselho de 
Administração, do pressuposto da continuidade e, com base 
na prova de auditoria obtida, se existe uma incerteza material 
relacionada com acontecimentos ou condições que possam 
pôr em dúvida a capacidade da Companhia em continuar as 
suas operações. Se concluirmos que existe uma incerteza 
material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para 
as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações 
financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequa-
das, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são 
baseadas na prova de auditoria obtida até a data do nosso 
relatório. Porem, futuros acontecimentos ou condições po-
dem provocar que a entidade descontinue as operações. 

• Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demon-
strações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demon-
strações financeiras representam as transações e acontecimentos 
subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada.

Comunicamos ao Conselho de Administração, entre outros assuntos, 
o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as matérias rele-
vantes de auditoria incluindo qualquer deficiência de controlo interno 
identificada durante a auditoria.

Deloitte & Touche (Mozambique), Lda ,

Sociedade de Auditores Certificados n° 09/SAC/OCAM/2014
Representada por:
Zacaria Fakir
Partner
Auditor Certificado n° 16/CA/OCAM/2012

Maputo, 18 de Março de 2022

O capital Social 
O capital social encontra se totalmente subscrito e realizado sendo 
detido pelos accionistas:

31 Dez 2021

Accionistas % da participacao
 Nicoz Diamond 71.54%
 Antonio Costa 6.25%
Gainworld 2.67%
 MozRe 17.00%
 BancAbc 2.54%

100.00%

31 Dez 2020

Accionistas % da participacao
Nicoz Diamond 50.40%
AF Costa 12.13%
Gainworld 5.17%
MozRe 27.37%
BancAbc 4.93%

100.00%

Orgãos Sociais 

Mesa de Assembleia Geral

Conselho de Administração

Administrador Não Executivo Douglas Hoto
Administrador Não Executivo David Nyabadza
Administrador Não Executivo Chishamiso Mawoyo
Administrador Não Executivo Antonio Fernando Costa
Administrador Não Executivo Agrippa Masamba
Administrador Não Executivo Sara Americano

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião 
Auditamos as demonstrações financeiras da Diamond Companhia de 

Seguros, S.A. (a Companhia), constantes das páginas 5 a 40, que com-
preendem o balanço em 31 de Dezembro de 2021, a Conta de ganhos 
e perdas, a demonstração de variações no capital próprio e a demon-
strações de fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, bem 
como e as notas as demonstrações financeiras, incluindo um resumo 
das politicas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam 
de forma apropriada, em todos os aspectos materiais, a posição fi-
nanceira da Diamond Companhia de Seguros, S.A, em 31 de Dezembro 
de 2020 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao 
ano findo naquela data, de acordo com as normas emanadas pelo 
Instituto de Supervisão de Seguros de Mozambique para o Sector dos 
Seguros - Diploma Ministerial n° 222/2010, de 17 de Dezembro.

Bases para a Opinião 
Realizamos a nossa auditoria de acordo com as normas Internacio-
nais de Auditoria (ISA). As nossas responsabilidades nos termos des-
sas normas estão descritas na secção Responsabilidades do Auditor 
pela Auditoria das Demonstrações Financeiras deste relatório Somos 
independentes da Companhia de acordo com os requisitos éticos 
nos termos do código de ética da Ordem dos Contabilistas e Audi-
tores de Mozambique, o qual esta em conformidade com o Código 
de Ética promulgado pelo Ethics Standards Board for Accountants 

(IESBA), órgão da IFAC - International Federation of Accountants, e 
cumprimos as restantes responsabilidades éticas previstas nesses 
requisitos.

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é sufici-
ente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Enfâse 
Chamamos a atenção para a Nota 2.1 das demonstrações financei-
ras, a qual refere que, de acordo com o artigo 26° do Decreto-Lei 
1/2010, de 31 de Dezembro, em conjunto com o artigo 46“ do Decreto 
20/2011, de 11 de Agosto, as provisões técnicas deverão ser repre-
sentadas por activos equivalentes, sejam moveis ou imoveis. A 31 de 
Dezembro de 2021, os activos detidos pela Companhia afectos para 
representação das provisões técnicas, revelam-se insuficientes no 
montante de 12 351 122 Meticais (2020: 14 493 677 Meticais).

Como tal, e de acordo com o artigo 70° do Decreto 30/2011, o Consel-
ho de Administração deverá apresentar um plano adequado a fim de 
suprir as referidas insuficiências de activos dentro do período esta-
belecido pela entidade reguladora.

A nossa opinião não é modificada com respeito a esta matéria.

Responsabilidade do Conselho de Administração pelas 
Demonstrações Financeiras 

O Conselho de Administração é responsável pela preparação e apre-
sentação apropriada das demonstrações financeiras de acordo com 
os Princípios Contabilísticos em vigor em Moçambique para o Sector 
dos Seguros - Diploma Ministerial n° 222/2010, de 17 de Dezembro, e 
pelo controlo interno que este determine ser necessário para permitir 
a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção ma-
terial devido a fraude ou erro.

Quando prepara demonstrações financeiras, o Conselho de Admin-
istração é responsável por avaliar a capacidade de se manter em 
continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias relativas a 
continuidade e usando o pressuposto da continuidade a menos que 
o Conselho de Administração tenha a intenção de liquidar a Compan-
hia ou cessar as operações, ou não tenha alternativa realista senão 
fazê-lo. O Conselho de Administração responsável pela supervisão do 
processo de relato financeiro da Companhia.

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demon-
strações Financeiras 

Os nossos objectivos consistem em obter segurança razoável sobre 
se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de dis-
torção material, devido a fraude ou a erro, e em emitir um relatório 
onde conste a nossa opinião. Segurança razoável e um nível elevado 
de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executa-
da de acordo com as ISA detectará sempre uma distorção material 
quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e 
são considerados materiais se, isolados ou conjuntamente, se possa 
razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos 
utilizadores tomadas na base dessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julga-
mentos profissionais e mantemos cepticismo profissional durante a 
auditoria e, também:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das 
demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebe-
mos e executamos procedimentos de auditoria que respondam 
a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente 
e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. 

Você nunca sabe o que vai acontecerAv. Kenneth Kaunda N. 751  Tel: +258 843 119 454  
www.diamondseguros.co.mz

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

0 Contabilista Certificado O Conselho de Administração

VALORES EXPRESSOS EM METICAIS 
ACTIVO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Notas 31-Dez-21 31-Dez-20 31-Dez-20

Depreciações

Valor bruto e provisões Valor líquido

ACTIVOS

Caixa e equivalentes de caixa 4.1 59 703 923 - 59 703 923 11 645 349

Empréstimos a raceber

Outros depósltos 4.2 46 674 669 - 46 674 669 54 092 340

Investimentos a deter até a maturidade 4.2 30 339 029 - 30 339 029 29 896 022

Outros activos tangíveis e intangíveis - 4.3 7 473 583 (4 764 301) 2 709 282 2 130 884

Provisões técnicas de resseguro cedido

Provisão para prémios não adquiridos 4.7 24 976 959 - 24 976 959 12 624 012

Provisão para sinistros 4.7 20 369 - 20 369 20 369

Outros devedores por operações de seguro e outros

Contas a receber por operações de seguro directo 4.4 18 729 850 (5 033 163) 13 696 687 8 982 689

Contas a receber por operações de resseguro 4.4 84 538 692 - 84 538 692 60 390 397

Contas a receber por outras operações 4.4 1 250 152 - 1 250 152 1 540 753
Activos por impostos

Activos por impostos correntes 4.5 1 614193 - 1 614 193 1 514 193

Activos por impostos diferidos 4.11 2 696 621 - 2 696 621 1 418 648

Acréscimos e diferimentos 4.6 2 477 694 - 2 477 694 1 542 968
Total do activo 280 495 733 (9 797 464) 270 698 269 185 798 624

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

Notas 31-Dez-2021 31-Dez-2020

PASSIVO

Provisões técnicas

Provisão para prémios não adquiridos 4.7 56 373 553 42 138 691

Provisão para sinistros

Do ramo acidentes de trabalho e doenças profissionais 4.7 13 445 177 15 267 225

De outros ramos 4.7 52 237 978 35 438 203

Provisão para riscos em curso 4.7 9 503 666 6 578 381

Provisão para desvios de sinistralidade 4.7 898 707 898 707

Outros credores por operações de seguros e outras operações

Contas a pagar por operações de seguro directo 4.8 2 475 697 2 213 951

Contas a pagar por operações de resseguro 4.8 17 714 181 14 833 203

Contas a pagar por outras operações 4.9 2 834 118 5 495 787

Passivos por impostos

Passivos por impostos correntes 4.10 2 731 785 1 282 273

Passivos por impostos diferidos 4.11 2 057 505 2 204 986

Outros passivos financeiros 4.12 3 411 660 3 930 137

Total do passivo   163 684 027 130 281 544

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 4.13   155 127 674 94 299 558

Reservas Legais       5 494 628 2 153 222

Resultados transitados    (44 277 105) (57 642 726)

Resultado do exercício      (9 330 956) 16 707 026

Total do Capital Próprio   107 014 241 55 517 080

Total do Passivo e do Capital Próprio   270 698 269 185 798 624

Para ser lido em conjunto com as notas explicativas as demonstrações financeiras
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CONTA DE GANHOS E PERDAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 

Notas 31-Dez-2021 31-Dez-2020

Prémios adquiridos líquidos de resseguro 97 107 888 85 416 724

Prémios brutos emitidos 4.14 192 523 444 149 282 438 

Prémios de resseguro cedido 4.14 (95 991 337) (58 096187) 

Provisão para prémios não adquiridos (Variação) 4.7 (19 761 517) (2 417 108)

Provisão para prémios não adquiridos, parte dos resseguradores (Variação) 4.7 20 337 298 3 352 418

Custos com sinistros líquidos de resseguro 29 244 823 15 971 227

Montantes Pagos  

Montante brutos  4.15 50 372 107 54 801 891

Parte dos resseguradores 4.15 - -

Provisão para sinistros (Variação)

Montante brutos 4.15 13 318 701 (79 486 423)

Parte dos resseguradores 4.15 (34 445 985) 40 655 759

Outras provisões técnicas, líquidas de resseguro 4.15 2 925 285 (4 157 775)

Custos de exploração líquidos

Custos de aquisição 4.16 27 775 220 22 697 625

Custos de aquisição diferidos (variação) 4.7 2 461 206 -

Custos administrativos 4.17 65 300 813 62 983 567

Comissões e participação nos resultados de resseguro 4.16 (23 539 243) (16 099 729)

Variação de outras provisões não técnicas

Perdas por imparidade (Líquidas de reversão)

De empréstimos e contas a receber valorizados ao custos amortizado 4.4 (3 454 468) (6 448 399)

Outros rendimentos/gastos 4.18 (241 726) (9 675 208)
Resultado antes de impostos (10 756 410) 20145 416

Impostos diferidos 4.11 1 425 454 (3 438 390)

Resultado líquido do exercício (9 330 956) 16 707 026

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 31 DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Capital social Outros 
instrumentos 

de capital

Reservas 
Legais 

Resultados 
transitados

Resultado 
líquido do 
exercício

Total do 
capital 
próprio

Saldo em 1 Janeiro de 2020 61 032 494 33 267 064 -   (52981694) (2507813) 38 810 051 

Aumento de capital 33 267 064 (33 267 064)  -   -    -   -   

Aplicação do resultado do exercício anterior  -   -    -   (2 507 813) 2 507 813  -   

Aplicação do resultado líquido de 2017 à reserva legal -   -    2 153222 (2 153 222)  -   -   

Resultado líquido do exercício -     -   -   -   16 707026 16 707 026 
Saldo em 31 de Dezembro de 2020 94 299 558 -   2 153 222 (57642 726) 16 707026  55 517 080 

Aumento de capital 60 828 116  -   -   -   -   60 828 116 

Aplicação do resultado do exercício anterior  -   -   -   16 707 026 (16 707 026)  -   

Constituição da reserva legal -   -   3 341 405 (3 341 405)  -   -   

Resultado líquido do exercício -     -     -   -   (9330956) (9 330 956)
Saldo em 31 de Dezembro de 2021 155 127 674 -   5 494 628 (44 277 105) (9 330 956) 107 014 241 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Notas 31-Dez-2021 31-Dez-2020

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Resultado antes de impostos          (10 756 410)        20 145 416 

Ajustamentos ao resultado relativos a: -                         -   

Variação nos activos operacionais          (29 606 417)        19 732 040 

Variação nos passivos operacionais             1 412 091        (8 301 527)

Itens não monetários incluídos no resultado antes de imposto               (507 865)        (5 291 806)

Variação das provisões técnicas           20 373 047          5 331 972 

Depreciações de activos tangíveis 4.3                408 445             489 146 
Caixa líquida gerada pelas actividades operacionais         (18 677 109)   32 105 241 

Fluxos de caixa das actividades de investimento

(Aquisição)/Reembolso de depósitos a prazo 4.2             7 417 671        (7 606 943)

(Aquisição)/Reembolso de obrigações 4.2               (443 007)      (15 098 129)

Aquisição de activos tangíveis e intangíveis 4.3            (1 067 098)           (852 217)
Caixa líquida gerada pelas actividades de investimento      5 907 566      (23 557 289)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Aumento do capital social 4.13           60 828 116 -   

Caixa líquida gerada pelas actividades de financiamento           60 828 116      -   

Aumento em caixa e equivalentes de caixa       48 058 575         8 547 954 

Caixa e equivalentes de caixa em 1 de Janeiro 4.1           11 645 348          3 097 394 
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de Dezembro 4.1         59 703 923        11 645 348 

Para ser lido em conjunto com as notas explicativas as demonstrações financeiras

Exmos Senhores Conselho de Administração 
e Accionistas da Diamond Companhia e Seguros S.A. 

Em cumprimento das disposições estatutárias da empresa 
Diamond Companhia e Seguros S.A. o Fiscal Único analisou o 
relatório e Contas referente ao ano findo a 31 de Dezembro 
de 2021 apresentados pelo Conselho de Administração e do 

relatório do auditor independente para o mesmo período para os 
quais ocorrem os seguintes comentários:

1) Perspectiva Económica

Dados produzidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) 
sobre a dinâmica do PIB real de Moçambique, por sector, 
indicam um aumento de 2.16 % em 2021 (após uma contração 
média de 1,23 % em 2020) mesmo com o impacto na economia 
da Covid-19, bem como a prevalência da instabilidade militar 
nas regiões centra e norte do pais, O desempenho da actividade 
econômica principalmente no quarto trimestre de 2021 e atri-
buído em primeiro lugar ao sector primário que cresceu em 
4.61%, com maior destaque para o ramo da Industria de Extra-
ção Mineira com uma variação positiva de 6.86%, seguido pelo 
ramo da Agricultura, Pecuária, Caça, Silvicultura, Exploração Flo-
restal com cerca de 4.11% (INE, 2021).

A inflação acumulada subiu para o nível dos 6.74% ao lon-
go do ano de 2021 acima dos 5% anteriormente previstos pelo 
Govemo, como consequência do impacto dos choques climá-
ticos e da repassagem da depreciação do Metical (face as 
moedas externas) para os preços domésticos. O Banco de Mo-
çambique (BM) tem adoptado medidas de política monetária 
para controlar a inflação, apesar de uma revisão em alta das 
perspetivas de infiação para o medio prazo, por conta do 
aumento dos prazos dos bens alimentares e combustiveis liqui-
dos, a par de constrangimentos na cadeia de fornecimento de 
bens no mercado internacional. O BM manteve a taxa de juro 
de política monetária (MIMO) em 13.25% sustentada pela 
manutenção das perspetivas de melhoria da actividade eco-
nómica em 2022, graças “ao relaxamento das medidas de 
contenção da propagação da covid-19, a execução dos projec-
tos de gás natural na bacia do Rovuma e da maior dinâmica do 
sector externo”, não obstante a prevalência de riscos e incer-
tezas elevados. Em janeiro 2022 a taxa MIMO foi mantida para 
13.25% devido a uma revisão em alta das perspectivas de in-
flação a médio prazo, a contínua depreciação do Metical, num 
ambiente de agravamento dos riscos e incertezas com destaque 
para as consequências negativas da propagação da Covid-19, a 
ocorrência cíclica de calamidades naturais e a instabilidade mili-
tar nas regiões Centro e Norte do pais (BM, 2021).

Estimativas do Banco Mundial indicam que a economia de Mo-
çambique recupere gradualmente em 2022. Contudo, subsistem 
riscos substanciais de uma queda devido a incerteza em torno do 
caminho que seguira a pandemia da COVID-19 e da recente guer-
ra entre a Rússia e a Ucrânia que poderá afectar, sobremaneira, 
os preços das commodities no mercado internacional. Embora a 
economia tenha registado em 2021 um crescimento apos em 2020 
ter registado a sua primeira contração em quase três décadas, 
espera-se que o crescimento recupere a médio prazo, atingindo 
cerca de 4% em 2022. Em linha com esta previsão, o Governo de 
Moçambique prevê aumento do PIB de 2,9% e inflação de 3. 5% 
em 2022.

2) Situação Financeira da empresa

As actividades comerciais no exercido económico de 2021 reve-
laram o decréscimo nos resultados líquidos em relação ao ano 
anterior, onde se destacam os seguintes indicadores:

• As demonstrações financeiras da empresa que compreen-
dem o balanço, a demonstração de resultados, o mapa de 

fluxos de caixa, o mapa de alterações dos fundos próprios do exer-
cido, as notas e um resumo de políticas contabilísticas para o exer-
cício económico findo a 31 de Dezembro de 2021, apresentam um 
resultado líquido negativo de MZN -9.3 milhões o que representa 
uma redução de 156% em relação ao resultado positivo do exercí-
cio anterior (2020: MZN 17 milhões). Este resultado teve um impacto 
negativo nos fundos próprios naquela proporção;

• Os prémios brutos emitidos em 2021 totalizam MZN 192.5 milhões, 
o que revela um crescimento na ordem de 29% em relação ao ano 
anterior (2020; MZN 149 milhões). Destes, MZN 95 milhões foram 
prémios cedidos a resseguradoras o que representam um cresci-
mento de cerca de 65% em relação ao ano anterior (com MZN 58 
milhões).

• Os ganhos de prémios líquidos totalizam MZN 97 milhões, o repre-
senta um m acréscimo de 14% em relação ao ano anterior (MZN 
85.4 milhões);

• Os activos totalizam MZN 270.6 milhões, o que representa um cres-
cimento de cerca de 46% em relação ao ano anterior (MZN 185.7 
milhões), sendo que cerca de MZN 99.4 milhões são de devedores 
de seguro directo (Contas a receber, que representam cerca de 
37% do activo); MZN 25 milhões de provisões técnicas de prémios 
resseguro cedidos (10%); e MZN 30.3 milhões (11%) de investimen-
tos em activos (propriedades, equipamentos); MZN 46,7 milhões de 
depósitos a prazo com maturidade de curto prazo, MZN 59 milhões 
de caixa e equivalentes de caixa (22%) e MZN 6.8 milhões de outros 
activos tais como impostos correntes, impostos diferidos e provi-
sões de custos (3%);

• O passivo totaliza MZN 163.6 milhões, o que representa 60% do 
total do activo e um aumento de 26% em relação ao ano anterior 
(MZN 130,3 milhões).

• Os fundos próprios, apesar do prejuízo do exercício de MZN -9.33 
milhões, aumentaram para MZN 107 milhões (contra MZN 55.5 mi-
lhões do ano anterior) em virtude de ter ocorrido um aumento de 
capital de MZN 60,8 milhões durante o ano de 2021.

• Os fluxos de caixa operacionais reduziram de MZN 32.1 milhões 
em 2020 para MZN -18.7 milhões em 2021 como consequência dos 
prejuízos do exercício (MZN -10.75 milhões) e das alterações nos 
activos operacionais (MZN -29.6 milhões).

3) Análise do relatório do auditor Independentes

• 0 auditor independente analisou as demonstrações financeiras 
para o ano findo a 31 de Dezembro de 2021 que incluem a Demons-
tração da posição financeira, a Demonstração de Resultados, 
Demonstração de Fluxos de Caixa, Demonstração de Alterações 
em Fundos Próprios e as notas das demonstrações financeiras 
que incluem um resumo de politícas contabilísticas significativas. 
0 Auditor, como corolário da sua análise emitiu uma opinião não 
qualificada.

• 0 Auditor chama atenção ao Conselho de Administração aos se-
guintes factos:

• A Nota 2.1 das Notas as Demonstrações Financeiras, que descreve 
que segundo o artigo 26.° do Decreto-Lei

• n.° 1/2010, de 31 de dezembro, juntamente com o artigo 46.° do De-
creto n.° 20/2011, de 11 de agosto, as provisões técnicas devem ser 
representadas por bens equivalentes, moveis ou imoveis. Em 31 de 
Dezembro de 2021, os activos detidos pela empresa para fazer face 
as provisões técnicas eram insuficientes em 12 351

• 122 Meticais (2020: 14 493 677 Meticais). Assim, conforme exigido 
pelo artigo 70.° do Decreto 30/2011, o Conselho de Administração 
deve apresentar um piano para colmatar o défice no prazo estabe-
lecido pelo regulador.

3) Parecer

Face a análise do relatório e contas do Conselho de Administração, e 
ressalvados os aspectos levantados pelo Auditor independente, o Fiscal 
Único e de parecer que:

• Seja aprovado o Relatório e Contas relativo ao exercício findo a 31 
de Dezembro de 2021;

• Seja endereçado um voto de confiança aos membros do Conselho 
de Administração pelo seu esforço abnegado no desempenho das 
suas funções, principalmente nas acções levadas a cabo para que 
a empresa, apesar da retração da economia nacional, se estabilize 
e ganhe mais negócios no mercado, de formas a viabilizar os inves-
timentos realizados pelos acionistas.

Maputo, 16 de Marco de 2022

PARECER DO FISCAL ÚNICO
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Relatório de Disciplina de Mercado com Referência a 31 de Dezembro de 2021

1. NOTA INTRODUTÓRIA

Com o objectivo de contribuir para a estabilidade e solidez do Sistema Financeiro Moçambicano, e no 
cumprimento ao dever do previsto no Aviso n.º 16/GBM/2017, de 22 de Setembro do Banco de Moçam-
bique, procede-se, com o presente relatório, à actualização da divulgação de informação sobre a situação 
financeira e de solvabilidade do MyBucks Mozambique MCB, S.A. 
O conteúdo deste relatório tem subjacente uma óptica predominantemente prudencial, tendo como 
base os critérios definidos pelo normativo do Pilar III do acordo de Basileia II, que pretende consagrar um 
especial enfoque na divulgação pública do sistema de gestão de risco do Microbanco, reforçando assim 
a Disciplina de Mercado. 
O detalhe dos resultados apresentados pretende divulgar de forma fidedigna a actividade e riscos na glo-
balidade de acção do Microbanco, destacando-se todos os riscos considerados materialmente relevantes, 
de acordo com a dimensão e características actuais da actividade.
O presente documento tem em vista por outro lado, disponibilizar o mais abrangente volume de infor-
mação, que permita aos participantes do mercado avaliar eficaz e eficientemente a posição financeira 
do Microbanco, sem colocar em causa a sua vantagem concorrencial nem a perda do valor dos seus 
investimentos.

2. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA DIRECÇÃO EXECUTIVA

A Administração do MYBUCKS MOZAMBIQUE MCB, S.A., declara nos termos e para os efeitos presentes 
no Aviso nº 16/GBM/2017 do Banco de Moçambique, o seguinte:

• Certifica que foram desenvolvidos todos procedimentos considerados necessários e que, tanto
quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é verdadeira, fidedigna e de qualidade;

• Não se verificou a ocorrência de eventos julgados relevantes que não sejam expressamente refe-
ridos entre o termo do exercício a que o presente relatório se refere e a data da sua publicação;

• Compromete-se a divulgar, tempestivamente, quaisquer alterações significativas que ocorram no 
decorrer do período subsequente àquele a que o presente documento se refere.

Maputo, 23 de Maio de 2022

Administrador Delegado

Andrew Taruwona

3. ÂMBITO DA APLICAÇÃO E POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO

3.1   INTRODUÇÃO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente documento é referente ao relatório de “Disciplina de Mercado” do Mybucks Mozambique 
Mcb, S.A., doravante adiante designado Microbanco, sociedade anónima domiciliada na República de 
Moçambique constituída por escritura pública de 22 de Dezembro de 2004, cujo objecto consiste no 
exercício da actividade bancária e financeira, bem como de todas as actividades complementares que os 
Microbanco estão licenciados para exercer, a título principal e não exclusivo, focando-se na componente 
de desenvolvimento e negócios nas áreas urbanas e rurais de Moçambique, dentro dos limites previsto 
na lei. A sede do Banco localiza-se na Avenida 25 de Setembro, n.º 1821, 3° andar na Cidade de Maputo.

Os requisitos de divulgação de informação previstos no Aviso nº 16/GBM/2017 do Banco de Moçambique 
expressos no presente documento aplicam-se no Microbanco e têm como objectivo a divulgação sobre 
a adequacidade do capital e políticas de gestão de risco e informação específica sobre as metodologias 
de avaliação dos riscos a que o Microbanco se encontra exposto.

3.2   POLÍTICAS DE GESTÃO DE RISCO

A Política de Gestão de Risco constitui no Microbanco, uma matéria de primordial relevância, contribuindo 
activamente para difundir uma cultura de prevenção dos riscos pela organização e para apoiar a estrutura 
do seu planeamento estratégico.

A Gestão de Risco enquanto parte integrante do sistema de controlo interno do Microbanco, destina-se 
a identificar, avaliar, controlar e acompanhar todos os riscos que influenciam a estratégia e os objectivos 
definidos pela instituição, assegurando o seu cumprimento, bem como as acções necessárias para res-
ponder adequadamente os desvios não desejados.
O Perfil de Risco descreve o posicionamento do Microbanco face aos riscos. É entendido pelas compo-
nentes Apetite ao Risco e Tolerância ao Risco.
O Apetite ao Risco é compreendido como a estratégia de longo prazo de posicionamento face ao risco e, 
é transcrito para linhas de orientação, regulamentos e plano de negócio, que definem de forma directa 
ou indirecta o risco que o Microbanco pretende tomar na cedência ou procura de fundos.
A Tolerância ao Risco, que inclui indicadores, orientações ou níveis de risco por estágio de risco, produto 
financeiro e país, dá a indicação do risco que o Microbanco aceita tomar em cada momento, de forma a 
alcançar os objectivos estratégicos. 

As duas componentes anteriores estão presentes nas decisões de negócio. As unidades operacionais 
estão aptas a reflectir o perfil de risco do Microbanco nas suas acções de gestão, sendo transmitido por 
meio de indicações claras dos órgãos de gestão, na forma de procedimentos, limites e regras operacionais.

3.3   ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE GESTÃO DE RISCO

O Microbanco tem um Conselho de Administração que é responsável por aprovar seu Apetite ao Risco. 
O Conselho de Administração aprova políticas e procedimentos, plano estratégico e é responsável por 
supervisionar a implementação de políticas e planos pela Direcção Executiva.
A Direcção Executiva é responsável pela implementação de estratégias, políticas e procedimentos. A Di-
recção Executiva recebe relatórios dos departamentos que demonstram a evolução da implementação 
de estratégias e aderência às políticas e procedimentos.

A gestão dos riscos a que o Microbanco está exposto é assegurada pelo Conselho de Administração, pela 
Direcção Executiva, pela Direcção de Risco, pela Direcção Financeira e pelo Departamento de Auditoria 
Interna.

No âmbito da gestão de risco tem lugar os seguintes comités:

• Comité de Gestão Executiva (do inglês EXCO): O objectivo do Comité de Gestão Executiva é
facilitar o funcionamento efectivo do Microbanco. É responsável pela definição da estratégia e
direcção do negócio, bem como, garantir a eficácia de estratégias e objectivos acordados.

• Comité de Gestão de Risco (do inglês RMC): É responsável por acompanhar os níveis globais de
risco (risco de crédito, de mercado, de liquidez, operacional e de compliance) assegurando que os
mesmos são compatíveis com os objectivos, os recursos financeiros disponíveis e as estratégias

aprovadas para o desenvolvimento da actividade do Banco. Também é responsável por auxiliar a 
execução de comités dos membros da Direcção Executiva, para supervisionar e garantir o fecho 
atempado e eficaz de todos os resultados da auditoria interna e externa.

• Comité de Crédito – É responsável pela revisão e análise regular dos dados de cobranças. O comité 
de crédito reporta mensalmente à direcção nos termos do seu estatuto.

• Comité de Activos e Passivos (do inglês ALCO): É responsável pela gestão dos activos e passivos 
e definição de estratégias de gestão de liquidez, igualmente é responsável pela estrutura dos riscos 
de mercado e liquidez incluindo entre outros, os seguintes aspectos:

 Monitorização e gestão dos riscos do mercado associados, estrutura de activos e passivos;

 Planeamento e proposta de alocação de capital;

 Elaboração de propostas de riscos de liquidez e de mercado.

4. ESTRUTURA DE CAPITAL

4.1   Divulgações qualitativas

O apuramento dos fundos próprios do Microbanco observa as normas regulamentares aplicáveis, respei-
tantes ao disposto no Aviso nº 8/GBM/2017 de 3 de Arbil de 2017, do Banco de Moçambique. No essencial, 
o cálculo baseia-se em informação contabilística constante das demonstrações financeiras da instituição.

Os Fundos Próprios Totais correspondem à álgebra dos Fundos Próprios de Base (também designados 
Tier 1) com os fundos complementares (designados Tier 2), deduzidos alguns valores que em termos 
regulamentares são deduzidos aos Fundos Próprios.

Para efeitos de cálculo de elementos constituintes de Fundos Próprios regulamentares são consideradas 
as seguintes rubricas:

Os Fundos Próprios de Base (Tier 1)

Elementos Positivos

• Capital Realizado;

• Resultados positivos transitados dos exercícios anteriores;

• Resultados positivos dos últimos exercícios;

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

• Resultados positivos provisórios do exercício em curso.

Elementos Negativos a deduzir aos fundos próprios

• Activos intangíveis;

• Resultados negativos transitados de exercícios anteriores;

• Resultados negativos do último exercício;

• Reservas de reavaliação negativa;

• Resultados negativos provisórios em curso, em final do mês.

Os Fundos Próprios Complementares (Tier 2)

Elementos Positivos

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

Elementos Negativos a deduzir aos fundos próprios

• Parte que excede os limites de concentração de riscos

De acordo com o Aviso 9/GBM/2017, de 03 de Abril 2017, o Banco de Moçambique estabelece que cada 
banco cumpra um mínimo de activo de ponderação de risco (rácio de solvabilidade) acima ou no limite 
de 8%.

Os principais elementos que constituem os fundos próprios do MyBucks referem-se ao capital elegível, 
reservas e resultados elegíveis.

4.2   Informação Quantitativa

A seguir, são apresentados os valores referentes aos Fundos Próprios, em referência aos exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2021 e 30 de Junho de 2021.

TABELA I. FUNDOS PRÓPRIOS

 (Valores em Milhares de Meticais)

FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE POSITIVOS 31/12/2021 30/06/2021
Capital realizado 570,360        570,360        

Prémios de emissão de acções e outros títulos 143,346        57,175         

Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não distribuídos 25,206         25,206         

Resultados positivos transitados de exercícios anteriores - - 

TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE POSITIVOS 738,911									 652,740									
Activos intangíveis 122,632        127,803        

Resultados negativos transitados de exercícios anteriores 309,143        307,018        

Resultados negativos do último exercício 70,806         70,806         

Resultados negativos provisórios do exercício em curso, em final do mês - 27,830         

Insuficiência	de	provisões   9 877   14 678

TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE NEGATIVOS 512,459									 548,135									

FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE TOTAIS ANTES DAS DEDUÇÕES 226,451									 104,605									
FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE DEDUZIDOS 226,451        104,605        
Provisões para riscos gerais de crédito ate ao limite de 0,0125% dos activos ponderados pelo 

risco de crédito 398 354 

TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES POSITIVOS 398																		 354																		

FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES TOTAIS ANTES DAS DEDUÇÕES 398																		 354																		
DEDUÇÕES AOS FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES

FUNDOS PRÓPRIOS TOTAIS ANTES DAS DEDUÇÕES 226,849									 104,959									
MONTANTES A DEDUZIR:

Parte que excede os limites de concentração de riscos - 56,812         

TOTAL DOS ELEMENTOS A DEDUZIR -																		 56,812												
FUNDOS PRÓPRIOS 226,849									 48,147												

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
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5. adeQUaÇÃo de capital

O Microbanco calcula o rácio de solvabilidade de acordo com o previsto no Aviso nº 9/GBM/2017, de 03 
de Abril de 2017. A solvência e a utilização do capital obrigatório são periodicamente monitoradas pela 
Administração do Microbanco que recorre a técnicas assentes nas directrizes emitidas pelo Banco de 
Moçambique para efeitos de supervisão. 

No que tange as metodologias de avaliação da adequação do capital relativamente aos requisitos mínimos 
para cobertura do risco de crédito, risco operacional e exigências de capital para o risco de mercado, o 
MyBucks segue o disposto no Aviso 11/GBM/2013, Aviso 12/GBM/2013 e Aviso 13/GBM/2013, respecti-
vamente.

Cumprindo com o disposto no Aviso 20/GBM/2013 e da Circular 2/SCO/2013, o MyBucks desenvolve a 
análise de Autoavaliação de Capital Interno (ICAAP), sendo que se demonstra que a 31 de Dezembro de 
2021 o capital não estava adequadamente constituído às suas actividades presentes. 

taBela ii. reQUisitos de capital para risco de crÉdito, risco operacional e risco de mercado

Activos	Ponderados	Pelo	Risco 31/12/2021 30/06/2021 31/12/2021 30/06/2021

Risco	de	Crédito
Exposição	ao	Risco	de	Elementos	do	Balanço 3,180,193								 2,831,550								 254,415									 226,524									
Caixa	e	Equivalentes	de	Caixa -	 -	
Administrações	Centrais	e	Banco	Centrais -	 -	
Organizações	Internacionais -	 -	 -	 -	
Bancos	Multilaterais	de	Desenvolvimento -	 -	 -	 -	
Autoridades	Municipais -	 -	 -	 -	
Entidades	do	Sector	Público -	 -	 -	 -	
Empresas	Públicas -	 -	 -	 -	
Instituições	de	Crédito 114,498											 138,932											 9,160													 11,115											
Empresas 4,758	 83,949														 381	 6,716													
Carteira	de	Retalho	Regulamentar 2,195,107								 1,809,036								 175,609									 144,723									
Exposições	Garantidas	por	Bens	Imóveis -	 -	 -	 -	
Créditos	Vencidos 226,254											 320,774											 18,100											 25,662											
Categorias	de	Risco	Elevado -	 -	 -	 -	
Outros	Activos 639,576											 478,859											 51,166											 38,309											
Exposição	ao	Risco	de	Elementos	Fora	do	Balanço -	 -	
Risco	de	Mercado 4,214																 5,017																 337	 401	
Risco	Operacional -	 -	
				Metódo	Padrão -	 -	
				Metódo	BIA 78,850														 78,850														 6,308													 6,308													
Total	dos	Requisitos	para	a	Cobertura	dos	Riscos 3,263,258								 2,915,416								 261,061									 233,233									
Fundos	Próprios 226,849									 48,147											
Excesso	/	Défice	dos	Fundos	Próprios (34,212)									 (185,086)							
Rácio	de	Solvabilidade 6.95% 1.65%

	Activos	Ponderados	Pelo	
Risco	(Base	de	Cálculo)	

	Requisitos	de	cobertura	
de	Capital	(8%)	

Na tabela seguinte, é apresentado rácio de solvabilidade, o core Tier 1 e Tier 2 calculados de acordo com 
o Aviso 09/GBM/2017 de 03 de Abril e a Circular 01/SCO/2013 de 31 de Dezembro.

taBela iii. rÁcio de solVaBilidade

31/12/2021 30/06/2021
FUNDOS	PRÓPRIOS: 226,849											 48,147														
				De	base	principais	(Core	Tier	1) 358,961											 247,086											
				De	base	(Tier	1) 226,451											 104,605											
				Complementares 398	 354	
				Elementos	a	deduzir -	 56,812														
				∑das	alineas	m)	a	p)	do	nº	1	do	artº	3	do	Aviso	14/GBM/13

Risco	de	Crédito: 3,180,193								 2,831,550								
				Activo	do	Balanço	(on-Balance	Sheet) 3,180,193								 2,831,550								
				Elementos	Extra-patrimoniais	(off-balance	sheet) -	 -	

Risco	Operacional 78,850														 78,850														

Risco	de	Mercado 4,214																 5,017																

TOTAL	DOS	RISCOS 3,263,258								 2,915,416								

Rácio	de	Solvabilidade
				Core	Tier	1	Capital 11.00% 8.48%
				Tier	1	Capital 6.94% 3.59%
				Rácio	Global 6.95% 1.65%

6. risco de crÉdito

6.1   divulgação Qualitativa

Um activo financeiro ou grupo de activos financeiros está em imparidade se, e apenas se, existe uma 
prova objectiva de imparidade como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após o 
reconhecimento inicial, após a data do registo no balanço e se esse evento de perda tenha que possam 
ser fiavelmente estimada e um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do activo financeiro ou da 
grupo de activos financeiros. O MyBucks analisa regularmente a existência de perdas por imparidade no 
seu activo financeiro ou grupo de activos financeiros. 

Risco de Crédito é a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, 
devido à incapacidade de uma contraparte cumprir com os seus compromissos financeiros perante a 
instituição. O risco de crédito existe principalmente, nas exposições em crédito (incluindo o titulado), 
linhas de crédito, garantias e derivados.

O Microbanco mitiga o risco de crédito através da sua gestão proactiva. Os empréstimos e outros instru-
mentos são concedidos apenas se o nível de risco for aceitável. Este processo é feito através de uma pro-
funda avaliação da capacidade de endividamento dos clientes antes da concessão do empréstimo. Após 
a concessão da facilidade, o MyBucks continua a acompanhar diariamente o desempenho dos clientes, 

de modo que a acção correctiva possa ser tomada oportunamente caso as circunstâncias assim o exijam. 

Adicionalmente, o Microbanco procede à avaliação das exposições agregadas dos clientes, através da 
análise das exposições globais do risco de crédito e identificação dos grupos económicos. Os limites de 
crédito são periodicamente revistos, sendo que as exposições mais significativas são objecto de análise 
minuciosa por parte do Departamento de Crédito. 

Verifica-se total segregação de funções e independência no processo de origem, análise, formalização e 
execução das operações de crédito. 

No que se refere a quantificação do risco de crédito, o MyBucks desenvolveu um modelo que visa corres-
ponder as exigências da norma IFRS9.

principais definições

Para efeitos contabilísticos, é importante que se definam os principais conceitos que regem a informação 
no âmbito do presente ponto:

• crédito vencido – segundo o Aviso nº 16/GBM/2013, é definido como o conjunto de todas as
prestações de capital e juros vencidos com atrasos no pagamento há mais de 1 dia (classe 1 em
diante).

• crédito objecto de imparidade - são todos os créditos com pelo menos 90 dias de vencidos e
aqueles que tenham apresentado indícios objectivos de perdas por imparidade.

• exposição em incumprimento – avalia as perdas esperadas, ou seja, a perda económica da fa-
cilidade concedida ao cliente. É uma medida determinante no que tange a perdas derivadas de
ocorrência de incumprimento.

métodos usados para a determinação das provisões

imparidade – Qualidade da carteira de crédito

Para determinar se existem indícios objectivos de imparidade, o Microbanco observa evidencias dos 
seguintes acontecimentos:

 Dificuldades financeiras do cliente ou mutuário;

 Violação do contrato, tais como incumprimento das responsabilidades exigidas;

 Existem fortes evidências que o cliente ou mutuário vai entrar em bancarrota ou vai sofrer uma
forte reorganização financeira;

 O desaparecimento de um mercado activo para esse instrumento financeiro devido a dificuldades
financeiras;

 A aquisição ou criação de um activo financeiro com um grande desconto que reflete as perdas
de crédito incorridas;

método de apuramentos de imparidades

provisões 

As demonstrações financeiras do MyBucks são preparadas de acordo com as Normais Internacionais de 
Relato Financeira (NIRF), de acordo com o aviso n.º 4/GBM/2007 do Banco de Moçambique. 

Com a introdução do IFRS9, o Microbanco passou a reconhecer as possíveis futuras perdas de crédito 
(Expected Credit Losses – ECL) nos seus activos financeiros no momento da originação, que resultam da 
abordagem em três estágios:

estágio 1 – Inclui activos financeiros (créditos) sem atraso no cumprimento das suas obrigações para 
com o banco e os que estão atrasados até aos 29 dias e sem que tenha se constatado uma alteração da 
probabilidade de incumprimento (PD) em relação a data do seu reconhecimento inicial.

PD: A Probabilidade de incumprimento (PD)é uma estimativa da probabilidade de incumprimento num 
determinado horizonte temporal. Um incumprimento só pode acontecer num determinado momento 
ao longo do período avaliado, se a instalação não tiver sido previamente desreconhecida e ainda estiver 
em carteira.

EAD: A Exposição dado Incumprimento (EAD) é uma estimativa da exposição numa data de incumpri-
mento futura, tendo em conta as alterações esperadas na exposição após a data do relatório, incluindo 
reembolsos de capital e juros, quer programados por contrato ou de outra forma, levantamentos previstos 
nas instalações comprometidas, e juros acumulados de pagamentos não efectuados.

LGD: A Perda Dado o Incumprimento (LGD) é uma estimativa da perda que surge no caso em que um incum-
primento ocorre num determinado momento. Baseia-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais 
devidos e os que o mutuante esperaria receber, incluindo a partir da realização de quaisquer garantias 
ou aumentos de crédito que são parte integrante do empréstimo e que não têm de ser reconhecidos 
separadamente. É geralmente expresso como uma percentagem da exposição dado o incumprimento.

estágio 2 - Inclui activos financeiros que tenham verificado um aumento significativo na probabilidade 
de incumprimento (PD) no perfil risco de crédito desde o seu reconhecimento inicial e que deixaram de 
ter uma boa classificação no que tange ao risco de crédito (Classe II).

estágio 3 - Inclui activos financeiros que possuem evidência objectiva de imparidade efectiva à data de 
referência (Classes III e seguintes).

As perdas potenciais devem ser revistas a cada data de reporte de forma a reflectir alterações no nível 
de risco de crédito dos respectivos activos financeiros. E as imparidades aplicam-se a quaisquer instru-
mentos de dívida que em geral esteja sujeita a risco de crédito e não tenha sido sujeita a uma avaliação 
ao “Preço justo”.

provisões regulamentares

Para efeitos regulatórios as correcções de valores e respectivas provisões regulamentares são calculadas 
de acordo com o aviso nº 16/GBM/2013 de 31 de Dezembro do Banco de Moçambique, que genericamen-
te reflectem o escalonamento dos créditos e juros vencidos em função dos períodos decorridos após o 
respectivo vencimento ou o período decorrido após a data em que tenha sido formalmente apresentado 
ao devedor a exigência da sua liquidação e tem finalidade exclusiva o relato prudencial. 

Quando a diferença entre as Provisões Regulamentares e as Imparidades reflete uma insuficiência de 
provisões, a referida diferença é deduzida aos Fundos Próprios.

correcções de Valor das imparidades e recuperações

A 31 de Dezembro de 2021 o montante das imparidades que é registado directamente nas demonstrações 
de resultados ascendiam a 226,901 milhares de meticais e a 30 de Junho de 2021, este valor ascendia a 
392,190 milhares de meticais. Esta redução é resultado do abate de créditos em incumprimento. 

concentração do risco de crédito

Refere-se o risco de concentração de crédito a “uma exposição ou grupo de exposições em risco com po-
tencial para produzir perdas de tal modo elevadas que coloquem em causa a solvabilidade da instituição 
de crédito ou a capacidade para manter as suas principais operações. O risco de concentração de crédito 
decorre da existência de factores de risco comuns ou correlacionados entre diferentes contrapartes, de 
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tal modo que a deterioração daqueles factores implica um efeito adverso simultâneo na qualidade de 
crédito de cada uma daquelas contrapartes”. (Circular nº 03/SCO/2013 de 31 de Dezembro do Banco de 
Moçambique).

O risco de concentração é analisado ao nível da concentração individual e concentração de sector, pro-
curando reflectir eventuais insuficiências de diversificação. A gestão do risco de concentração é da com-
petência do departamento de Crédito. 

O risco de concentração de crédito é acompanhado ao nível das seguintes vertentes:

v Análise da concentração de contraparte ou grupo de contrapartes, em que a probabilidade de
incumprimento resulta das características comuns:

• Cálculo do índice de concentração individual, conforme o disposto na Circular n.º 3/
SCO/2013 de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique;

v Análise de concentração por contraparte ou grupo de contrapartes:

• Cálculo do índice de Concentração individual, conforme o disposto na Circular n.º 3/
SCO/2013 de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique.

A gestão do risco de concentração também é feita de acordo com o Aviso nº 5/GBM/2018 que estabelece 
os limites prudenciais à concentração de riscos que as instituições de crédito assumem com as suas con-
trapartes. O risco de concentração de crédito é monitorizado e controlado de acordo com as políticas e 
procedimentos aprovados, conforme consta das Políticas do Microbanco. A monitoria é feita não só ao 
nível da contraparte (exposição máxima até 25% dos fundos próprios de base – “Tier 1 Capital”), também  
é feita ao nível agregado dos grandes riscos assumidos (exposição máxima até ao máximo de seis vezes 
os fundos próprios de base – “Tier 1 Capital”), e bem como nas relações intragrupo e entidades correla-
cionadas (exposição máxima até 25% dos fundos próprios de base – “Tier 1 Capital, se tratar-se de uma 
entidade financeira e exposição máxima até 10% dos fundos próprios de base – “Tier 1 Capital, se tratar-se 
de uma entidade não financeira).

Índice de concentração individual

TABELA V -   Índice de concentração individual Valores em milhares de Meticais

Contraparte
Montante de 

Exposição X
X^2

Cliente	#1 5,140	 26,420,656	
Cliente	#2 4,901	 24,021,919	
Cliente	#3 3,517	 12,372,353	
Cliente	#4 3,073	 9,442,017	
Cliente	#5 2,966	 8,795,906	
Cliente	#6 2,839	 8,059,823	
Cliente	#7 2,220	 4,927,416	
Cliente	#8 1,975	 3,900,087	
Cliente	#9 1,709	 2,919,688	
Cliente	#10 1,626	 2,645,270	
Cliente	#11 1,581	 2,499,814	
Cliente	#12 1,354	 1,833,421	
Cliente	#13 1,341	 1,797,171	
Cliente	#14 1,211	 1,467,653	
Cliente	#15 1,098	 1,206,250	
Cliente	#16 1,042	 1,085,516	
Cliente	#17 1,029	 1,058,862	
Cliente	#18 1,005	 1,010,080	
Cliente	#19 1,005	 1,010,025	
Cliente	#20 997	 993,190	
Cliente	#21 975	 949,830	
Cliente	#22 962	 925,641	
Cliente	#23 933	 871,154	
Cliente	#24 923	 852,377	
Cliente	#25 900	 809,864	
Cliente	#26 892	 795,518	
Cliente	#27 869	 755,393	
Cliente	#28 857	 734,317	
Cliente	#29 852	 725,891	
Cliente	#30 837	 700,151	
Cliente	#31 824	 679,201	
Cliente	#32 815	 663,521	
Cliente	#33 809	 654,997	
Cliente	#34 788	 620,331	
Cliente	#35 770	 592,599	
Cliente	#36 747	 557,433	
Cliente	#37 736	 541,866	
Cliente	#38 714	 510,272	
Cliente	#39 708	 501,895	
Cliente	#40 705	 497,376	
Cliente	#41 681	 463,587	
Cliente	#42 679	 461,483	
Cliente	#43 675	 455,252	
Cliente	#44 659	 433,894	
Cliente	#45 645	 415,588	
Cliente	#46 644	 414,746	
Cliente	#47 641	 410,722	
Cliente	#48 640	 409,523	
Cliente	#49 635	 403,245	
Cliente	#50 634	 402,012	

Cliente	#51 631	 398,244	
Cliente	#52 622	 387,335	
Cliente	#53 620	 384,555	
Cliente	#54 613	 376,017	
Cliente	#55 612	 374,568	
Cliente	#56 612	 374,514	
Cliente	#57 607	 368,353	
Cliente	#58 603	 364,153	
Cliente	#59 600	 359,883	
Cliente	#60 599	 358,842	
Cliente	#61 596	 355,348	
Cliente	#62 595	 354,234	
Cliente	#63 585	 342,064	
Cliente	#64 583	 339,847	
Cliente	#65 576	 332,122	
Cliente	#66 576	 332,122	
Cliente	#67 576	 332,015	
Cliente	#68 575	 330,616	
Cliente	#69 569	 323,929	
Cliente	#70 568	 322,772	
Cliente	#71 564	 318,391	
Cliente	#72 564	 317,881	
Cliente	#73 560	 313,178	
Cliente	#74 558	 311,230	
Cliente	#75 550	 302,556	
Cliente	#76 545	 296,595	
Cliente	#77 542	 293,801	
Cliente	#78 538	 289,918	
Cliente	#79 538	 289,117	
Cliente	#80 532	 282,831	
Cliente	#81 529	 280,361	
Cliente	#82 528	 278,359	
Cliente	#83 525	 275,743	
Cliente	#84 524	 274,993	
Cliente	#85 522	 272,549	
Cliente	#86 522	 272,329	
Cliente	#87 520	 270,361	
Cliente	#88 518	 268,561	
Cliente	#89 515	 265,225	
Cliente	#90 513	 262,955	
Cliente	#91 512	 262,591	
Cliente	#92 511	 260,652	
Cliente	#93 510	 259,902	
Cliente	#94 508	 257,677	
Cliente	#95 505	 255,071	
Cliente	#96 504	 253,624	
Cliente	#97 501	 251,492	
Cliente	#98 501	 251,039	
Cliente	#99 501	 250,730	
Cliente	#100 500	 250,318	

Total 92,457	 151,078,358	
Total	da	exposição	da	instituição ∑Y 3,649,281	
Índice	de	Concentração	Individual 	ICI=	[∑X^2/(∑X*∑Y)] 0.04%

Face a demonstração acima, podemos concluir que o índice de concentracção individual é de 0,04%.

Índice de Concentração Sectorial (ICS)

TABELA VI - Índice de Concentração Sectorial (ICS)

A Agricultura 6,706	 44,975,966	 0.18%
G Comercio 119,786	 14,348,781,110	 3.28%
H Transportes	e	armazenagem 1,975	 3,900,087	 0.05%
L Actividades	imobiliarias 607	 368,353	 0.02%
R,S Outras	actividades 3,520,206	 																			12,391,853,661,130	 96.46%

TOTAL	 3,649,281	 																			12,406,251,686,646	 100.00%
Índice	de	concentração	
sectorial	ICS	=	
(∑X2/(∑X)2)

	(∑X)	2) 61.91%

Código	CAE
Sector	de	actividade	

Económica	
Montante	de	Exposição	

sobre	Sector	(x)
									X^2

%	Relativamente	ao	
montante	de	exposição	

O Índice de concentração Sectorial é de 61,91%

ECA E ECAI Usadas

Durante o Exercício Financeiro, o MyBucks utilizou as classificações de qualidade de crédito atribuídas 

pelas Agências de Crédito de Exportação (ECA), especificamente da Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD).

6.2   Divulgações Quantitativas 

A exposição máxima ao risco de crédito em 31 de Dezembro de 2021 e em 30 de Junho de 2021, na de-

monstração da posição financeira sem ter em consideração quaisquer perdas por imparidade, apresenta-se 

como segue:

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Até	1	Mês	 1	a	3	Meses 3	a	12	Meses 1	a	3	Anos >3	Anos
Sem	
maturidade Total

Exposição	ao	Risco	de	Elementos	do	Balanço 16,704													 25,435																	 143,971																		 1,231,885									 1,511,576										 230,184														 3,159,756												
Empresas 18																					 -																							 -																											 -																						 -																							 -																							 18																										
Carteira	de	Retalho	Regulamentar 4,660															 11,294																	 96,556																				 1,027,233									 1,343,504										 -																							 2,483,246												
Exposições	Garantidas	por	Bens	Imóveis -																			 -																							 -																											 2,611																	 83,052																 -																							 85,662																		
Créditos	Vencidos 12,026													 14,141																	 47,416																				 202,042													 85,021																 230,184														 590,829															

30/06/2021

7. MITIGAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO

No âmbito do processo de concessão de crédito, o MyBucks aplica técnicas de redução de risco de crédi-

to, de acordo com o Anexo III – Técnicas de Mitigação de Risco de Crédito, do Aviso n.º 11/GBM/2013 do 

Banco de Moçambique. 

O princípio básico privilegiado para propor um empréstimo é a renda, fonte de reembolso do empréstimo. 

As garantias são tomadas como um factor importante para a mitigação do risco.

Uma garantia representa uma fonte alternativa de reembolso em caso de um mutuário ou outra contrapar-

te, não cumprir com as obrigações de pagamento acordados no contrato de mútuo. Os principais tipos de 

colaterais obtidos pelo Microbanco como garantias são: o penhor de depósitos a prazo, hipoteca e o aval. 

No caso destes factores de mitigação não poderem ser adequadamente aplicados, esse facto deve ser 

claramente documentado no processo de crédito. O Departamento Jurídico e o Comité de Crédito são 

responsáveis em assumir que todas as questões jurídicas/operacionais relativas às medidas de mitigação 

do risco de crédito foram acauteladas.

A tabela que se segue apresenta as exposições das principais classes de risco abrangida por colaterais e 

garantias de crédito:

TABELA XI. DISTRIBUIÇÃO DAS EXPOSIÇÕES POR TIPO DE GARANTIA (valores antes de deduzidas 
as imparidades)

Valores em milhares de meticais

	Total	das	
Exposições	
(empréstimos)	

	Hipoteca	
de	Imóvel	
Comercial	

	Outros	
Imóveis	

	Outras	
Garantias	

	Penhor	
DP	

	Total	das	
Exposições	
com	

Exposição	ao	Risco	de	Elementos	do	Balanço 3,649,281										 3,446								 5,318				 156,819			 4,334			 165,584						
Empresas 11,859																 3,446								 5,212				 3,202								 -								 11,859								
Carteira	de	Retalho	Regulamentar 3,385,718										 -													 -								 41,881						 4,334			 41,881								
Exposições	Garantidas	por	Bens	Imóveis -	 -													 -								 -												 -								 -															
Créditos	Vencidos 251,703														 -													 107								 111,736			 -								 111,843						
Categorias	de	Risco	Elevado -	 -													 -								 -												 -								 -															
Outros	Activos -	 -													 -								 -												 -								 -															

31/12/2021

	Total	das	
Exposições	
(empréstimos)	

	Hipoteca	
de	Imóvel	
Comercial	

	Outros	
Imóveis	

	Outras	
Garantias	

	Penhor	
DP	

	Total	das	
Exposições	
com	
Garantias	

Exposição	ao	Risco	de	Elementos	do	Balanço 3,159,756										 106,330				 7,169				 339,177			 3,081			 452,676						
Empresas 18	 -													 -								 18														 -								 18																
Carteira	de	Retalho	Regulamentar 2,483,246										 468												 -								 65,983						 3,081			 66,451								
Exposições	Garantidas	por	Bens	Imóveis 85,662																 85,662						 -								 -												 -								 85,662								
Créditos	Vencidos 590,829														 20,200						 7,169				 273,175			 -								 300,544						
Categorias	de	Risco	Elevado -	 -													 -								 -												 -								 -															
Outros	Activos -	 -													 -								 -												 -								 -															

30/06/2021

8. RISCO DE MERCADO

O risco de mercado consiste no risco decorrente das alterações de preço no mercado, tais como taxa de 

juro, preços de instrumentos de capital, taxas de câmbio e margens da taxa de juro que poderá, afectar 

a demonstração do rendimento integral de resultados do MyBucks ou valor dos instrumentos financei-

ros de negociação, detidos por estes. O objectivo da gestão de risco de mercado consiste na gestão e 

controlo das exposições ao risco de mercado dentro de parâmetros aceitáveis, enquanto se optimiza o 

retorno pelo risco.

Actualmente, o risco de mercado disposto no Aviso 13/GBM/2013 somente contempla a cobertura do 

risco cambial. A Administração fixa um nível limite de exposição por moeda. De acordo com a política do 

Microbanco, as posições cambiais são monitoradas diariamente para garantir que as mesmas são manti-

das dentro dos limites estabelecidos. A gestão da política e estratégia relacionada com o risco de taxa de 

câmbio é definida no Comité Activos e Passivos.

Durante o exercício, as posições por moeda e bem como as posições globais mantiveram-se dentro dos 

limites estabelecidos pelo Banco de Moçambique. O Risco de Mercado é gerido pela Direcção Financeira, 

numa perspectiva de gestão diária e/ou de muito curto prazo.

5

Relatório de Disciplina de Mercado com Referência a 31 de Dezembro de 2021

TABELA VII. EXPOSIÇÃO BRUTA DO RISCO DE CRÉDITO E RESPECTIVA MÉDIA

Valores em Milhares de Meticais

Fim	do	Periódo Média	do	Semestre Fim	do	Periódo Média	do	Semestre
Elementos	do	Balanço 5,520,507											 5,359,408																				 5,033,188											 3,788,069																				
Caixa	e	Disponibilidades	no	Banco	Central 382,477														 409,564	 676,825														 302,341	
Disponilidade	sobre	Instituições	de	Crédito 199,392														 136,801	 65,271																	 76,639	
Aplicações	em	Instituições	de	Crédito 345,703														 284,359	 416,000														 422,100	
Activos	Financeiros	Detidos	para	a	Venda 304,078														 381,958	 765,245														 302,039	
Empréstimos	e	adiantamentos	a	clientes 3,649,281											 3,651,613																				 2,699,302											 2,417,426																				
Outros	Activos 639,576														 495,113	 410,544														 267,525	

30/06/202131/12/2021

A carteira de crédito, a 31 de Dezembro de 2021, encontrava-se distribuída pela zona sul, centro e norte 

de Moçambique, segundo a tabela abaixo:

TABELA VIII. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EXPOSIÇÕES DO RISCO DE CRÉDITO (valores antes 

de deduzidas as imparidades)

Valores em milhares de meticais

Sul Centro Norte Total Sul Centro Norte Total
Exposição	ao	Risco	de	Elementos	do	Balanço 3,005,018	 1,644,107	 871,383	 5,520,507	 2,818,270	 1,398,227	 784,982	 5,001,478	
Caixa	e	Equivalentes	de	Caixa 25,637							 -														 -										 25,637							 (8,343)								 -														 -										 (8,343)								
Administrações	Centrais	e	Banco	Centrais 660,918					 -														 -										 660,918					 766,488					 -														 -										 766,488					
Organizações	Internacionais -														 -														 -										 -														 -														 -														 -										 -														
Bancos	Multilaterais	de	Desenvolvimento -														 -														 -										 -														 -														 -														 -										 -														
Autoridades	Municipais -														 -														 -										 -														 -														 -														 -										 -														
Entidades	do	Sector	Público -														 -														 -										 -														 -														 -														 -										 -														
Empresas	Públicas -														 -														 -										 -														 -														 -														 -										 -														
Instituições	de	Crédito 545,095					 -														 -										 545,095					 388,857					 -														 -										 388,857					
Empresas 6,958										 -														 4,901						 11,859							 18																 -														 -										 18																
Carteira	de	Retalho	Regulamentar 1,047,643	 1,530,032	 808,044	 3,385,718	 694,269					 1,131,345	 657,632	 2,483,246	
Exposições	Garantidas	por	Bens	Imóveis -														 -														 -										 -														 85,662							 -														 -										 85,662							
Créditos	Vencidos 79,191							 114,075					 58,437				 251,703					 196,598					 266,881					 127,351	 590,829					
Outros	Activos 639,576					 -														 -										 639,576					 694,721					 -														 -										 694,721					

30/06/202131/12/2021
Moçambique

A tabela que se segue apresenta a distribuição das exposições do risco de crédito com base na distribuição 

sectorial desdobrada pelas principais classes de exposição de crédito:

TABELA IX. DISTRIBUIÇÃO SECTORIAL DAS EXPOSIÇÕES DO RISCO DE CRÉDITO (valores antes de 
deduzidas as imparidades)

Valores em milhares de meticais

Empréstimos	e	
Locações	
Financeiras Títulos

Disponibilidades	
e	Aplicações Outras Total

Empréstimos	e	
Locações	
Financeiras Títulos

Disponibilidades	
e	Aplicações Outras Total

Total 											3,649,281	 304,078	 																			927,572	 639,576	 		5,520,507	 											3,159,756	 424,109	 																			731,236	 686,377	 		5,001,478	
Administração	Central	 -																							 304,078	 382,477																		 -										 686,555					 -																							 424,109	 342,379																		 -										 766,488					
Indústria -																							 -										 -																											 -										 -														 -																							 -										 -																											 -										 -														
Construção	 607																						 -										 -																											 -										 607													 85,662																 -										 -																											 -										 85,662							
Hotelaria	e	Turismo	 -																							 -										 -																											 -										 -														 -																							 -										 -																											 -										 -														
Comércio	e	Serviços 121,761														 -										 -																											 -										 121,761					 287,827														 -										 -																											 -										 287,827					
Transportes -																							 -										 -																											 -										 -														 13,465																 -										 -																											 -										 13,465							
Sector	Financeiro	 -																							 -										 545,095																		 -										 545,095					 -																							 -										 388,857																		 -										 388,857					
Particulares 3,520,206										 -										 -																											 -										 3,520,206	 2,754,564										 -										 -																											 -										 2,754,564	
Agricultura	 6,706																		 -										 -																											 -										 6,706										 18,238																 -										 -																											 -										 18,238							
Outros -																							 -										 -																											 639,576	 639,576					 -																							 -										 -																											 686,377	 686,377					

31/12/2021 30/06/2021

A tabela a seguir apresenta a distribuição das exposições do risco de crédito com base nas maturidades 

contratuais residuais, desdobradas pelas principais classes de exposição de crédito:

TABELA X. DISTRIBUIÇÃO DAS EXPOSIÇÕES COM BASE NA MATURIDADE CONTRATUAL RESIDUAL 
(valores antes de deduzidas as imparidades)

Valores em milhares de meticais

Até	1	Mês	 1	a	3	Meses 3	a	12	Meses 1	a	3	Anos >3	Anos
Sem	
maturidade Total

Exposição	ao	Risco	de	Elementos	do	Balanço 5,664															 12,193																	 95,654																				 -																						 3,427,228												 108,542														 3,649,281												
Empresas -																			 -																							 2,839																						 -																						 5,508																				 3,512																			 11,859																		
Carteira	de	Retalho	Regulamentar 5,453															 9,992																			 82,484																				 -																						 3,287,790												 -																							 3,385,718												
Exposições	Garantidas	por	Bens	Imóveis -																			 -																							 -																											 -																						 -																								 -																							 -																								
Créditos	Vencidos 211																			 2,201																			 10,332																				 -																						 133,930															 105,029														 251,703															

31/12/2021
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A medição e avaliação do risco de taxa de juro da carteira bancária do MyBucks assentam, fundamen-

talmente no método maturidade. Esta técnica tem por base a distribuição das posições do balanço e 

extrapatrimoniais sensíveis à taxa de juro num número predefinido de bandas temporais, de acordo com 

a maturidade residual, ou de acordo com o tempo remanescente para a próxima data de fixação segundo 

a recomendação do Banco de Moçambique.

O valor de referência para a sensibilidade à taxa de juro da carteira bancária é o impacto cumulativo de 

12 meses de um choque de taxa de juro na margem financeira. Os choques paralelos de taxa de juro são 

calibrados por moeda.

Em resposta ao modelo sugerido na circular n.º 04/SCO/2013 do Banco de Moçambique, apresentamos 

em seguida o modelo de risco de taxa de juro da carteira Bancária, o qual considera impactos de oscila-

ções em 200 p.b. (+/-)

Impacto nos Fundos Próprios (31/12/2021)

Milhares de Meticais

Factor de Posicao 
 Banda Temporal Activos Passivos Posicao Ponderacao (%) Ponderada 

      (+)      (-)       (+)      (-)    (+/-) (1) (2)

a vista - 1 mes 347,052             332,610             14,443 0.08% (12) 

1 -3  meses 138,744             193,353             (54,609)             0.32% 175 

3 - 6 meses 28,384 734,256             (705,873)           0.72% 5,082 

6 - 12 meses 265,061             1,626,528          (1,361,468)         1.43% 19,469 

1 - 2 anos 581,679             629,072             (47,393)             2.77% 1,313 

2 - 3 anos 506,980             484,014             22,967 4.49% (1,031) 

3 - 4 anos 298,491             87,880 210,610             6.14% (12,931) 

4 - 5 anos 251,017             251,017             7.71% (19,353) 

5 - 7 anos 1,479,558          1,479,558          10.15% (150,175)             

7 - 10 anos - 13.26% - 

10 - 15 anos 5,140 5,140 17.84% (917) 

15 - 20 anos 22.43% - 

> 20 anos 26.03%

Total (158,381)            

(158,381)          

226,849            

-69.82%Impacto da situacao líquida/Fundos proprios

226,849 

Extrapatrimoniais

Impacto acumulado dos instrumentos sensiveis a 

taxa de juro

Fundos Proprios

Impacto na Margem Financeira (31/12/2021)

Milhares de Meticais

Banda temporal Factor de Posição
Activos Passivos Extrapatrimoniais Posicao Ponderacao (%) Ponderada
      (+)      (-)       (+)      (-)    (+/-)

á vista - 1 mês 347,052             332,610             14,443 2.00% 289 

1 - 2 meses 132,611             88,218               44,393 1.92% 852 

2 - 3 meses 6,132 105,134             (99,002)             1.75% (1,733) 

3 - 4 meses 7,921 115,363             (107,442)           1.58% (1,698) 

4 - 5 meses 9,148 203,279             (194,132)           1.42% (2,757) 

5 - 6 meses 11,315 415,614             (404,299)           1.25% (5,054) 

6 - 7 meses 4,913 188,454             (183,541)           1.08% (1,982) 

7 - 8 meses 6,667 550,891             (544,224)           0.92% (5,007) 

8 - 9 meses 12,151 158,080             (145,929)           0.75% (1,094) 

9 - 10 meses 9,356 207,410             (198,054)           0.58% (1,149) 

10 - 11 meses 14,610 212,780             (198,170)           0.42% (832) 

11 - 12 meses 217,364             308,913             (91,549)             0.25% (229) 

Total (20,393) 

Impacto acumulado dos instrumentos sensiveis a

(20,393)            

581,491            

-3.51%

581,491 

Taxa de juro ate um ano

Margem de juros

Impacto acumulado dos instrumentos sensiveis a

Taxa de juro ate um ano em percentagem da MJ
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9. RISCO OPERACIONAL

Risco operacional é definido como sendo o risco de perda que resulta de processos internos inadequados 

ou fracassados, de pessoas e sistemas ou eventos externos. Esta definição inclui o risco legal mais exclui 

risco reputacional e estratégico.

A responsabilidade final da gestão do risco operacional é do Conselho de Administração. Para assegurar 

esta responsabilidade, o conselho delega a Direcção Executiva o dever de coordenar o dia-a-dia da gestão 

do risco operacional do MyBucks.

O Conselho de Administração deve estar a par dos principais aspectos de risco operacional como um aspec-

to distinto que deve ser gerido e para os quais as políticas devem ser aprovadas e revistas periodicamente.

Em 31 de Dezembro de 2020 o Microbanco efectuou o cálculo dos requisitos de fundos próprios para a 

cobertura de risco operacional segundo o Método do Indicador Básico (BIA – Basic Indicator Approach) que 

se baseia no cálculo da média dos últimos 3 anos do indicador relevante, multiplicada por 15%.

De acordo com o anexo I do Aviso 12/GBM/2013 de 31 de Dezembro de 2013 do Banco de Moçambique, 

é calculado com base nos seguintes itens da demonstração de resultados:

DESCRIÇÃO
A B C

Ano n-2 Ano n-1 Ano n

(+) Juros e Rendimentos Similares 492,941 831,568 953,215

(-) Juros e Encargos Similares 167,947 348,156 470,568

(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital - - 0

(+) Comissões Recebidas 91,300 118,812 105,494

(-) Comissões Pagas 4,432 5,278 2,219

(+) Resultados de Operações Financeiros 586 511 -6,850

(+) Outros Resultados Operacionais 28,298 17,862 -58,140

440,746 615,319 520,932

10. PARTICIPAÇÕES PATRIMONIAIS

O MyBucks aplica o disposto no Aviso n.º 9/GBM/2017 Capítulo IV do Banco de Moçambique, no que diz 

respeito às participações no capital de outras sociedades. Segundo o normativo, as instituições de crédito 

não devem deter, directa ou indirectamente, no capital de uma sociedade, participações cujo montante 

exceda 15% dos fundos próprios.

Valores em milhares de Meticais

31/12/2021 30/06/2021

Participação Valor Participação Valor

Sociedade Interbancária de Moçambique 0.05%             6,328 0.05%           6,328 

A única participação que o MyBucks detém é sobre a Sociedade Interbancária de Moçambique (SIMO). 

Tendo em conta que o saldo de participações é imaterial, não será efectuado um desenvolvimento sobre 

o mesmo.

11. RISCO DA TAXA DE JURO NA CARTEIRA BANCÁRIA

Risco de taxa de juro é a exposição da situação financeira de uma instituição ao movimento adverso das 

taxas de juro, por via de desfasamentos de maturidades ou de prazos de refixação das taxas de juro, da 

ausência de correlação perfeita entre as taxas das operações activas e passivas nos diferentes instru-

mentos, ou da existência de opções embutidas em instrumentos financeiros do balanço ou elementos 

extrapatrimoniais.

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
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Preçário

 Simplificado

Tabela de Comissões e Encargos     

O 
preçário Simplificado do AC MicroBanco, apresenta o conjunto de informação relativa às comissões  e encargos de parte dos serviços financeiros constantes do preçário completo disponibilizado ao público.O preçário Simplificado não substitui o Preçário Completo, para a consulta da Totalidade das comissões e Encargos praticados pela instituição deve consultar o preçário completo.O preçário Simplificado e Completo pode ser consultado nos balcões e locais de atendimento ao público do AC MicroBanco.Preçário elaborado em cumprimento do aviso nº 13/GBM/2017, de 09 de Junho, com as alterações introduzidas pelo aviso nº 19/GBM/2017, de 26 de Dezembro.

Código Produto/Serviço

Conta standard

Balcão ATM Internet

Celular

Conta a 

Ordem

Conta 

Movel

Crédito de Rendas/ Crédito ao Consumo10.1.1 Simulação de Crédito Grátis  -   -    -   -   

10.1.2 Informação Pré - Contratual sobre as condições aprovadas Grátis  -   -    -   -   

10.1.3 Constituição de serviço e Organi-zação do processo
3,000.00MT ate 100,000.00MT & 3% sobre o capital acima de 100,000.00MT  -   -    -   -   

10.2.4.1/10.2.4.2 Taxa de Juros Mensal/Anual 6,50% - 11,00%  -   -    -   -   

Crédito PME10.2.1 Simulação de Crédito Grátis  -   -    -   -   

10.2.2 Informação Pré - Contratual sobre as condições aprovadas Grátis
10.2.3 Constituição de serviço e Organi-zação do processo

3,000.00MT ate 100,000.00MT & 3% sobre o capital acima de 100,000.00MT  -   -    -   -   

10.1.4.1/10.1.1.2 Taxa de Juros Men-sal/Anual 5,00% - 11,00%
Outros16.1 Carta Abonatoria/Idoneidade 1,500.00MT  -   -    -   -   

16.2 Declaração de ca-pacidade financeira  -   -    -   -    -   

Data de  entrada em vigor: 19/05/2022

4625

4808 225

REPÚBLICA DE MOÇABIQUE

PROVÍNCIA DE TETE

GOVERNO DO DISTRITO DE ANGÓNIA

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO

De acordo com o Despacho de 23/5/2022 do Excelentíssimo Senhor Administrador do 

Distrito de Angónia, está aberto o concurso de ingresso, no prazo de 30 dias, a contar da 

data de publicação do presente aviso nos órgãos de Comunicação Social, para o provimento 

nas Carreiras de Regime Especial de Médicos de Clínica Geral, nove (9); Enfermagem Geral 

“A”, um (1); Técnico de Administração Hospitalar Médio, dois (2); Nutricionista “A”, dois (2); 

Farmacêutico “A”, um (1); Técnico de Estatística Sanitária Médio, um (1); Enfermeira de Saúde 

Materno Infantil “A”, um (1); Técnico de Laboratório Médio, um (1); Optometrista “A”, um (1), 

Técnico de Radiologia Médio, um (1); Técnico de Electromedicina Médio, um (1); Técnico de 

Fisioterapia Médio, um (1), Técnico Superior de Psicologia Clínica, um (1); Condutor de Veículo 

Público, um (1), para o preenchimento do quadro do pessoal de Serviço Distrital de Saúde, 

Mulher e Acção Social de Angónia.

O pedido de admissão ao concurso é solicitado ao Excelentíssimo Senhor Administrador do 

Distrito de Angónia, por meio de requerimento instruído com os seguintes documentos:

a) Certidão de Nascimento original;

b) Cópia do B.I. (autenticado);

c) Mapa de junta de saúde;

d) Certidão de habilitações literárias, (autenticado);

e) Certificado do Registo Criminal;
f) Declaração militar;

g) Declaração do candidato sob compromisso de honra comprovativa de não ter sido

expulso do Aparelho do Estado;

h) Cópia de NUIT;

i) Requerimento Dirigido ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de Angónia

(Autenticado).

1. Na fase de admissão ao concurso é dispensada a entrega dos documentos

mencionados nas alíneas a), e) e f), devendo os candidatos declarar no requerimento,

e em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação em que se encontram,

relativamente a cada um daqueles requisitos, nos termos do artigo 14 do Estatuto

Geral dos Funcionários e Agente de Estado.

No acto da entrega de documentos, serão exigidos obrigatoriamente: requerimento, Bilhete 

de Identidade ou Certidão de nascimento, Certificado de habilitações literárias e cartão ou 
comprovativo da inscrição na Ordem dos Médicos de Moçambique.

2. Os candidatos poderão também declarar no requerimento, quaisquer circunstâncias

que considerem susceptíveis de influir na aplicação do seu mérito ou constituir motivo de
preferência legal.

3. As provas versarão sobre as seguintes matérias (prova escrita, seguida de entrevista).

3.1. Constitui matéria nuclear, Avaliação Curricular, Documental, Entrevista. A entrevista é 

acompanhada pelo Exame prático, Estatuto Geral dos Funcionários e Agente do Estado e o seu 

regulamento, Decreto n.º 30/2001, de 15 de Outubro. 

4. O requerimento de pedido de admissão ao concurso deverá dar entrada na Secretaria Geral

de Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Angónia, sita na Avenida Eduardo

Mondlane, até ao último dia do prazo fixado, sem que tenha dado entrada na Secretaria, não

será considerado.

5. O concurso é válido por 3 anos, a partir da data da publicação da lista de classificação final,
no Boletim da República.

6. Requisitos:

6.1. Ser de nacionalidade moçambicana

6.2. Ter o nível Médio Técnico Profissional, para os candidatos às vagas de Técnico de Medicina 
Geral, Técnico Psiquiatria e Saúde Mental, Enfermeira de Saúde Materno Infantil de nível Médio 

e Técnico de Farmácia, nas carreiras de Técnico de Saúde.

6.3. Ter idade não inferior a 18 anos até o limite máximo de 35 anos de idade.

Angónia, aos 23 de Maio de 2022

A Directora Distrital

Florinda Manuel Palusso Tete

(Técnica Superior de Saúde N1)

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE 31Sexta-feira, 27 de Maio de 2022

1. RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOTerminado mais um ano, repleto de desafios, reiteramos os valores que temos assumido ao longo deste mandato. Mantivemos a dedicação, compromisso e perseverança, zelando sempre pelo bom nome e funcionamento da instituição.Gerimos o AC MicroBanco, Lda. com foco nos três pilares de referência: excelência para fazer mais e melhor; progresso para gerar valor com estabilidade, sustentabilidade e proficiência; conformidade para estar em sincronia com valores éticos e normativos legais.
1.1. SÍNTESE DOS RESULTADOSOs resultados do AC MicroBanco no ano de 2021, continuaram claramente a serem afectados por um ambiente económico desfavorável, resultado da pandemia Covid 19, que afectou a liquidez global do mercado, bem como a capacidade dos clientes na aquisição de novos créditos devido ao risco de incumprimento do serviço de dívida.Face ao declínio generalizado dos negócios e do consumo na economia, o ano de 2021 foi um ano atípico para o AC MicroBanco pois mostrou-se, sob ponto de vista económico-financeiro, um ano árduo. O AC MicroBanco registou um lucro líquido de 1,425.61 milhares de Meticais (2020: 3,453.91 milhares de meticais), tendo-se verificado durante o exercício crédito em incumprimento 1,312.90 milhares de meticais, que representa 20,59% do rácio de crédito em incumprimento.Não obstante o resultado positivo que se declara, é importante destacar determinadas medidas implementadas pelo AC MicroBanco com o objectivo de garantir a contenção de alguns elementos de custos operacionais, que consistiram na contínua optimização da imparidade de crédito, racionalização de custos com colaboradores. Comparativamente ao mesmo período do exercício anterior, a rubrica de gastos gerais administrativos, registou-se um aumento em 45%, resultante do custo de manutenção das Licenças do sofware da aplicação.É de referir que a Carteira de Crédito líquida reduziu em 50.44%, comparativamente com o exercício anterior, e o impacto da Covid 19 igualmente contribuiu para o aumento das imparidades, impactando nos resultados do exercício.
Perspectivas para 2022Dada a provável continuidade de agravamento do contexto macroeconómico, o AC MicroBanco irá executar as suas aspirações ou pretensões de crescimento com um nível de zelo forte, para assegurar que os resultados a atingir sejam mensurados a um nível de risco aceitável pois a instituição acredita que com os modelos de serviço e de controlo adequados, o mercado ainda oferece oportunidades de crescimento em vários sectores de actividade.Para o ano 2022, o AC MicroBanco continuará melhorando as linhas estratégicas de consolidação e crescimento sustentável de negócio, assumindo o compromisso de transformar a instituição em melhor e mais eficiente Instituição de Microfinanças (IMF’s), e como ferramenta de geração de emprego e renda sustentável.O nosso plano estratégico (2019-2022) assenta num programa de transformação que passa pelo aumento na disponibilidade imediata dos nossos produtos e serviços bancários, pelo aumento de eficiência operacional, pela especialização dos nossos colaboradores, e pelo reforço de capital, através de suprimentos, destinado a conferir maior solidez e robustez a instituição.
1.2. DECLARAÇÕES DE VISÃO, MISSÃO E VALORES 

Missão do AC MicroBanco Prestar serviços financeiros as populações de baixa e média renda, com agilidade e competência, visando a criação de valor aos sócios e a sociedade.
Visão do AC MicroBancoSer reconhecida como a melhor e mais eficiente Instituição de Microfinanças e como ferramenta de geração de emprego e renda sustentável.  
Valores do AC MicroBanco
Transparência: Ser transparente nas relações internas externas;
Ética: Ser honesto e justo nas atitudes e ações;
Prontidão: Vitalidade e aprendizagem contínua;
Solidariedade: Prática da cooperação com harmonia as relações interpessoais internas e externas;
Inovação: Transformar necessidades em oportunidades;
Bravura: Ser ousado e prudente para superar desafios e conquistar o sucesso tendo foco nas pessoas e seus resultados;
Responsabilidade: Utilizar critérios justos com clientes, acionistas, colegas, fornecedores e sociedade
Objecto SocialConcessão de empréstimos a empresas com atividades industriais, comerciais ou de serviços e a pessoas físicas, do segmento de baixa e média, que geralmente necessitam de financiamentos de curto ou médio prazo
Estratégia 2019-2022A estratégia do AC MicroBanco evidencia a lógica e a sustentabilidade da decisão de investimento dos seus sócios. O cerne desta estratégia situa-se no relacionamento com o cliente que é suportada pelos seguintes pilares:(i) Segmentação clara do seu grupo alvo para oferecer produtos e serviços adequados e de qualidade as suas necessidades, (ii) Fidelização dos seus clientes com o objetivo de fazer com que estes continuem, com frequência, obtendo produtos do AC MicroBanco e resistindo às ofertas da concorrência, (iii) Comunicação direcionada ao cliente certo, para melhorar o índice de rentabilidade dos activos, (iv) investimento no capital humano para atingir os objectivos traçados, (v) criar e manter politicas e procedimentos apropriados para guiar o funcionário bem como o seu apoio logístico (vi) alcançar a sustentabilidade através da definição do preço certo e na redução as despesas gerais, (vii) Assegurar a supervisão, controlo, e mitigação do apetite do risco de negócioO AC MicroBanco reconhece que o actual modelo e estrutura operacional é mais exigente e complexa em termos de regulamentos, Governação corporativa e compliance. Apesar destes desafios, a estratégia da instituição é de manter-se impreterivelmente associado a este modelo em cumprimento das directivas dos sócios e do Governo do Banco de Moçambique.
1.3. ORGÃOS SOCIAIS E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

Orgãos SociaisEm 31 de Dezembro de 2021, a composição dos órgãos sociais do AC MicroBanco era a seguinte: 
Assembleia GeralCláudia Sandra Alfredo ChilauleAlfredo Francisco ChilauleCelso Alfredo Chilaule
Conselho de AdministraçãoEng. Alfredo F. Chilaule – Director ExecutivoDra. Saquina Gulamo R. A. SamimoDra. Vânia da Conceição Chongo
Fiscal ÚnicoIsmael Jose Manuel Nhacucué
Modelo De GestãoA Assembleia Geral é o órgão máximo da sociedade e as suas deliberações tomadas nos termos da lei são vinculativas para os sócios e para o Conselho de Administração.A gestão corrente da sociedade é exercida por um Conselho de Administração composto por um mínimo de três e máximo de cinco Directores os quais poderão ser sócios ou pessoas estranhas à sociedade que reúnem a devida competência técnica. Compete ao Conselho de Administração administrar, representar a sociedade e exercer os mais amplos poderes de gestão na prossecução do objeto social, dentro dos limites da lei, dos estatutos e das deliberações da Assembleia Geral.A fiscalização da sociedade é exercida por um fiscal Único que deverá ser um auditor externo a ser aprovado pela Assembleia Geral. O fiscal Único pronuncia-se sobre relatório e contas do Conselho de Administração antes da aprovação da Assembleia Geral. As demonstrações financeiras do AC MicroBanco são auditadas por empresa de Auditoria Externa Independente e igualmente sujeitas à fiscalização e supervisão do Banco de Moçambique.
Governação Corporativa “Compliance”O AC MicroBanco busca permanentemente aperfeiçoar seus processos e ações, visando adotar as melhores práticas de governança corporativa, com a finalidade de disponibilizar informações relevantes para seus usuários e tratamento justo aos acionistas e a todas as partes interessadas. O modelo de governança corporativa do AC MicroBanco está fundamentado nos princípios de Rigor, Transparência na informação, Segurança das aplicações, Responsabilidade Organizacional e Pessoal pelas próprias ações, Integridade, e Respeito pelos interesses confiados.
1.4. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

Enquadramento Económico InternacionalO Fundo Monetário Internacional (FMI), atualizou  as perspetivas, esperando-se que o crescimento global modere de 5,9% em 2021 para 4,4% em 2022 e 3.8% em 2023 (World Economic Outlook _WEO), refletindo amplamente as reduções previstas nas duas maiores economias. Uma suposição revisada removendo o pacote de política fiscal Build Back Better da linha de base, a retirada antecipada da acomodação monetária e a contínua escassez de oferta produziram uma revisão para baixo de 1,2 ponto percentual para os Estados Unidos. Para economias avançadas, estima-se um o crescimento em 4.90% para 2022. Enquanto que nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento, deve crescer em 5.10% para 2022.A recuperação econômica global continua, em meio ao recrudescimento de uma pandemia que apresenta desafios singulares para a política econômica. A disparidade na recuperação prevista dos diversos grupos de economias aumentou desde a projeção de julho, por exemplo, entre as economias avançadas e os países em desenvolvimento de baixa renda. Enquanto isso, a inflação aumentou acentuadamente nos Estados Unidos e em algumas economias de mercados emergentes. Com a flexibilização das restrições, a demanda acelerou, mas a oferta tem reagido de forma mais lenta.Para 2022, embora seja esperado que as pressões sobre os preços recuem na maioria dos países, as perspetivas de inflação são bastante incertas. A alta da inflação está ocorrendo mesmo com o desemprego abaixo dos níveis anteriores à pandemia em diversas economias, forçando as autoridades econômicas a fazer escolhas difíceis. Para fortalecer as perspetivas econômicas globais, é necessário um vigoroso esforço multilateral de políticas sobre a distribuição de vacinas, a mudança do clima e a liquidez internacional. As políticas nacionais para complementar o esforço multilateral terão de ser muito mais adaptadas às condições específicas de cada país e bem direcionadas, já que o espaço para a política econômica será cada vez menor quanto mais a pandemia se prolongar.
Enquadramento Económico NacionalOs riscos e incertezas associados às projecções de inflação mantêm-se elevados. A  nível interno, destaca-se o impacto do ajustamento em alta dos preços dos combustíveis e a prevalência de incertezas quanto ao prolongamento e magnitude do impacto da pandemia da COVID-19 na economia. A nível externo, mantêm-se as incertezas em relação à evolução da pandemia, ao aumento do preço do petróleo e ao prolongamento dos constrangimentos na cadeia de fornecimento.A inflação anual situou-se em 6,74% em Dezembro de 2021, após 6,77% em Novembro, explicada pelo aumento dos preços dos bens alimentares e dos combustíveis líquidos, num contexto de menor depreciação do Metical face ao Dólar norte-americano. No entanto, a inflação subjacente, que exclui os preços dos bens e serviços administrados e das frutas e vegetais, mantém-se praticamente inalterada. Para o curto e médio prazo, prevê-se que a inflação permaneça na banda de um dígito, não obstante as perspetivas de aumento dos preços dos transportes a nível doméstico, bem como dos bens alimentares e do petróleo no mercado internacional.Mantêm-se as perspetivas de recuperação da economia mundial em 2022, ainda que com alguma contenção no curto prazo, devido aos constrangimentos que se registam nas cadeias de fornecimento de bens, em face da reabertura das economias. Em relação à inflação, espera-se que esta continue a acelerar em 2022, a refletir as perspetivas de aumento dos preços das mercadorias, com destaque para o petróleo, carvão e alimentos, combinados com persistentes problemas na cadeia de fornecimento de bens. O Metical fortaleceu-se contra o USD, assim como o ZAR, depreciando de 63.83 contra 74.20, e 4.02 contra 5.05, registado no igual período do ano anterior. 
1.5. SÍNTESE DA ACTIVIDADE DE NEGÓCIOEm 2021, o foco na estratégia definida pelo Conselho de Administração, assentou na proximidade e no fortalecimento das relações com os seus clientes, apostando fortemente no incremento de relação com os mesmos.Na concessão de crédito, o AC MicroBanco tomou estrategicamente em consideração, não só a envolvente do enquadramento económico nacional, como também a consequente necessidade de reforçar a prudência na imparidade contabilisticamente reconhecida para riscos de crédito.O AC MicroBanco terminou o ano 2021 com a carteira de crédito de  5,867.42 milhares de meticais (2020: 10,565.53 milhares de meticais), tendo uma rede de distribuição de produto e serviços constituída por dois balcões, um em Maputo e outro no Distrito de Manhiça, esperando que ao longo dos próximos anos se estenda os serviços de crédito a outras regiões de Moçambique.
Tecnologias e Sistemas de Informação (IT)Em relação aos Sistemas e Tecnologias de Informação, o AC MicroBanco continuou a investir de forma sustentada em tecnologias e sistemas mais avançados de suporte ao negócio tendo simultaneamente mantido a aposta na implementação de uma estrutura organizacional funcional, adequada à necessidade de dar resposta à crescente exigência dos Clientes por mais e melhores serviços, adequando sempre que possível os níveis da sua segurança. Do ponto de vista das infraestruturas tecnológicas houve um forte investimento na capacidade de processamento, armazenamento e comunicações com vista a acompanhar o aumento de volume de negócios actual e futuro. 
1.6. GESTÃO DO CAPITALO capital do AC MicroBanco manteve-se inalterado em 2021. A gestão de capital no AC MicroBanco é definida como o processo contínuo para: (i) monitorar e controlar o capital mantido pela instituição, (ii) avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita, e (iii) planificar metas e necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição.Atendendo ao actual modelo de negócio estabelecido pelo AC MicroBanco, cujos objectivos foram definidos para os próximos dois exercícios, o Conselho de Administração entende que o AC MicroBanco está em condições de poder fazer face ao perfil de risco considerado no MicroBanco. Contudo, eventuais aumentos de capital poderão ser efectuados pelos Sócios em caso de insuficiência regulamentar.
1.7. ANÁLISE FINANCEIRA

Evolução de Resultado Líquido e das Rendibilidades (ROE ROA)NNo exercício de 2021, o resultado líquido do AC MicroBanco ascendeu em  1,425.61 milhares de meticais (2020: 3,453.91 milhares de meticais), tendo reduzido em 58.72%, comparativamente com o exercício anterior.Em 2021, a rendibilidade dos capitais próprios médios do AC MicroBanco (ROE), situou-se em 11,08% (2019: 30.20%) e a rendibilidade dos activos médios (ROA) em 8.86%  (2020: 23.51%).
Rácio de SolvabilidadeOs fundos próprios do AC MicroBanco, calculados de acordo com as normas em vigor do Banco de Moçambique (Aviso n˚ 08/GBM/2017, de 03 de Abril de 2017) ascendeu em  11,404.41  milhares de meticais. O rácio de solvabilidade situou-se em 129.97%, no final de exercício 2021, garantindo desta forma o pleno cumprimento dos rácios de capital requeridos pelo Banco de Moçambique (Aviso n˚ 09/GBM/2017, de 03 de Abril), onde o rácio de solvabilidade para o ano 2021 deve situar-se no valor igual ou superior a 12%.
Activo LíquidoO activo líquido cifrou-se em  16,090.35 milhares de meticais (2020: 14,693.70 milhares de meticais) assistindo-se assim, um aumento em 9.51% em relação ao ano anterior.

Este aumento do activo deveu-se, em grande parte, ao contributo da rubrica “Aplicação em outras instituições de crédito” no montante de 6,000.00 milhares de Meticais. A carteira de crédito sobre clientes, líquida de imparidade, reduziu para 5,266.21 milhares de meticais (2020: 10,626,01 milhares de meticais), registando uma redução em 50.44%. O crédito concedido em 2021 está coberto por garantias reais cativos no AC MicroBanco.
Recursos de Clientes e Outros EmpréstimosEm Dezembro de 2021, a rubrica de recursos de clientes e outros empréstimos ascendeu a  143.86 milhares de meticais (2020: 279.68 milhares de meticais), referente a adiantamentos a clientes e suprimentos dos sócios.
Produto BancárioO produto da actividade bancária no exercício de 2021 ascendeu a 7,319.61 milhares de meticais (2020: 8,207.62 milhares meticais), evidenciando uma redução em 10.82%% face ao exercício anterior. 
1.8. EVENTOS APÓS O PERIODO DE RELATOO Conselho de Administração não tem conhecimento de nenhum evento relevante ocorrido após a data de relato e até à data do presente relatório.
1.9. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2021Considerando que, no exercício de 2021, o AC MicroBanco registou um resultado líquido positivo, apurado em base individual, de  1,425.50 milhares de meticais, nos termos das disposições estatutárias e da legislação moçambicana em vigor, propõe-se para aprovação da Assembleia Geral: Que o resultado líquido apurado em base individual, acima referido, seja transferido para Resultados Transitados.
1.10. PRINCÍPIO DE CONTINUIDADEO AC MicroBanco apresenta prejuízos acumulados no montante de 1,386.10 milhares de meticais (2020: 2,811.71 milhares de meticais), tendo resultado que em 31 de Dezembro de 2021, o capital próprio corresponde a  90.27% do seu capital social.O AC MicroBanco tem fundos próprios que ascende a 11,404.41 milhares de meticais, valor superior ao capital social mínimo de 5,000.00 milhares de meticais fixado pelo Banco de Moçambique (Aviso nº.08/GBM/2017, de 02 de Junho). Outrossim, o rácio de solvabilidade do AC MicroBanco ascende a 129.97%, rácio superior ao mínimo de 12%, fixado pela entidade reguladora.As demonstrações financeiras foram preparadas segundo o pressuposto da continuidade, tendo o Conselho de Administração, a Assembleia Geral do AC MicroBanco aprovado um plano de negócios 2019 - 2022, que garante fluxos de caixa positivos. Os Sócios do AC MicroBanco expressam total apoio a instituição e ao seu plano de negócios e indicam que caso venha a ser necessário uma injeção de capital esta será realizada pelos Sócios.
1.11. AGRADECIMENTOSAgradecimento especial para os nossos clientes pela confiança que depositam no AC MicroBanco. Às entidades governamentais e reguladoras, o nosso reconhecimento pelo contínuo suporte à visão e missão do AC MicroBanco pois sem estes não se teria alcançado as realizações obtidas. Aos nossos colaboradores vai um especial agradecimento pela sua dedicação, zelo e competência na contínua interpretação fiel do sonho dos nossos clientes.

Alfredo F. Chilaule                                                               (Director Executivo)                         Saquina G. R. Samimo(Directora) Vânia da Conceição Chongo(Directora)

RELATÓRIO E CONTAS 
2021

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

Notas 2021 2020Juros e rendimentos similares 3  7.057.387    6.554.495   Juros e gastos similares 3 (3.469) (106.477)
Margem financeira  7.053.919    6.448.018   Rendimentos de serviços e comissões 4  223.389    571.877   Encargos com serviços e comissões 4 (12.218) (27.011)
Serviços e comissões líquidas  211.171    544.866   Operações financeiras líquidas 5 -     (15.663)
Rendimentos operacionais  7.265.090    6.977.221   Imparidade líquida do exercício 12 (544.053) (5.921)
Rendimentos operacionais liquidos  6.721.037    6.971.300   Gastos com pessoal 6 (1.332.492) (1.329.572)Depreciações e amortizações e direito de uso 14,15 (703.385) (1.042.191)Outros gastos operacionais 7 (2.511.899) (1.733.725)Outros rendimentos operacionais  75.620    1.249.607   
Rendimento integral antes do imposto 2.248.881 4.115.419 Imposto corrente 8 (823.271) (661.509)Imposto diferido 8 -     -
Rendimento integral do exercício 1.425.610 3.453.910 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS E OUTROS  RESULTADOS INTEGRAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Notas 2021 2020
ActivosCaixa 9 4.875 23.101 Disponibilidades em instituições de crédito 10 655.476 1.018.698 Aplicações em outras instituições de crédito 11 6.000.000 -Empréstimos e adiantamentos a clientes 12 5.266.210 10.626.005 Outros activos 13 3.743.944 1.801.728 Activos tangíveis e direito de uso 14 180.618 841.076 Activos intangíveis 15 32.825 55.752 Activos por impostos correntes 16 206.403 327.341 
Total dos activos  16.090.350    14.693.700   

PassivosRecursos de clientes 17  127.895    95.411   Outros passivos 18  2.994.956    2.977.756   Empréstimos 19  105.628    184.272   
Total dos passivos  3.228.479    3.257.438   

Capital próprioCapital social 20 14.247.970 14.247.970 Resultados transitados 19 (2.811.709) (6.265.619)Lucro liquido do exercício 19 1.425.610 3.453.910 
Total do capital próprio 12.861.871 11.436.261 
Total do capital próprio e passivo 16.090.350 14.693.700 

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES EM CAPITAL PRÓPRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Capital social
Resultados 
transitados

Resultado/Prejuizo 
do exercicio

Total de capital 
próprioSaldo reexpresso a 01 de Janeiro de 2020  14.247.970  (8.287.953)  2.022.334  7.982.351 Aplicação do resultado do exercicio anterior  -  2.022.334  (2.022.334)  - Lucro liquido do exercício  -  -  3.453.910  3.453.910 

Saldo a 31 de Dezembro de 2020  14.247.970  (6.265.619)  3.453.910  11.436.261 Aplicação do resultado do exercicio anterior -  3.453.910  (3.453.910)  - Lucro liquido do exercício -  -  1.425.610  1.425.610 
Saldo a 31 de Dezembro de 2021   14.247.970  (2.811.709)   1.425.610   12.861.871  

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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2021 2020Dolar Americano 63,83 74,90
Euro 72,32 92,02Rand Sul Africano 4,02 5,09

AnosTerrenos e edificios 50Equipamento 7Mobiliário e equipamento administrativo 10
Viaturas 4

Notas às demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2021
1. IntroduçãoO AC MicroBanco Limitada (doravante designado por AC MicroBanco) é uma  sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Com sede na cidade de Maputo, Avenida 25 de Setembro, nº 270, Moçambique. A entidade é uma instituição de Microfinanças que presta serviços de concessão de crédito de curto, médio ou longo prazo, a pequenas e médias empresas ou pessoas singulares.
2. Políticas contabilísticas

2.1. Bases de preparaçãoAs demonstrações financeiras anuais da AC MicroBanco referem-se à atividade individual do MicroBanco a 31 de Dezembro de 2021,  foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF) e foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade/Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIC/NIRF) e com base no custo histórico, excepto quando expressamente indicado em contrário nas políticas contabilísticas.A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as NIC/NIRF requer a utilização de estimativas fundamentais. Além disso, exige também que o Conselho Administração intervenha criticamente no que diz respeito à aplicação das políticas contabilísticas do AC MicroBanco, nomeadamente nas notas às Demonstrações Financeiras que envolvam um maior grau de complexidade, ou em áreas onde os pressupostos e estimativas tenham um impacto significativo para o AC MicroBanco.As Demonstrações Financeiras do AC MicroBanco foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração em 14 de Fevereiro de 2022 e serão submetidas à aprovação pelos Sócios em Assembleia-Geral dos Sócios. 
2.2. Apresentação das demonstrações financeirasO AC MicroBanco apresenta a sua demonstração da posição financeira em ordem de liquidez, com base na intenção e capacidade de recuperar/liquidar os activos/passivos. Uma análise sobre a recuperação ou liquidação dentro de 12 meses e mais de 12 meses após a data do relatório (não circulante) a ser apresentada na nota 26.Os valores contabilísticos representam saldos efectuados, mas ainda não liquidados que são compensados e reportados líquidos quando, além de ter um direito legal e obrigatório de compensar os valores são reconhecidos sem depender de um evento futuro com base nas seguintes circunstâncias:• O curso normal dos negócios• O evento de inadimplência• O evento de insolvência ou falência do AC MicroBanco e /ou de suas contrapartes
2.3 Estimativas e julgamentos significactivosNa aplicação das políticas contabilísticas do AC MicroBanco, o Conselho de Administração usou os seus julgamentos e estimativas na determinação dos montantes reconhecidos nas demonstrações financeiras. As mais significativas dizem respeito a:
Princípio da continuidadeO AC MicroBanco apresenta um resultado líquido do exercício no montante 1.425.610 Meticais, contudo, continua a apresentar prejuízos acumulados no montante de 1.386.099 Meticais (2020: 2.811.709 Meticais).O capital próprio do AC MicroBanco em 31 de Dezembro de 2021, no montante 12,861,871 Meticais, que representa 90.27% do capital social (2020: 80.27%) demostra a melhoria deste indicador de desempenho face ao ano anterior. Os Sócios, continuam a implementar medidas com vista a melhor cada vez mais a rentabilidade da instituição.Não obstante, o capital social do AC MicroBanco, no montante de 14.247.970 Meticais, apresenta-se superior ao capital social mínimo de 5.000.000 meticais fixado pelo Banco de Moçambique, e o seu o rácio de solvabilidade ascende a 129.97%, significativamente superior ao mínimo exigível pelo regulador de 12%.Atendendo ao actual modelo de negócio estabelecido pelo AC MicroBanco, cujos objectivos foram definidos para os próximos dois exercícios, o Conselho de Administração entende que o   AC MicroBanco está em condições de poder fazer face ao perfil de risco considerado no MicroBanco. Com base no exposto, a gestão do AC MicroBanco  fez uma avaliação da capacidade de continuar a operar e está satisfeita por ter recursos para continuar os negócios no futuro. Além disso a gestão não tem conhecimento de quaisquer incertezas relevantes que possam colocar em dúvida a capacidade do AC MicroBanco de continuar a operar. Portanto as demonstrações financeiras, continuam a ser preparadas de acordo com o princípio de continuidade.
Perdas por imparidade de créditoOs pressupostos e metodologia utilizada no cálculo das perdas por imparidade de crédito, encontram-se descritas na alínea e) Imparidade de activos financeiros, conforme prescrito na IFRS 9.    
2.4. Políticas contabilísticasAs principais políticas contabilísticas aplicadas na preparação das demonstrações financeiras, têm sido aplicadas de forma consistente ao longo dos exercícios e encontram-se descritas como segue: 
a) Transacções em moeda estrangeiraAs demonstrações financeiras estão apresentadas em Meticais, sendo a moeda funcional do AC MicroBanco e moeda de apresentação. Transacções em moeda estrangeira são reconhecidas com a taxa de câmbio à data de transacção. Os activos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos à taxa de câmbio média à data de balanço, as diferenças de câmbio não realizadas são reconhecidas em resultados no período a que respeitam. Activos e passivos não monetários denominados em moeda estrangeira que sejam determinados pelo seu custo histórico, são convertíveis à taxa de câmbio em vigor na data da transacção.As taxas de câmbio utilizadas para a conversão de saldos denominados em moeda estrangeira são as seguintes:

b) Instrumentos Financeiros – Reconhecimento inicial e mensuração subsequente

i) Data do reconhecimentoAAquisições e alienações de activos financeiros que exijam a entrega dos bens dentro do prazo estabelecido geralmente por regulação ou convenção no mercado, são reconhecidos na data de transacção, ou seja, a data em que o AC MicroBanco se compromete a adquirir ou alienar o activo. Os instrumentos financeiros são reconhecidos quando o AC MicroBanco torna-se parte integrante das disposições contratuais do instrumento financeiro.
ii) Reconhecimento inicial dos instrumentos financeirosA classificação do instrumento financeiro no reconhecimento inicial depende do propósito para o qual o AC MicroBanco o adquiriu. Os activos financeiros são inicialmente reconhecidos ao seu justo valor adicionado dos custos de transacção, excepto nos casos de activos financeiros ao justo valor através de resultados, caso em que estes custos de transacção são directamente reconhecidos em resultados.
iii) Ganhos ou perdas do primeiro diaQQuando o preço da transacção diferir do justo valor de uma transacção observada no mercado para o mesmo instrumento financeiro, ou baseada em técnicas de avaliação cujas variáveis incluam apenas informação observada no mercado, o AC MicroBanco reconhece imediatamente a diferença entre o preço de transacção e o justo valor (um rendimento ou gasto do primeiro dia) na demonstração dos resultados. Nos casos em que o justo valor é determinado com base em informação não observada no mercado, a diferença entre o preço de transacção e o modelo de valorização é apenas reconhecida na demonstração de resultados quando os “inputs” se tornem observáveis, ou quando o instrumento é desreconhecida.
iv) Aplicações em instituições de crédito e empréstimos concedidos e adiantamentosSSão activos financeiros não derivados com pagamentos fixados ou determináveis, que não estão cotados num mercado activo e são reconhecidos ao custo amortizado, através dos seguintes critérios: • Os activos financeiros são mantidos dentro de um modelo de negócios com o objetivo de obter futuros fluxos de caixa contratuais;• Os termos contratuais do activo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos de capital e juros (SPPI) sobre o capital em divida. 
v) Passivos financeirosApós o reconhecimento inicial os depósitos e outros recursos financeiros de clientes e instituições de crédito são valorizados ao custo amortizado, com base no método da taxa de juro efectiva.
c) Anulação do reconhecimento de activos e passivos financeiros

i) Desreconhecimento por modificação substancial de prazos e contratosO AC MicroBanco desreconhece um activo financeiro, tal como um empréstimo e adiantamento a um cliente, quando os termos e condições forem renegociados na medida em que, substancialmente, se torne um novo empréstimo, cuja  a diferença é reconhecida como um ganho ou perda do período, na medida em que uma perda por redução ao valor recuperável ainda não foi registada. Os novos empréstimos reconhecidos são classificados no Stage 1 para efeitos de determinação da ECL, a menos que o novo empréstimo seja considerado POCI (Purchased or originated credit impaired) A anulação do reconhecimento dos activos financeiros é efectuada quando:• Mudança da moeda do empréstimo• Introdução de um instrumento de capital• Alteração na contraparte• Se as alterações contractuais levarem a que o instrumento deixe de atender ao critério de SPPI
ii) Desreconhecimento que não seja para modificação substancial do activo financeiroUm activo financeiro é desreconhecido quando os direitos de receber fluxos de caixa dos activos financeiros tiverem expirado. O AC MicroBanco também desreconhece os activos financeiros se ambos tiverem transferido o activo financeiro e as transferências se qualificarem para o desreconhecimento.O AC MicroBanco transfere o activo financeiro se:• Transferiu os seus direitos contratuais de receber fluxos de caixa do activo financeiro, ou• O AC MicroBanco retém os direitos sobre os fluxos de caixa futuros, mas assumiu uma obrigação de pagar, integralmente, o fluxo de caixa recebido, sem atrasos materiais,a terceiros sob um acordo entre as mesmas.
d) Justo valor de instrumentos financeirosQuando o justo valor dos activos e passivos financeiros reconhecidos no balanço não pode ser determinado com base na cotação num mercado activo, a determinação é feita através da utilização de técnicas de avaliação que incluem a utilização de modelos matemáticos. Os inputs utilizados nos referidos modelos são baseados em informações disponíveis no mercado, contudo, sempre que tal não é praticável são efectuados julgamentos na determinação dos justos valores dos instrumentos financeiros.O AC MicroBanco mede o justo valor usando a seguinte hierarquia de justo valor que reflecte a importância dos inputs utilizados na mensuração:Nível 1: Valores cotados (não ajustáveis) em mercados activos, para os activos e passivos identificáveis.Nível 2: Outras técnicas de valorização para os quais os inputs que apresentem um impacto significativo na determinação do justo valor é efectuado com informação observável, quer directa, quer indirectamente. Nível 3: Técnicas que utilizam inputs que apresentam um efeito baixo no justo valor registado com base em variáveis não observáveis no mercado.Para os activos e passivos que são reconhecidos nas demonstrações financeiras pelo justo valor numa base recorrente, o AC MicroBanco determina se as transferências ocorreram entre os níveis na hierarquia, reavaliando a categorização (com base no menor nível de entrada que é significativo para a mensuração do valor justo como um total) no final de cada período de relato. 
e) Imparidade de activos financeirosA IA IFRS 9 introduz um modelo de perda de crédito esperada para mensuração da imparidade de activos financeiros. Assim, deixa de ser necessário a ocorrência de um evento de risco de perda para o reconhecimento de imparidade de crédito. A IFRS 9 introduz um modelo de imparidade revisto, o qual estabelece requisitos para as entidades reconhecerem as perdas de crédito esperadas (ECL) com base na informação futura, substituindo o modelo actual das perdas incorridas somente quando haja uma evidência objectiva de que uma perda foi já incorrida. As perdas de crédito devem ser mensuradas com base no valor atual da diferença entre os fluxos de caixa contratuais e os fluxos de caixa que a instituição espera receber. Quanto aos activos financeiros sujeitos a imparidade, estes devem ser classificados em diferentes stages, de acordo com a evolução do risco de crédito. Os requisitos para o cálculo da imparidade de activos financeiros baseiam-se nas perdas esperadas a 12 meses (Stage 1) e Lifetime (Stages 2 e 3). Os activos financeiros sujeitos a imparidade, estes devem ser classificados em diferentes stages, de acordo com a evolução do risco de crédito: 
Stage 1: Performing” - Os activos financeiros de risco de crédito baixo ou para os quais não tenha ocorrido um aumento significativo no seu risco de crédito desde a data do seu reconhecimento. O valor das perdas esperadas resulta de eventos de “default” que venham a ocorrer nos 12 meses seguintes.
Stage 2: Under-performing - Os activos financeiros em que se tenha verificado um aumento significativo do seu risco de crédito após a data do seu reconhecimento inicial, via alteração da probabilidade de incumprimento estimada. O valor das perdas esperadas resulta de todos os eventos de default que venham a ocorrer ao longo da vida esperada do activo financeiro. O juro destes activos continuará a ser calculado sobre o seu montante bruto.  
Stage 3: Non-performing - Os activos financeiros com evidência objetiva de imparidade (default) na data de reporte, como resultado de um ou mais eventos já ocorridos que re-sultem em perda. Será então reconhecida em resultados do exercício a perda esperada de imparidade de crédito durante a vida residual expectável dos activos aqui classificados. Para estes activos, o juro é calculado sobre o seu valor líquido de balanço.
Informação “Foward-looking”Para determinação da ECL o AC MicroBanco conta com informação prospectiva económica, tal como:• Inflacção dos últimos cinco anos bem como a projecção para o ano seguinte

A anulação do reconhecimento do activo tangível é efectuada quando o mesmo é alienado, ou quando não se esperam benefícios económicos da sua utilização ou alienação. O ganho ou perda decorrente da anulação do reconhecimento é incluído em “outros rendimentos operacionais” ou “outros gastos operacionais” na demonstração de resultados no período em que o activo é desreconhecido.Se a quantia registada de um activo é aumentada em resultado de uma revalorização, o aumento é reconhecido no capital próprio numa componente designada excedente de revalorização. O aumento será reconhecido nos resultados, até ao ponto em que reverta um decréscimo de revalorização do mesmo activo, anteriormente reconhecido nos resultados. Se a quantia registada de um activo é reduzida em resultado de uma revalorização, a redução é reconhecida nos resultados. Contudo, a redução será reconhecida directamente no capital próprio como excedente de revalorização, até ao limite de qualquer saldo credor existente no excedente de revalorização, com respeito a esse activo.
k) Activos intangíveisOs activos intangíveis incluem os valores de software. O software adquirido pelo AC MicroBanco é registado ao custo de aquisição, menos a amortização acumulada e menos eventuais perdas por imparidade.As despesas com software desenvolvido internamente são reconhecidas como activo quando o AC MicroBanco consegue demonstrar a sua capacidade e intenção de gerar benefícios económicos futuros, e pode fiavelmente mensurar os custos para completar o desenvolvimento. A capitalização dos custos de software desenvolvido internamente inclui todos os custos directamente imputáveis ao desenvolvimento do software, e são amortizados durante a sua vida útil. O software desenvolvido internamente é mensurado pelo custo capitalizado menos amortizações acumuladas e menos perdas por imparidade.A amortização é reconhecida na demonstração de resultados segundo o método de quotas constantes ao longo da vida útil estimada do software, a partir da data em que o mesmo esteja disponível para uso. A vida útil estimada do software é de 3 anos
l) Imparidade de activos não financeirosO AC MicroBanco avalia no final de cada data de relato ou com maior frequência se eventos ocorram e alterem o valor contabilístico de um activo, se existe indicação de imparidade por parte de um activo não-financeiro. Se tais indicações existem, ou quando o teste anual da imparidade para um activo é exigido, o AC MicroBanco estimativa o valor recuperável do activo. Se a quantia escriturada de um activo (ou unidade geradora de caixa) exceder a sua quantia recuperável, o activo encontra-se em imparidade e é registado em balanço pelo valor recuperável.Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente utilizando uma taxa de juro descontada antes de impostos, que reflita as avaliações actuais de mercado, tendo em conta o valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos do activo. Na determinação do justo valor menos custos de alienação, transacções recentes de mercado são consideradas. Se tais transações não puderem ser identificadas, um modelo de avaliação apropriado será usado.A cada data de balanço, é reavaliada a existência de qualquer indicação de que uma perda por imparidade anteriormente reconhecida possa já não existir ou possa ter reduzido. Caso exista tal indicação, é estimada a quantia recuperável do activo e reverte as perdas por imparidade previamente reconhecidas apenas se tiverem ocorrido alterações nas estimativas usadas para estimar a quantia recuperável desde o reconhecimento da perda.A reversão da imparidade está limitada ao valor da quantia recuperável do activo e reverte as perdas por imparidade previamente reconhecidas apenas se tiverem ocorrido alterações nas estimativas usadas para estimar a quantia recuperável desde o reconhecimento da perda.
m) Impostos

i) Impostos correntesOs impostos sobre activos ou passivos no corrente ano e anos anteriores é estimada com base nos valores esperados a recuperar ou pagar às autoridades fiscais. As taxas legais de impostos usadas para calcular o montante são aquelas em vigor à data do balanço.
ii) Impostos diferidosOs impostos diferidos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias à data do balanço entre a base fiscal dos activos e passivos e a sua correspondente base contabilística. Os passivos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, excepto, quando aplicável:• Quando o imposto diferido passivo resulta do reconhecimento inicial do goodwill ou de um activo ou passivo numa transacção que não seja uma concentração de actividades empresariais e, no momento da transacção, não afecta nem o lucro contabilístico nem lucro tributável ou perda, e• No que diz respeito a diferenças temporárias tributáveis associadas aos investimentos em filiais e associadas, são reconhecidos passivos por impostos diferidos quando a empresa-mãe, investidor ou empreendedor, seja capaz de controlar a tempestividade da reversão da diferença temporária, e que se seja provável que a diferença temporária não se reverterá no futuro previsível.A quantia escriturada do activo por impostos diferidos é revista à data de encerramento de cada exercício e reduzida na medida em que já não é provável que os lucros tributáveis suficientes estarão disponíveis para permitir que todo, ou parte do imposto diferido activo possa ser utilizado. Os activos por impostos diferidos não reconhecidos são reavaliados à data de cada balanço e são reconhecidos na medida em que se torne provável que lucros tributáveis futuros permitirão que o activo por imposto diferido possa ser recuperável.Os activos e passivos por impostos diferidos são mensurados pelas taxas fiscais que se espera que sejam aplicáveis no período quando seja realizado o activo ou seja liquidado o passivo, com base nas taxas fiscais (e leis fiscais) que tenham sido decretadas ou substancialmente decretadas à data de balanço.Os impostos correntes e diferidos relativos a itens reconhecidos directamente em capital próprio são reconhecidos em capital próprio e não na demonstração dos resultados. Os activos ou passivos por impostos diferidos são compensados caso exista um direito com força legal para compensar os activos correntes por impostos correntes relacionados com a mesma autoridade fiscal
n) Locações O AC MicroBanco avalia no início do contrato se um contrato é ou contém uma locação. Ou seja, se o contrato transmitir o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de consideração.
AC MicroBanco como locatárioO AC MicroBanco aplica uma abordagem única de reconhecimento e mensuração para todas os contratos de locação, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de activos de baixo valor. O MicroBanco reconhece passivos de locação financeira para efectuar pagamentos de locação e activos de direito de uso que representam o direito de usar os activos subjacentes.
Activos de direito de usoO AC MicroBanco reconhece activos de direito de uso na data de início do contrato (ou seja, a data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os activos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzido de depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados para qualquer mensuração dos passivos de locação financeira. O custo dos activos de direito de uso inclui a quantia de passivos de locação financeira reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de locação efetuados na data ou antes da data de início, menos quaisquer incentivos de locação recebidos. Os activos de direito de uso são depreciados pelo método linear pelo prazo do contrato. Os activos de direito de uso estão apresentados na Nota 14 Activos tangíveis e direito de uso e estão sujeitos a perdas por imparidade de acordo com a política do MicroBanco, conforme descrito na Nota 2.4 l)  Imparidade de activos não financeiros.
Passivos de locação financeira Na data de início do contrato de locação, o MicroBanco reconhece passivos de locação financeira mensurados pelo valor presente dos pagamentos de locação a serem efetuados pelo prazo do contrato. Os pagamentos da locação incluem pagamentos fixos (menos quaisquer incentivos a receber a receber), pagamentos variáveis da locação que dependem de um índice ou taxa e valores esperados a serem pagos com garantias de valor residual. Os pagamentos de locação financeira também incluem o preço de exercício de uma opção de compra razoavelmente certa a ser exercida pelo MicroBanco e pagamentos de multas pela rescisão do contrato de arrendamento, se o prazo do contrato refletir o exercício da opção de rescisão. Pagamentos de arrendamento variável que não dependem de um índice ou taxa são reconhecidos como despesa no período em que ocorre o evento ou condição que aciona o pagamento.
Banco como locador Locações nos quais o MicroBanco não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo são classificados como locações operacionais. A receita de arrendamento é contabilizada pelo método linear de acordo com os prazos do contrato de arrendamento e é incluída na receita na demonstração dos resultados devido à sua natureza operacional. Custos direto iniciais incorridos na negociação e organização de um contrato de arrendamento operacional são adicionados ao valor contábil do ativo arrendado e reconhecidos pelo prazo do arrendamento na mesma base que a receita do aluguel. Os alugueres contingentes são reconhecidos como receita no período em que são auferidos.
o) Dividendos sobre quotas ordiniáriasOs dividendos sobre quotas são reconhecidas como passivo e deduzidas ao capital próprio quando são aprovadas pelos Sócios do AC MicroBanco. Os dividendos intercalares são deduzidos ao capital próprio quando declarados quando não estão mais à disposição do AC MicroBanco. Dividendos para o fim do exercício que são aprovados após a data de balanço são divulgados como um evento subsequente.
p) Normas emitidas mas não efectivasAs normas e interpretações que foram emitidas, mas ainda não efectivas, à data de emissão das demonstrações financeiras do AC MicroBanco são descritas abaixo. O AC MicroBanco pretende adoptar as referidas normas, caso aplicáveis, quando as mesmas se tornem efectivas. 
Emendas à IAS 1 e IAS 8: Definição de MaterialEm outubro de 2018, o IASB emitiu emendas à IAS 1 Apresentação de Demonstrações Financeiras e à IAS 8 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros para alinhar a definição de "material" entre  as politicas e para esclarecer certos aspectos da definição. A nova definição diz que  que "as informações são materiais se for omitido, distorcido ou obscurecido  informação com  influencia  significativas que pode afectar as decisões dos principais que possa razoavelmente esperar que influencie as decisões que os principais usuários das demonstrações financeiras . Não se espera que as emendas à definição de material tenham um impacto significativo nas contas do AC MicroBanco.
IFRS 17 Contratos de seguroEm maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 Contratos de Seguros (IFRS 17), uma nova e abrangente contabilidade para contratos de seguro, cobrindo o reconhecimento e mensuração, apresentação e divulgação. Uma vez efectiva, a IFRS 17 substituirá a IFRS 4 Contratos de Seguro (IFRS 4). A IFRS 17 aplica-se a todos os tipos de contratos de seguros (ou seja, vida, não vida, seguro directo e resseguro), independentemente do tipo de entidade que emite bem como certas garantias e instrumentos financeiros com características de participação discricionárias. A  IFRS 17 é efectiva para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2022, com valores comparativos necessários. Esta norma não é aplicável ao AC MicroBanco.
Emendas  à IFRS 3: Definição de um NegócioEm outubro de 2018, o IASB emitiu emendas à definição de empresa na IFRS 3 Combinações de Negócios para ajudar as entidades a determinar se um conjunto adquirido de actividades e activos é um negócio ou não. Eles esclarecem os requisitos mínimos para uma empresa, remova a avaliação de se os participantes do mercado são capazes, substituindo quaisquer elementos ausentes, inclue orientações para ajudar as entidades a avaliar se um processo adquirido é substantivo, restrinja as definições de um negócio e de produtos e introduza um  justo  valor  opcional de teste de concentração. Novos exemplos ilustrativos foram fornecidos juntamente com as emendas. Como as emendas se aplicam prospectivamente a transações ou outros eventos que ocorram na ou após a data de primeira aplicação, o  AC Microbanco não será afectado por essas emendas na data da transição.
IAS 1 Apresentação de Demonstrações Financeiras - Classificação do Passivo como Circulante ou Não CirculanteEm 23 de janeiro de 2020, o IASB emitiu emendas aos parágrafos 69 a 76 da IAS 1 Apresentação de Demonstrações Financeiras para especificar os requisitos para classificar os passivos como circulantes ou não circulantes. As alterações esclarecem:• O que se entende por um direito de adiar a liquidação• Que o direito de diferir deve existir no final do período coberto pelo relatório• Essa classificação não é afectada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de diferimento• Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for ele próprio um instrumento patrimonial, os termos de um passivo não afetarão sua classificaçãoAs emendas à IAS 1 devem ser aplicadas nos períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2022. As emendas devem ser aplicadas retrospetivamente de acordo com a IAS 8 Políticas Contabilísticas, alteração nas Estimativas Contabilísticas e Erros. Aplicação anterior é permitida. Não se espera que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras do AC MicroBanco.
Alterações à IFRS 9, IAS 39 e IFRS17 - Reforma da taxa de juros de referênciaEm 26 de Setembro de 2019, o International Accounting Standards Board publicou 'Reforma da taxa de juros, alterações à IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7' (as “alterações”). A Alteração conclui a fase de um trabalho do IASB para responder aos efeitos da reforma das taxas interbancárias oferecidas (IBOR) nos relatórios financeiros.As emendas fornecem reduções temporárias que permitem que a contabilidade de hedge continue durante o período de incerteza antes da substituição de uma referência de taxa de juros existente por uma taxa de juros alternativa quase livre de risco (uma “RFR”).A data efectiva das emendas é para períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2020, com aplicação antecipada permitida. Os requisitos devem ser aplicados retrospectivamente. No entanto, quaisquer relacionamentos de hedge que foram previamente des-designados não podem ser restabelecidos mediante solicitação, nem quaisquer relacionamentos de hedge podem ser designados com o benefício de uma retrospectiva. Com a fase 1 concluída, o IASB esta agora a mudar o seu foco  no sentido  de  considerar as questões que podem afectar os relatórios financeiros quando um benchmark de taxa de juros existente é substituído por uma RFR. Esta será a fase 2 do projecto do IASB. O IASB concordou provisoriamente na lista de questões da fase 2 e pode adicionar à lista de questões e revisar o cronograma à medida que o trabalho na fase 2 for avançando.Para os fins destas demonstrações financeiras, o AC MicroBanco não adoptou antecipadamente as alterações nas suas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Não se espera que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras do AC MicroBanco.

2.5 Alterações de políticas contabilísticas, estimativas e erros

Novas normas e alterações das normas e interpretaçõesNa preparação das demonstrações financeiras, o AC Micro Banco, Lda manteve inalterada suas politicas contabilísticas ao longo dos anos, excepto aquando da aplicação e/ou alterações da IFRS 16 locações que foi introduzida à 1 de Janeiro de 2019, assim sendo a natureza e o impacto da aplicação e alteração dessa norma encontra-se abaixo apresentado:
IFRS 16 Locações OAC MicroBanco aplica a presente norma para todas as locações incluindo as locações de activos sob direito de uso e as sublocações tal como definido na IFRS 16. Um contrato contém uma locação quando transmitem o direito de uso de um activo identificado durante um certo período de tempo, em troca de uma retribuição.
Reconhecimento e Mensuração inicialConforme definido pela Norma, desde 1 de Janeiro de 2019 o AC MicroBanco apresenta a informação  dos contratos de locação na rubrica de Activos  tangíveis sob o direito de uso, criando para o efeito uma linha distinta na demonstração da posição financeira. Estes activos encontram-se registados ao custo deduzido das respectivas depreciações acumuladas e de perdas por imparidade. O custo destes activos compreende os custos iniciais e a valorização inicial do passivo de locação (rendas de contratos de arrendamento), deduzidos dos pagamentos efectuados antecipadamente.As depreciações dos activos sob direito de uso são calculadas segundo o método das quotas constantes, de acordo com os períodos expectáveis de utilização do activo, tendo como base os termos dos contrato de locação.A mensuração inicial do activo sob direito é efectuada pelo seu custo. Este é mensurado pelo valor presente dos pagamentos de locação que não estejam pagos nessa data. Os pagamentos de locação são descontados segundo a taxa de juro incremental na data da aplicação inicial de 20.50% usada pelo locatário.O custo inclui o montante de mensuração inicial do passivo de locação, quaisquer pagamentos de locação efectuadas à data de entrada em vigor, custos de direitos iniciais incorridos pelo locatário, e a estimativa dos custos suportados pelo locatário com desmantelamento e a remoção do activo subjacente e restauração do local ou do activo subjacente. O AC MicroBanco reconheceu os activos e passivos de direito de uso, anteriormente classificados como locação operacional, excepto as locações de curto prazo e locações de activos de baixo valor.  
Mensuração subsequenteA mensuração subsequente do activo sob direito de uso, também é efectuada aplicando o modelo de custo e depois de ajustado em função de uma eventual mensuração do passivo da locação específico. Se a locação transferir a propriedade do activo subjacente, no fim do prazo da locação, ou se o custo do activo sob direito de uso reflectir o facto de o locador poder exercer o poder de compra, o locador deve depreciar o activo sob direito de uso até ao fim da sua vida útil do contrato de locação estimado para os 3 (três) anos.A mensuração subsequente do passivo da locação, deve ser considerado o aumentando a quantia escriturada de modo a reflectir os juros sobre o passivo em locação, reduzindo a quantia escriturada de modo a reflectir os pagamentos efectuados e remensurando a quantia escriturada para refletir qualquer reavaliação ou alteração da locação especifica ou para refletir a revisão de pagamentos de locação fixos em substância..Com base no exposto, em 1 de janeiro de 2021:• Activos sob direito de uso de  525.441  meticais foram reconhecidos e apresentados na demonstração da posição financeira dentro de "Activos imobilizados e de direito de uso".•  Passivos adicionais de arrendamento de 525.441  meticais (incluídos em "Outros passivos") foram reconhecidos.• A adoção da IFRS 16 não teve impacto nos lucros acumulados do AC MicroBanco e nenhum impacto material em suas contas.O AC MicroBanco considerou a aplicação da nova norma, no entanto não há impacto material.
3. Margem financeiraA margem financeira apresenta-se como segue:

2021 2020
Juros e rendimentos similaresJuros de empréstimos e adiantamentos a clientes  7.022.702    6.554.495   Juros de disponibilidades e aplicações em instituições de crédito  34 685   -     

7.057.387   6.803.841   

2021 2020

Rendimentos de serviços e comissõesPor serviços bancários realizados  204.349    333.203   Outros rendimentos de serviços e comissões  19.041    238.675   
223.389   571.877      

Encargos com serviços e comissõesOutros encargos com serviços e comissões  12.218      27.011         
12.218   27.011         

211.171   544.866   

2021 2020Remunerações dos colaboradores  1.286.400    1.286.400   Outros gastos com pessoal  46.092    43.172   
1.332.492   1.329.572   

2021 2020Avenças e honorários  403.650    411.044   Combustíveis e lubrificantes  2.200    2.400   Marketing, publicidade e representação  372.559    367.304   Rendas -     -Água e energia  139.339    141.278   Despesas de deslocação e representação  57.479    54.888   Depesas judiciais e notoriado  350.080    348.000   Manutenção e reparação  5.704    16.226   Comunicação  216.207    218.916   Material de escritório  20.075    21.248   Outros Impostos pagos  85.290    77.401   Licenças  773.520   -     
Outras despesas  85.796    75.019   

 2.511.899    1.733.725   

4. Serviços e comissões líquidosEsta rubrica apresenta-se como segue:

6. Gastos com o pessoalOs gastos com o pessoal apresentam-se como segue: 

7. Outros gastos operacionaisEsta rubrica apresenta-se como segue:

A rubrica de juros de crédito e adiantamentos a clientes no montante de 7.022.702 meticais é relativo aos proveitos de crédito. o montante de 34.685 meticais é relativo a juros de aplicação a prazo, contabilizados de acordo com a taxa de juro efectiva.

5. Operações financeiras líquidasO valor desta rubrica é composto por:

Esta rubrica diz respeito a diferença cambial dos passivos da posição financeira, denominados em moeda estrangeira. Em 2021, o  AC MicroBanco não registou operações financeiras que resultassem em diferenças cambiais.

A rubrica de avenças e honorários inclui despesas com serviços de consultoria prestados no âmbito de relatório do Fiscal Único no valor total de 60.044 Meticais e despesas com auditoria às demonstrações financeiras do AC MicroBanco no valor de 351.000 meticais. As licenças representam o custo de manutenção base de dados e actualização do wFinancial da aplicação do sistema, no valor de 773.520 meticais.A rúbrica de outras despesas inclui gastos com higiene, limpeza e segurança. 
8. Impostos sobre o rendimentoA rubrica do imposto sobre o rendimento, apresenta-se como segue:

Fluxos de caixa operacional de juros e dividendos 2021 2020Juros recebidos  7.057.387  6.554.495 Juros pagos  -  - Dividendos recebidos  -  - 
 7.057.387  6.554.495  

2021 2020Caixa e disponibilidades em Banco Central 9  4.875  23.101 Disponibilidades sobre instituições de crédito 10  655.476  1.018.698 
 660.351  1.041.799  

Caixa e equivalentes de caixa apresenta-se como segue:

Juros e gastos similaresJuros de passivos de arrendamento de imoveis (nota 14)  3.469    106.477   
3.469   106.477   

7.053.919   6.448.018   

2021 2020Perdas em Operações financeiras Notas e moedas estrangeiras  -  15.663   
- 15.663   
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f) Reconhecimento de rédito e gastosO AC MicroBanco reconhece o rédito de modo a reflectir a transferência do controlo sobre os produtos e serviços contratados pelos clientes, no montante que reflicta a contrapar-tida que a entidade espera ter direito a receber pela prestação desses serviços, com base no modelo com 5 fases introduzido pela IFRS 15, respectivamente: (i) identificação de um contrato com um cliente; (ii) identificação das obrigações de performance; (iii) determinação de um preço de transacção; (iv) alocação do preço de transacção a obrigações de performance; e (v) reconhecimento do rédito quando ou à medida que a entidade satisfaz uma obrigação de performanceO reconhecimento de rédito obedece os seguintes critérios por rubrica:
i) Juros, rendimentos e gastos similaresOs resultados referentes a juros de instrumentos financeiros activos e passivos mensurados ao custo amortizado são reconhecidos nas rubricas de juros e rendimentos similares ou juros e gastos similares (margem financeira), pelo método da taxa de juro efectiva. A taxa de juro efectiva é a taxa que corresponde à taxa que desconta, no momento do reconhecimento inicial, os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro, ou, quando apropriado, por um período mais curto, para a quantia líquida escriturada do activo ou passivo financeiro. Para a determinação da taxa de juro efectiva, procede-se à estimativa dos fluxos de caixa futuros considerando todos os termos contratuais do investimento financeiro (por exemplo opções de pag-amento antecipado), incluindo as comissões consideradas como parte integrante da taxa de juro efectiva, custos de transacção e todos os prémios ou descontos directamente relacionados com a transacção.
ii) Rendimentos provenientes de serviços e comissões O AC MicroBanco obtém rendimentos de serviços e comissões prestados aos seus clientes. São obtidos à medida que os serviços vão sendo prestados e o seu reconhecimento em resultados é efectuado em função do período que os serviços são prestados. Estas comissões incluem valores cobrados nas prestações de serviços tais como a concessão de crédito
i) Caixa e equivalentes de caixaCCaixa e equivalentes de caixa, conforme apresentados na demonstração de fluxos de caixa, englobam os valores em caixa, contas correntes com outras instituições de crédito e investimentos altamente líquidos, com maturidades até três meses, mensurados ao custo amortizado.
j) Activos tangíveisOs activos tangíveis, são mensurados pelo custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, e perdas por imparidade.  Os custos de reparação de parte de um activo tangível são reconhecidos se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para o AC MicroBanco e possam ser mensurados com fiabilidade. As despesas de manutenção e reparação e outras despesas associadas ao seu uso são reconhecidas nos resultados do período em que foram incorridas.As depreciações são calculadas utilizando o método das quotas constantes, com base na vida útil estimada dos bens, assim como do seu valor residual. Os valores residuais dos activos, assim como as vidas úteis dos activos e os critérios de amortização são ajustados, se necessário, à data de encerramento do balanço. As vidas úteis estimadas são as seguintes:

         2021 2020Disponibilidades em OIC  655.476    1.018.698   
 655.476   1.018.698         

         2021 2020Depósitos a prazo em instituições de crédito no país  6.000.000      - Moeda nacional  6.000.000   -      

8.2 Imposto diferido A reconciliação dos impostos diferidos é analisada como segue:

Os activos por impostos diferidos, foram reconhecidos em resultado do Conselho de Administração por estarem reunidas as condições para o efeito.De acordo com a legislação fiscal, os prejuízos fiscais expiram após 5 anos. A 31 de Dezembro de 2021, o AC MicroBanco, não apresentava os Prejuízos fiscais, que podem ser utilizados no período.
9. Caixa  A rubrica de Caixa, refere-se ao fundo de maneio em meticais, do AC MicroBanco a 31 de Dezembro de 2021 no valor de   4.875   meticais (2020: 23.101 meticais).. 
10. Disponibilidades sobre instituições de créditoAs disponibilidades sobre instituições de crédito apresentam-se como segue: 

2021 2020

Taxa de Imposto Valor Taxa de Imposto Valor

Resultado antes de imposto 2 248 881 4.115.418 Imposto a pagar à taxa nominal 32,00% 719.642 32,00% 1.316.934 Correcções fiscais:Gastos não dedutíveis 14,42% 324.188 2,52% 103.861 Rendimentos não tributáveis 0,00% - 0,00% -Tributação 36,61% 823.271 1.213.073 Prejuízos fiscais disponíveis para periodos futuros 0,00% - 20,51% 843.914 
Imposto corrente 32,00% 823.271 32,00% 661.509

8.1. A reconciliação da taxa efectiva de imposto para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 é como segue:

2021 2020Prejuizos fiscais dos anos anteriores - 420.026 Perdas fiscais do periodo - -Utilização de prejuizos fiscais - (420.026)
- -

O saldo da rubrica Disponibilidades em instituições de crédito representa o somatório de saldos nas contas nostro do AC MicroBanco junto de outros Bancos, nomeadamente: BCI – Banco Comercial e de Investimentos  e Millennium BIM. Todas as contas são em meticais e de saldos de liquidez imediata

2021 2020Empréstimo a clientes  5.867.422    10.565.532   Juros a receber  507.674    811.003   Comissões de crédito diferidas (95.451) (173.919)
 6.279.645   11.202.616   Imparidade acumulada (1.013.435) (576.611)
 5.266.210   10.626.005   

12. Empréstimos e adiantamentos a clientesOs empréstimos e os adiantamentos a clientes apresentam-se como segue:

11. Aplicações em outras instituições de créditoAs aplicações a prazo em outras instituições de crédito apresentam-se conforme abaixo:

             2021 2020
Saldo de abertura a 1 de Janeiro 576.611 666.284 Imparidade do exercício 1.120.664 576.611 Reversões/Utilizações (683.840) (666.284)
Saldo a 31 de Dezembro de 2021 1.013.435 576.611 

O movimento das perdas por imparidade de crédito durante o exercício apresenta-se como segue:

2021 2020Imposto corrente  823.271    661.509   Imposto diferido -     -     

823.271   661.509   

Notas 2021 2020
Actividades operacionaisResultado antes de imposto  2.248.881  4.115.419 
Ajustamentos de:Depreciações e amortizações 14,15  703.385  1.042.191 Perdas por imparidade de crédito 12  544.053  5.921 Abate/utilização de imparidade de  empréstimos e adiantamentos a clientes 12  2.021  217.114 Variação de empréstimos e adiantamentos a clientes 12  (5.359.795)  (3.634.656)Variação de aoutros activos operacionais 13  2.063.154  (1.567.228)Variação de passivos operacionais 17,18  (397.517)  (1.784.570)Imposto sobre o rendimento 16  (60.000)  30.000 
Cash flow gerado / (usado) das actividades operacionais  (255.819)  (1.575.809) 
Actividades de investimentoAquisição de activos tangíveis 14  (20.000)  (800)Aquisição de activos intangíveis 14  -  (65.000)
Cash flow usado nas actividades de investimento   (20.000)    (65.800)

Actividades de financiamentoEmpréstimos pagos 18  -  - Empréstimos Recebidos 19  (105.628)  (184.272)
Cash flow usado nas actividades de financiamento  (105.628)  (184.272)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa  (1.825.880)  1.450.837 Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício  2.867.680  1.416.843 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 9,10  660.351  1.041.799 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

O Depósito a prazo em Instituições de crédito no país em moeda nacional, aplicado a 24/11/2021, vence juros remuneratórios de 11.50% ao ano, com maturidade do período de 6 meses.

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Stage 1 
Individual

Stage 2 
Individual

Stage 3 POCI Total

Quantia escriturada a 1 de Janeiro 2021  176.953    227.218    172.440   -  576.611 Remensuração de acordo com IFRS 9  -     -    -     -   -   Novos activos originados ou adquiridos  -     -    -     -   -   Transferências para Stage 1 (145.682) - -    -      (145.682)Transferências para Stage 2 - (114.151) 195.947 -  81.796 Transferências para Stage 3 - 500.709 -  500.709 Abates - - - -   -   
Saldo final a 31 de Dezembro 2021  31.271  113.067  869.096 -  1.013.434 

    2021 2020Acréscimos  10.561    13.977   Outros valores a receber  3.689.955    1.787.751   Outras contas regularização  43.428   -     
 3.743.944   1.801.728   

13. Outros activosOs outros activos apresentam-se como segue:

Equipamento
Mobiliário e equipamento 

administrativo
Viaturas Direito de Uso Total

Custo de aquisição:
1 de Janeiro de 2020 947.222 2.812.472 1.614.557 1.576.320 6.950.571 Adições - 800 - - 800 Abates (264.687) (929.985) (1.614.557) (2.809.229)
31 de Dezembro de 2020 682.535 1.883.287 - 1.576.320 4.142.142 Adições - 20.000 - - 20.000 
31 de Dezembro de 2021 682.535      1.903.287   - 1.576.320   4.162.142      

Equipamento
Mobiliário e equipamento 

administrativo
Viaturas Direito de Uso Total

Depreciações acumuladas
1 de Janeiro de 2020 702.217 2.484.856 1.614.557 525.439 5.327.070 Depreciação do exercício 68.253 189 532 - 525.440 783.226 Abates (264.687) (929.985) (1.614.557) - (2.809.229)
31 de Dezembro de 2020 505.784 1.744.403 - 1.050.879 3.301.066 Depreciação do exercício 68.253 86.763 - 525.441 680.458 
31 de Dezembro de 2021 574.037   1.831.166   -     1.576.321   3.981.524   
Valor liquido contabilístico
31 de Dezembro de 2020 176.752   138.884   -     525.441   841.076   
31 de Dezembro de 2021 108.498   72.121   -     -     180.618   

Software Total
Custo de aquisição:
1 de Janeiro de 2020 2.071.471 2.071.471 Adições 65.000 65.000 Abates (11.073) (11.073)
31 de Dezembro de 2020 2.125.398 2.125.398 Adições -     -
31 de Dezembro de 2021 2.125.398   2.125.398   

 2 125 398   
Amortizações e imparidades
1 de Janeiro de 2020  1.821.754    1.821.754   Amortização do exercício  258.965    258.965   Abates (11.073) -11.073   
31 de Dezembro de 2020 2.069.646   2.069.646   Amortização do exercício  22.927    22.927   
31 de Dezembro de 2021 2.092.573   2.092.573   

Valor liquido contabilístico1 de Janeiro de 2020 249.717   249.717   31 de Dezembro de 2020 55.752   55.752   31 de Dezembro de 2021 32.825   32.825   

14. Activos tangíveisO movimento dos activos tangíveis é o seguinte:

15. Activos intangíveisOs movimentos nos activos intangíveis foi o seguinte:

2021 2020Pagamentos por conta - IRPC  176.403    237.341   Pagamento especial por conta - IRPC  30.000    90.000   
 206.403   327.341   

16. Activos por impostos correntes Activos por impostos correntes apresentam-se como segue:

17. Recursos de clientesDepósitos e contas correntes apresentam-se como segue:

Durante o exercício 2021, fora, adquiridos activos tangíveis os bens no montante de 20.000 meticais.O AC MicroBanco pagou pelo arrendamento dos imóveis o montante total de 625.879 Meticais durante o ano. A aplicação da IFRS 16 no terceiro ano, resultou em activo e passivo por direito de uso no montante de 525.441 Meticais em 1 de Janeiro de 2021.A tabela abaixo demonstra o saldo contabilístico do passivo pelo arredamento dos imóveis.

2021 2020Adiantamentos de clientes   127.895          95.411     
 127.895    95.411   

2021 2020
SuprimentosAlfredo Francisco Chilaúle  105.628       184.272   

105.628      184.272   

18. Outros passivos Esta rubrica apresenta-se como segue

19. Empréstimos

2021 2020Gastos diferidos  1.163.570    383.404   Outros impostos a pagar  15.970    11.490   Outras contas regularização  992.145    1.295.474   Outros passivos -  Direito de uso  -      625.879   IRPC  pagar  823.271    661.509   
 2.994.956   2.977.756   

O valor registado nesta conta diz respeito a adiantamento de clientes para pagamento de rendas de capital  e  juros de crédito por vencer.

O valor registado na rubrica empréstimos corresponde essencialmente às responsabilidades do AC MicroBanco em suprimentos dos sócios

2021
Em 1 de janeiro - efeito da adopção da IFRS 16Adições 625.879 Acréscimo de interesse -Pagamentos (625.879)
Em 31 de dezembro de 2021 -      
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O Conselho de Administração considera que o Caixa e disponibilidades em Instituições de crédito e aplicações em outras instituições de crédito se aproximam do justo valor, devido ao curto prazo das maturidades destes instrumentos.O Justo valor dos activos e passivos financeiros encontram-se incluídos no montante à data da sua transacção entre partes interessadas, sem que exista uma exigência de liquidação.Na determinação da estimativa de justo valor foram utilizados os seguintes métodos e pressupostos:
- Os activos financeiros são descontados através da utilização dos Bilhetes do Tesouro variando 16.25%.- Os passivos financeiros são descontados através da FPC de 10.25%

24. Partes relacionadasOs saldos com as partes relacionadas apresentam-se como segue:
Outros activos Outros passivos

Custos 
Administrativos

SóciosAlfredo Framcisco Chilaule 2021  3.114.603    105.628    144.000   2020  1.496.088    184.272    144.000   Claudia Sandra Alfredo Chilaule 20212020 -     - -     Celso Alfredo Chilaule 2021 -     - -     2020 -     - -     

2021 2020

Garantias 35.820.000 40.900.000
35.820.000 40.900.000

Benefícios ao pessoal-chave de GestãoDurante o exercício de 2020, os vencimentos do Conselho de Administração ascenderam 1,286.400 Meticais (2019: 986.400 Meticais).
25. Contingências e compromissos

Garantias recebidas

A informação adicional relativamente à natureza das garantias e dos termos e das condições associadas as mesmas, encontra-se  divulgada na nota 26 - Risco de crédito.As autoridades fiscais têm a possibilidade de rever a situação fiscal do AC MicroBanco durante um período de 10 anos. Essa revisão pode resultar em diferentes interpretações e/ou incumprimento da legislação fiscal e culminar em eventuais correções de natureza tributária. Contudo, o Conselho de Administração da AC MicroBanco espera ter cumprido todas as suas obrigações fiscais, não esperando assim ajustamentos materialmente relevantes nas suas Demonstrações Financeiras.
26. Gestão do Risco, objectivos e políticasO Conselho de Administração tem a responsabilidade geral de estabelecer e supervisionar a estrutura de gestão de risco da entidade. O Conselho de Administração é responsável por identificar e analisar os riscos enfrentados pelo AC MicroBanco, por definir limites e controlos de riscos apropriados, e por monitorar riscos e o cumprimento desses limites. A revisão dos sistemas e políticas de gestão de risco é realizada para reflectir mudanças nas condições de mercado regularmente, produtos e serviços oferecidos. O AC MicroBanco, através da sua formação e as normas e procedimentos de gestão, tem como objectivo desenvolver um ambiente de controlo interno disciplinado e construtivo, no qual todos os empregados entendem os seus papéis e obrigações.Uma análise qualitativa da gestão do risco é apresentada como segue:
Risco de créditoO risco de crédito é o risco que o AC MicroBanco pode sofrer devido a perdas financeiras, se os clientes do AC MicroBanco ou contrapartes de mercado falharem a honrar os compromissos com o AC MicroBanco. As contrapartes podem incluir o Governo, outras Bancos e instituições não-financeiras. O risco de crédito pode surgir também devido à descida da notação de crédito do AC MicroBanco, fazendo com que o justo valor dos seus activos diminuam. O risco de crédito que o AC MicroBanco está exposto é mais ao nível de crédito comercial e retalho. O AC MicroBanco tem as suas políticas, procedimentos e processos, segundo as quais controla e monitoriza o risco de todas essas actividades.Enquanto a exposição ao crédito surge pela via de empréstimos e adiantamentos, o AC MicroBanco pode ser exposto a outros riscos de crédito. Os mesmos dizem respeito a compromissos, passivos contingentes, títulos de dívida e outros riscos que ocorram no decurso de actividades comerciais. Estes riscos são geridos de forma semelhante que os de empréstimos e adiantamentos a clientes e estão sujeitos aos mesmos processos de aprovação e controlo.O AC MicroBanco gere este risco por meio de uma análise adequada de pedidos de crédito antes de desembolsar os fundos para os clientes. 
Máxima exposição ao risco de crédito por classe de activos financeiros Para activos financeiros reconhecidos no balanço, a exposição ao risco de crédito é igual à quantia escriturada. Para as garantias financeiras, a exposição máxima ao risco de crédito é o valor máximo que o AC MicroBanco teria de pagar se a garantia fosse executada. Para os compromissos de empréstimo de crédito e outros compromissos relacionados e que sejam irrevogáveis durante o ciclo de vida das respectivas facilidades, a exposição máxima ao risco de crédito é o valor da facilidade não utilizada. A tabela abaixo demonstra a exposição máxima à data de 31 de Dezembro de 2021 e 2020 relativamente ao risco de crédito no balanço, e instrumentos financeiros extrapatrimoniais, sem ter em consideração o valor das garantias detidas. O AC MicroBanco apenas detém colaterais para Crédito de clientes e respeitam fundamentalmente a hipotecas sobre propriedades e penhoras de equipamentos.

Exposição ao risco de crédito relativa a elementos do balanço 2021 2020Caixa  4 875    23.101   Disponibilidades em instituições de crédito  655.476    1.018.698   Aplicações em outras instituições de crédito  6.000.000   -     Empréstimos e adiantamentos a clientes  6.279.645    11.202.616   Outros activos 3.733.383 1.787.751
Total do activo na demonstração da posição financeira 16.673.377 14.032.166

Exposição do risco de crédito relativa a elementos patrimoniais

Garantias 35.820.000 40.900.000
35.820.000 40.900.000

Total da exposição ao risco de crédito 52.493.377 54.932.166

2021 2020
Stage 1 Stage 2 Stage 3 POCI Total Total

Crédito vivo 1.468.074   3.619.291   -     -     5.087.364   11.035.325   Nem vencido nem em imparidade  1 468 074   -     - -      1.468.074    10.287.495   
Em imparidade -      3.619.291   -      3.619.291    747.830   
Crédito vencido -     -     1.192.280   -     1.192.280   167.291   
Em imparidade -     -  1.192.280   -      1.192.280    167.291   
Total 1.468.074   3.619.291   1.192.280        -     6.279.645   11.202.616   

Qualidade do crédito:Com a finalidade de divulgar a qualidade do crédito do AC MicroBanco, os instrumentos financeiros foram analisados como segue: 

Exposição máxima ao risco de crédito e das garantias e outras melhorias de créditoA tabela a seguir mostra a exposição máxima ao risco de crédito por classe do activo financeiro, bem como o justo valor total da garantia, a garantia excedente (a medida em que o justo valor das garantias detidas é maior do que a exposição a que se refere), e a exposição líquida ao risco de crédito.
2021

Justo valor das garantias 
recebidas face ao risco de crédito

Valor líquido das 
garantias

Exposição 
líquida

Exposição máxima 
ao risco de crédito

Viaturas Propriedades OutrosDisponibilidades em instituições de crédito 655.476 - - - - 655.476Aplicações em outras instituições de crédito 6.000.000 - - - - 6.000.000Empréstimos e adianta-mentos a clientes 6.279.645  579.150    2.840.980    1.320.000    4.740.130    1.539.515   Particulares 6.279.645 579.150 2.840.980 1.320.000 4.740.130  1.539.515   Outros activos 3.743.944 - - - - 3.743.944 
16.679.065 579.150  2.840.980.00   1.320.000 4.740.130 11.938.935    

2020
Justo valor das garantias 

recebidas face ao risco de crédito
Valor líquido das 

garantias
Exposição líquida

Exposição máxima 
ao risco de crédito

Viaturas Propriedades OutrosDisponibilidades em instituições de crédito  1.018.698   -     - -     - 1.018.698Empréstimos e adianta-mentos a clientes  11.202.616    1.105.466    6.301.136    3.637.169    11.043.770    158.846   Particulares 11.202.616 1.105.466 6.301.136 3 .637.169 11.043.770  158.846   Outros activos  1.801.728   -     - -     -  1.801.728   
14 .023.042   1.105.466    6.301.136   3.637.169   11.043.770   2.979.272

Colaterais e outras garantias de crédito

A  quantidade e o tipo de garantia exigida dependem de uma avaliação do risco de crédito da contraparte.Os principais tipos de garantias obtidas são, como se segue:• Garantias de natureza pessoal (Fianças e avales)• Garantias reais (penhores financeiros e as hipotecas de imoveis e moveis);• Penhor sobre os bens comerciais, como lojas, inventário e contas a receber; • Garantias bancárias “on first demand” emitidas por bancos ou outras entidades; 
Activos financeiros renegociadosQuando um cliente entra em incumprimento (Stage 3), e temporariamente não consegue suportar a prestação mensal, o cliente pode procurar pedir a dilatação do período de forma a conseguir uma oportunidade com vista a rectificação da situação. Na data de vencimento do período de reprogramação, a situação do cliente é reavaliada e os termos dos empréstimos poderão ser renegociados.Os créditos reestruturados são classificados no Stage 2, no entanto, pode ocorrer que um crédito tenha um número de dias em atraso que o colocaria sob determinada classificação de imparidade, mas devido a circunstâncias excepcionais o mesmo é classificado na sua pior posição. Este é o propósito do triggers/indicadores de imparidade, possibilitar a classificação de imparidade mais adequada ao empréstimo em causa considerando outras características além do número de dias em atraso. A classificação de imparidade atribuída em cada data de referência será o máximo entre a classificação atribuída através do número de dias em atraso e a classificação atribuída através do indicador de imparidade. 
Activos financeiros que estão vencidos, mas não em imparidadeDizem respeito a empréstimos e adiantamentos a clientes em que o cliente incumpriu com o pagamento dos juros ou capital mas o AC MicroBanco acredita que não é apropriado reconhecer uma imparidade identificada tendo em linha de conta o nível do colateral que o cliente entregou ao AC MicroBanco como garantia. À data de balanço, o AC MicroBanco não apresenta quaisquer activos financeiros que estão vencidos, mas que não se encontrem em imparidade.
Activos financeiros que se encontrem em imparidadeO  AC MicroBanco regularmente avalia se existe uma evidência objectiva que o activo financeiro ou a carteira de activos financeiros valorizados ao custo amortizado está a incorrer em perdas por imparidade. Um activo financeiro ou carteira de activos financeiros está em imparidade e existem perdas por imparidade se, e apenas se, existe uma prova objectiva de imparidade como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após o reconhecimento inicial, após a data do primeiro registo no balanço e esse evento de perda tenha um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do activo financeiro ou da carteira de activos financeiros que possam ser fiavelmente estimada.Os critérios que o AC MicroBanco utiliza para determinar se existem provas objectivas de imparidade incluem:• Dificuldades financeiras do cliente;• Quebra no contrato, tais como incumprimento das responsabilidades exigidas;• Existem fortes evidências que o cliente vai entrar em bancarrota ou vai sofrer uma forte reorganização financeira;• O desaparecimento de um mercado activo para esse activo financeiro devido a dificuldades financeiras; ou• Observação de dados evidenciando que existe uma diminuição considerável relativamente aos fluxos de caixa futuros estimados de um grupo de activos financeiros, desde o reconhecimento inicial desses activos, apesar desse decréscimo não ter sido ainda identificado individualmente na carteira, incluindo:i. Alterações adversas no estado de pagamento dos mutuários na carteira;ii. Condições económicas locais ou nacionais que se correlacionam com a depreciação da carteira de activos.iii. Depreciação do valor do colateral; eiv. Deteriorização da posição do mutuário.A política de crédito do AC MicroBanco define incumprimento por parte de um determinado cliente, quando ocorrerem os seguintes eventos:• Incumprimento dos pagamentos contratuais; • Dificuldade financeira significativa do mutuário e / ou modificação do contrato inicial; • Probabilidade de falência ou reorganização financeira • Desaparecimento de um mercado activo devido a dificuldades financeiras O  AC MicroBanco avalia primeiro se a prova objectiva de imparidade existe individualmente, para activos financeiros que sejam individualmente significactivos e individual ou colectivamente para activos financeiros que não são individualmente significactivos. Todas exposições com indicação de crédito em incumprimento (activo financeiro com atraso superior a 90 dias) são avaliadas individualmente quanto à imparidade. Os activos avaliados individualmente quanto à imparidade e para os quais um gasto de imparidade é e continua a ser reconhecido não são incluídos na análise da imparidade colectiva.O cálculo do valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados de um activo financeiro colateralizado reflecte os fluxos de caixa que podem resultar da execução menos os custos de obtenção e da venda da garantia colateral, quer a execução seja ou não provável.
Avaliação individual de activos financeiros em imparidadeA metodologia e os pressupostos utilizados para estimar fluxos de caixa futuros são revistos periodicamente para reduzir as diferenças entre as estimativas e perdas reais.
AbatesO AC MicroBanco reconhece, através de um encargo que reduz o resultado, uma imparidade para as perdas ocorridos inerentes à carteira de crédito. Depois de identificar um adiantamento como reduzido e sujeito a um desconto de imparidade, chega-se a uma fase em que se conclui não existir uma perspectiva realista da sua recuperação.O abate irá existir, quando, a totalidade ou parte da dívida é considerada como incobrável. Não existe uma periodicidade no reconhecimento do mesmo, devendo ser efectuado quando se torna impossível recuperar parte ou totalidade da dívida.O AC MicroBanco abate ao activo os créditos considerados incobráveis, mediante a utilização da imparidade constituída, após a análise específica por parte dos órgãos que têm a seu cargo o acompanhamento e recuperação dos créditos e a aprovação da Comissão Executiva. As eventuais recuperações de créditos abatidos ao activo são reflectidas como uma dedução ao saldo das perdas por imparidade reflectidas na demonstração de resultados, na rubrica “Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações”. De acordo com as políticas em vigor no AC MicroBanco, os juros de créditos vencidos sem garantia real são anulados até três meses após a data de vencimento da operação ou da primeira prestação em atraso. Os juros não registados, sobre os créditos acima referidos, apenas são reconhecidos no exercício em que são cobrados.

2021

Depósit-
os no 
Banco 

Central

Disponibi-
lidades em 
instituições 
de crédito

Aplicações 
em insti-

tuições de 
crédito

Instrumentos 
de dívida ao 
custo amor-

tizado

Activos 
financeiros 

ao Justo valor 
através do 

rendimento 
integral

Empréstimos 
e adianta-
mentos a 
clientes

Outros 
activos

Total

Governo - - - - - - - -Financeiro - - - - - - - -Comércio - - - - - - - -Indústria Transformadora - - - - - - - -Serviços - - - - - - - -Transportes e comunicações - - - - - - - -Agricultura e pesca - - - - - - - -Outros sectores - - - - - 5.867.422 - 5.867.422 
-     -     -     -     -     5.867.422 - 5.867.422  

2020

Depósit-
os no 
Banco 

Central

Disponibi-
lidades em 
instituições 
de crédito

Aplicações 
em insti-

tuições de 
crédito

Activos 
financeiros 

detidos até a 
maturidade

Activos 
financeiros 
disponíveis 
para venda

Empréstimos 
e adianta-
mentos a 
clientes

Outros 
activos

Total

Governo - - - - - - - -Financeiro - - - - - - - -Comércio - - - - - - - -Indústria Transformadora - - - - - - - -Serviços - - - - - - - -Transportes e comunicações - - - - - - - -Agricultura e pesca - - - - - - - -Outros sectores - - - - - 10.565.532 10.565.532 
-     -     -     -     -     10.565.532 10.565.532

Risco de LiquidezO  risco de liquidez é o risco do AC MicroBanco ser incapaz de cumprir com as suas obrigações de pagamento, quando se vencem em circunstâncias normais e de pressão. A fim de mitigar este risco, o Conselho de Administração lida com o perfil global da demonstração da posição financeira, os requisitos de financiamento da empresa e os fluxos de caixa. Ao quantificar o risco de liquidez, as projecções de fluxos de caixa futuros são acordos simulados e necessários que são postos em prática para garantir que todos os compromissos futuros de fluxos de caixa são cumpridos, a partir dos fundos gerados pela entidade e também de facilidades disponíveis em instituições financeiras.
Maturidades contratuais não descontadas dos activos e passivos financeirosA tabela abaixo resume o perfil de maturidade dos activos e passivos financeiros do AC MicroBanco em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 com base em fluxos de caixa contratuais não descontados.

2021 À ordem
Entre 1 a 12 

meses
Entre 1 a 3 

anos
Superior a 3 

anos
Total

Activos financeiros -Caixa 4.875 - - - 4.875 Disponibilidades em instituições de crédito 655.476 - - - 655.476 Aplicações em outras instituições de crédito - 6.000.000 - 6.000.000 Empréstimos e adiantamentos a clientes - 5.440.247 427.175 - 5.867.423 Outros activos 3.743.944 - - - 3.743.944 
Total activos 4.404.294 11.440.247 427.175 - 16.271.717   

Passivos financeirosRecursos de clientes 127.895 - - - 127.895 Outros passivos 1.179.540 992.145 - - 2.171.685 IRPC a pagar - 823.271 - - 823.271 Empréstimos - 105.628 - - 105.628 
Total passivos 1.307 435 1.921.044 - - 3 228.479  
GAP de Liquidez 3.096.860 9.519.204 427.175 - 13.043.238 

2020 À ordem
Entre 1 a 12 

meses
Entre 1 a 3 

anos
Superior a 3 

anos
Total

Activos financeiros -Caixa 23.101 - - - 23.101 Disponibilidades em instituições de crédito 1.018.698 - - - 1.018.698 Empréstimos e adiantamentos a clientes - 6.958.050 3.607.482 10.565.532 Outros activos 1.801.728 - - - 1.801.728 
Total activos 2.843.527 6.958.050   3.607.482 - 13.409.059 

Passivos financeirosRecursos de clientes 95.411 - - - 95.411 Outros passivos 394.894 1.295.474 - - 1.690.368 Outros passivos_Direito de uso - - 625.879 - 625.879 IRPC a pagar - 661.509 - 661.509 Empréstimos - 184.272 - - 184.272 
Total passivos 490.304 2.141.255 625.879 - 3.257.439 
GAP de Liquidez 2.353.223 4.816.795 2.981.603 - 10.151.620 

20. Capital socialO capital social do AC MicroBanco apresenta a seguinte estrutura:

A 31 de Dezembro de 2021, o capital social do AC MicroBanco encontra-se totalmente subscrito e realizado.
21. Itens não representactivos de caixa incluídos nos lucros antes de impostosOs itens não representactivos de caixa incluídos nos lucros antes de impostos apresentam-se como segue:

2021
Activos financeiros ao custo 

amortizado
Activos não
financeiros   Total

Activos FinanceirosCaixa  4.875   -      4.875   Disponibilidades em instituições de crédito  655.476   -      655.476   Aplicações em instituições de crédito  6.000.000   -      6.000.000   Empréstimos e adiantamentos a clientes  5.266.210   -      5.266.210   Outros activos  3.733.383    10.561    3.743.944   
Total de activo 15.659.944   10.561   15.670.504   

Passivos financeiros ao custo 
amortizado

Passivos não finan-
ceiros

Total

Passivos financeirosAdiantamento de clientes  127.895   -      127.895   Outros passivos  1.008.115    1.163.570    2.171.685   Empréstimos  105.628   -      105.628   
Total de passivo 1.241.637   1.163.570   2.405.207   

2020
Activos financeiros ao custo 

amortizado
Activos não 
financeiros Total

Activos financeirosCaixa  23.101   -      23 101   Disponibilidades em instituições de crédito  1.018.698   -      1 018 698   Empréstimos e adiantamentos a clientes  10.626.005   -      10 626 005   Outros activos  1.787.751   13.977  1.801.728   
Total de activo 13.455.555   13.977 13.469.532   

Passivos financeiros ao custo 
amortizado

Passivos não 
financeiros Total

Passivos financeirosAdiantamento de clientes  95.411   -     95.411   Outros passivos  1.932.843    383.404    2.316.247   Empréstimos  184.272    184.272   
Total de passivo 2.212.526   383.404   2.595.929   

22. Instrumentos financeirosA classificação dos instrumentos financeiros analisa como se segue: 

2021
Entre 1 a 12 

meses
Entre 1 a 3 

anos
Superior a 3 

anos
Sem juros Total

Activos financeirosCaixa 4.875  -     -      -     4.875 Disponibilidades em instituições de crédito 655.476  -     -      -     655.476 Aplicações em outras instituições de crédito 6.000.000  -     -     6.000.000 Empréstimos e adiantamentos a clientes 5.440.247  427.175    -     -     5.867.423 Outros activos - -      -      3.743.944   3.743.944 
Total de activos 12.100.598 427.175 - 3.743.944 16.271.717 

Passivos financeirosRecursos de clientes - -      -      127.895    127.895   Outros passivos  -     -      -      1.179.540    2.171.685   IRPC a pagar  992 145   - - 823.271 823.271 Empréstimos - -     - -      105.628   
Total de passivos 1.097.773  -     -     1.777.693  3.228.479   
Gap de liquidez 11.002.826 427.175 - 1 613 238 13.043.238 

2020
Entre 1 a 12 

meses
Entre 1 a 3 

anos
Superior a 3 

anos
Sem juros Total

Activos financeirosCaixa 23 .101 - -  -     23.101 Disponibilidades em instituições de crédito 1.018.698 - -  -     1.018.698 Empréstimos e adiantamentos a clientes 6.958.050 3.607.482 - -     10.565.532 Outros activos - - -  1.801.728   1.801.728 
Total de activos 7.999.849 3.607.482 - 1.801.728 13.409.059 

Passivos financeirosRecursos de clientes - - -  95.411    95.411   Outros passivos 1.295.474 - -  394.894    1.690.368   IRPC a pagar - -  625.879    625.879   Empréstimos 184.272    - -  661.509    661.509   
Total de passivos 1.479.746 - -  -     184.272   
Gap de liquidez 6.520.103 3.607.482 - 24 036 10.151.621 

Risco de mercadoRisco de mercado é o risco de que o justo valor ou fluxos de caixa futuros de instrumentos financeiros irá variar devido a alterações das variáveis do mercado, tais como taxas de juros, taxas de câmbio, e as cotações. O objectivo da gestão do risco de mercado é gerir e controlar o risco de mercado dentro de parâmetros aceitáveis, ao mesmo tempo optimizando o retorno sobre o risco.  
Risco de taxa de juroRisco de taxa de juro decorre da possibilidade de alterações nas taxas de juro poderem afectar os futuros fluxos de caixa ou o justo valor dos instrumentos financeiros. O AC MicroBanco monitoriza a sua exposição aos efeitos resultantes da flutuação das taxas de juro do mercado sobre o risco da sua posição financeira e dos fluxos de caixa. As margens financeiras podem aumentar como resultado de tais flutuações mas também podem reduzir ou criar perdas em caso de ocorrer movimentos não previstos.O AC MicroBanco assume a exposição aos efeitos de flutuações nos níveis prevalecentes de taxas de juro do mercado, quer para o justo valor e riscos de fluxo de caixa. Geralmente, o juro em adiantamentos e empréstimos a clientes é fixo. O Conselho estabelece limites para o nível de inadequação da alteração da taxa de juro que pode ser realizado, que é monitorado regularmente pela gestão. OOs instrumentos financeiros com risco de taxa de juro compreendem saldos de disponibilidades e depósitos em outras instituições de crédito, empréstimos e adiantamentos a clientes, depósitos e contas correntes de clientes e recursos de outras instituições de crédito. A tabela abaixo resume a exposição do AC MicroBanco à taxa de juro a 31 de Dezembro de 2021. 

A sensibilidade na demonstração dos resultados e o impacto na alteração das taxas de juro, essencialmente a FPC, baseado nos activos e passivos financeiros cuja taxa de juro é variável a 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 é a seguinte:: 
"Aumento / Diminuição  

pontos percentuais"
Impacto nos resultados antes de impostos2021 +75 pb 85.725 -75 pb (85.725)2020 +75 pb 75.957 -75 pb (75.957)O impacto no capital próprio é o mesmo que na demonstração de resultados. 

Risco cambialO AC MicroBanco toma em consideração a exposição a possíveis flutuações cambiais, nas suas posições financeiras e fluxos de caixa. A Administração fixa um nível limite de exposição por moeda, que é monitorado regularmente. Á data de relato, todos os activos e passivos financeiros da entidade estavam denominados em Meticais e o AC MicroBanco não tem outros compromissos denominados em moeda estrangeira, sendo a exposição cambial imaterial
Risco OperacionalO risco operacional é o risco de perdas decorrentes de falhas de sistemas, erro humano, fraude ou acontecimentos externos. Quando ocorre uma falha nos controlos, os riscos operacionais podem causar danos na reputação do AC MicroBanco, ter implicações legais ou regulamentares ou dar origem a perdas financeiras. O AC MicroBanco não pode esperar eliminar todos os riscos operacionais, mas através de um quadro de controlo e de vigilância e respondendo aos riscos potenciais, o AC MicroBanco é capaz de gerir os riscos. Controlos incluem uma efectiva segregação de funções, acesso, autorização e procedimentos de reconciliação, formação do pessoal e processos de avaliação.
Gestão de Capital O AC MicroBanco mantém uma gestão activa do capital para cobrir os riscos inerentes ao negócio. A adequação do capital do AC MicroBanco é monitorando usando, entre outras medidas os rácios estabelecidos pelo Banco de Moçambique.Os principais objectivos da gestão de capital são os que visam que o AC MicroBanco:• Cumpra com os requisitos de capitais impostos pelo Banco de Moçambique;• Mantenha uma forte e saudável notação de rácios de capital, a fim de apoiar o seu negócio; e• Apresente uma política de continuidade, a fim de proporcionar o máximo retorno, e maximizar o valor aos sócios.O AC MicroBanco cumpre com os requisitos emanados pelo Banco de Moçambique, estando sujeito a um acompanhamento contínuo diário das posições cambiais e numa base mensal, no que diz respeito à adequação dos rácios de Capitais Próprios tal como a Solvabilidade e Concentração de Crédito. O Banco de Moçambique exige a cada Banco ou Microfinanças para manter o nível mínimo de rácio de solvabilidade de 12%.A tabela abaixo resume o cálculo do rácio de solvabilidade do AC MicroBanco para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, à luz das exigências do Banco de Moçambique.

2021 2020
Fundos próprios de base (Tier I)Capital social 14.247.970 14.247.970 Reservas elegiveis e resultados transitados (2.811.709) (6.265.619)Activos intangíveis (32.825) (55.751)Imparidades do crédito de acordo com o aviso do BdM - - 
Fundos próprios (Tier I) 11.403.437 7.926.600 
Fundos próprios complementares (Core Tier II)
Outros 1.097 1.509 
Fundos próprios complementares (Core Tier II) 1.097 1.059 Outros elementos a deduzir
Fundos próprios de base e complementares (Tier I e II) 11.404.534 7.928.109 
Activos ponderados pelo RiscoNa posição financeira 7.807.610 11.328.558 Fora da posição financeira - - Risco operacional e de mercado 966.903 745.390 
Total dos activos ponderados 8.774.513 12. 073.948 Rácios prudenciais Tier I 129,96% 65,65%Core Tier II 0,01% 0,01%Rácio de solvabilidade 129,97% 65,66%Rácio de solvabilidade requerido 12,00% 12,00%
27. Acontecimentos após a data de balançoO mundo tem vivido nos últimos anos momentos de grande incerteza com as consequências provocadas pela Covid19 à escala global e a nível nacional. O AC MicroBanco tem planos de contingência definidos para os serviços que presta no sentido de assegurar uma resposta coordenada a qualquer actividade incluído a pandemia do COVID-19, embora tratar-se de uma instituição pequena.
Combate aos efeitos da COVID-19 O MicroBanco monitora os efeitos econômicos da pandemia da COVID-19 no país, que podem afetar adversamente os seus resultados. Desde o início do surto da COVID-19 em Moçambique, o AC MicroBanco faz o acompanhamento da pandemia e seus impactos em suas operações e das ações governamentais para mitigar os efeitos desta pandemia. Neste momento face a situação actual o AC MicroBanco adopta as seguintes medidas contenção:1. Privilegiar o acesso aos serviços por meios digitais ou telefónicos, “a limitação do número de clientes dentro das agências”, para “evitar a concentração de pessoas”.2. Balcões funcionam em regime de abertura condicionada, mantendo as portas fechadas, para regular a afluência dos clientes e evitar aglomerados.3.  Limitação de reuniões e viagens “ainda a possibilidade de ter colaboradores a trabalhar à distância, em caso de necessidade”.4. Utilização de máscaras e eterização de mãos à entrada nos balcões.A data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão, não se verificam eventos favoráveis ou desfavoráveis para  o AC MicroBanco que afectem as presentes demonstrações financeiras ou que requeiram divulgação nas mesmas. 

23. Justo valor dos instrumentos financeiros

O AC MicroBanco utiliza a seguinte hierarquia na determinação e divulgação do justo valor dos instrumentos financeiros por técnica de valorização:Nível 1: Valores cotados (não ajustáveis) em mercados activos, para os activos e passivos identificáveis.Nível 2: Outras técnicas de valorização para os quais os inputs que apresentem um impacto significativo na determinação do justo valor é efectuado com informação observável, quer directa, quer indirectamente. Nível 3: Técnicas que utilizam inputs que apresentam um efeito baixo no justo valor registado com base em variáveis não observáveis no mercado.Para os activos e passivos que são reconhecidos nas demonstrações financeiras pelo justo valor numa base regular, o AC MicroBanco mediu consistentemente os níveis na hierarquia ao reavaliar a categorização no final de cada período. A tabela seguinte demonstra a análise do justo valor dos instrumentos financeiros de acordo com a hierarquia de justo valor:
2021 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Activos mensurados ao custo amortizadoEmpréstimos e adiantamentos a clientes -  5.160.886   -  5.160.886      
- 5.160.886      - 5.160.886      

2020 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Activos mensurados ao custo amortizado -      10.413.485   - 10.413.485      Empréstimos e adiantamentos a clientes - 10.413.485   - 10.413.485      A tabela seguinte demonstra, por classe, a comparação dos justos valores com os valores líquidos contabilísticos dos instrumentos financeiros do AC MicroBanco que não estão mensurados ao justo valor nas demonstrações financeiras:

2021 2020
Valor 

contabilístico
Justo valor

Valor 
contabilístico

Justo valor

Activos financeirosEmpréstimos e adiantamentos a clientes  5.266.210    5.160.886    10.626.005    10.413.485   
5.266.210   5.160.886   10.626.005   10.413.485      

2021 Valor do balanço Imparidade Valor revistoEmpréstimos e adiantamentos a clientes 6.279.645  (1.013.435) 5.26.6 210
6 .279.645  (1.013.435) 5.266.210

        2020 Valor do balanço Imparidade Valor revistoEmpréstimos e adiantamentos a clientes 11.202 616  (576.611) 10.626.005
11.202.616  (576.611) 10.626.005

Todos os valores relativos a 1 ano e mais de um ano são esperados que sejam recuperados ou liquidados passados mais de 12 meses após o período de relatório

Concentração de Risco de CréditoExiste concentração de risco de crédito quando um número de contrapartes que estejam ligadas a actividades semelhantes ou apresentem características económicas similares, em que uma mesma adversidade poderá por em causa a sua capacidade de cumprir as obrigações contratuais. A concentração de risco de crédito descrita abaixo não é proporcionalmente relacionada com a perda de crédito. Alguns segmentos da carteira do AC MicroBanco têm e deverão ter taxas de crédito proporcionalmente maiores em relação à exposição do que outros.A análise da concentração do risco de crédito por sector apresenta-se como segue:

2021 2020
Quota Capital social Capital social

Sócios 88% 12.550.370 12.550.370Alfredo Francisco Chilaule 6% 848.800 848.800Claudia Sandra Alfredo Chilaule 6% 848.800 848.800Celso Alfredo Chilaule 100% 14.247.970 14.247.970

2021 2020Depreciações e amortizações (nota 14,15) 703.385 1.042.191Imparidade de crédtio (nota 12) 1.013.435 5.921Abate/utilização de imparidade de  empréstimos e adiantamentos a clientes - -
1.716.820 1.048.112

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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1. NOTA INTRODUTÓRIAEm Cumprimento do estabelecido pelo Aviso nº 16/GBM/2017, de 30 de Junho de 2017, do Banco de Moçambique, e em conjugação com os critérios definidos pelo pilar 3 do Acordo de Basileia II, o presente Relatório de Disciplina de Mercado visa divulgar informação detalhada sobre a solvabilidade e a gestão do risco do AC MicroBanco (doravante designado por ACMB ou MicroBanco).Os valores apresentados, se nada estiver referido em contrário, estão em milhares de meticais e reflectem a posição do MicroBanco a 31 de Dezembro de 2021.
2. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADEO Conselho de Administração certifica que foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários e que tanto quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é verdadeira e fidedigna, assegurando a qualidade de toda a informação divulgada.Não ocorreram durante o período a que este documento faz referência, eventos que afectem, de forma materialmente relevante, a informação aqui contida.O Conselho de Administração compromete-se a divulgar quaisquer alterações significativas que ocorram no decorrer do exercício subsequente àquele a que este relatório se refere.
3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

3.1. Informação Qualitativa 

 3.1.1. Identificação do AC MicroBanco O AC MicroBanco, Lda (doravante designado por ACMB ou MicroBanco) é uma sociedade por quotas, constituído em Moçambique, que se rege pela lei Moçambicana, matriculado na Conservatória do Registo das Entidades Legais em Maputo sob o número 100199238, com sede na Avenida 25 de Setembro número 270, R/C, em Maputo, com o capital social  de 14,247.97 milhares de meticais, encontrando-se registado no Banco de Moçambique com o código 0000490.A actividade principal do MicroBanco é conceder empréstimos, captar depósitos e outras operações bancárias autorizados pelo Banco de Moçambique.O MicroBanco está presente no território nacional moçambicano através de dois balcões localizadas na Província e Cidade de Maputo.
4. GESTÃO DE RISCO

4.1. IntroduçãoO MicroBanco encontra-se sujeito a um conjunto de riscos, directa e indirectamente, ligados a sua actividade cuja gestão pode permitir ou impossibilitar o alcance dos objectivos traçados pela instituição. Desta feita, a gestão eficiente destes riscos faz parte do processo normal de gestão do MicroBanco e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento equilibrado e sustentável do MicroBanco. Para além de contribuir para a optimização do binómio rendibilidade/risco da instituição, assegura também que o perfil de risco do MicroBanco esteja alinhado com a visão e posições estratégicas definidas pelos Sócios.O MicroBanco tem a política e princípio de gestão de risco rigorosa e doptada de todos os meios necessários para assegurar a viabilidade e sustentabilidade do modelo de negócio e da estratégia do MicroBanco. A gestão de risco do MicroBanco é governada por princípios, procedimentos, metodologias de controlo e reporte, ajustados à dimensão e complexidade do MicroBanco.
4.2. Princípios e PolíticasA Gestão de Risco constitui para o MicroBanco uma actividade de elevada importância, onde se privilegia o princípio de Governação Corporativa, com o envolvimento de todas as áreas na gestão dos riscos materialmente relevantes, no sentido de apoiar o Conselho de Administração para o desenvolvimento, crescimento e rentabilidade da actividade do MicroBanco. Para o efeito, encontram-se definidos no Programa de Gestão de Riscos (PGR), os princípios orientadores, a estrutura organizativa e os sistemas de avaliação e monitorização que comporta quatro processos chave particularmente:• Identificação: Identificação de riscos existentes ou potenciais, tanto de iniciativas de negócio já existentes como de novas iniciativas.• Mensuração: Medir os riscos para determinar o seu impacto nos resultados/capital. Assegurar medição tempestiva e exacta de riscos.• Controlo: Definir limites de exposição ao risco, através de políticas, normas e procedimentos.• Acompanhamento: Sistema de Informação de Gestão (SIG), eficaz para acompanhar os níveis de risco e facilitar a revisão tempestiva das posições de risco.É com base no princípio de prudência que é definido o apetite ao risco do MicroBanco em linha com a exigência regulamentar de Supervisão Prudencial do Banco de Moçambique.As políticas e procedimentos de gestão de riscos escolhidos pelo MicroBanco visam dar cobertura aos riscos que emergem da actividade desenvolvida em consonância com o Aviso n° 4/GBM/2013 - Diretrizes de Gestão de Risco, pretendendo assegurar e monitorizar, numa perspectiva de gestão estratégica e corrente, o risco da actividade do MicroBanco.
4.3. Estrutura de GestãoA Estrutura de Gestão de Riscos e Capital é compatível com o modelo de negócios do MicroBanco, com a natureza de suas operações, com a complexidade dos seus produtos e serviços, e proporcional à dimensão e relevância da exposição dos riscos, ou seja, adequada ao perfil de riscos da instituição e actua por meio de normativas e metodologias condizentes com as atividades e os processos da instituição. Adicionalmente, o MicroBanco possui uma estrutura voltada a gestão de capital, com o objectivo de avaliar a adequação do capital para fazer face aos seus riscos inerentes as suas operações de negócios.O MicroBanco instituiu: Área denominada “Grupo Gestor de Riscos e Capital” (GGRC); Comitê de Riscos e Compliance (CRC); e Comitê de Crédito (CC). O Comitê de Riscos e Compliance e o Comitê de Crédito subordinam-se diretamente ao Grupo Gestor de Riscos e Capital, tendo as suas atribuições estabelecidas nas políticas de gestão de riscos e capital, e na governação interna.O organograma de gestão do risco do MicroBanco apresenta-se como segue:

Conselho de Administração

Atribuições:• Definição da estratégia e acompanhamento do desempenho geral da Instituição, do contexto do mercado e de todos os temas abordados nos comitês, devendo deliberar sobre questões que exigem a participação da alta administração ou arbitrar em caso de empate na votação dos demais Comitês;• Aprovar e revisar, com frequência mínima de dois anos, as políticas e estratégias de gestão de riscos e assegurar a sua observância;• Assegurar a tempestiva correção das deficiências da estrutura de gestão de riscos;• Autorizar, quando necessário, exceções as políticas e aos procedimentos estabelecidos;• Promover a disseminação da cultura de gestão de riscos no  MicroBanco;• Assegurar que o MicroBanco mantenha níveis adequados e suficientes de capital e de liquidez;• Compreender de forma abrangente os riscos que podem impactar o capital e a liquidez do MicroBanco.
Grupo Gestor de Riscos e Capital (GGRC)• Supervisionar e implementar o desempenho da estrutura de riscos e garantir o seu aperfeiçoamento;• Subsidiar e participar do processo de tomada de decisões estratégicas e auxiliar o Conselho de Administração; • Supervisionar os processos e controles relativos a apuramento dos limites e padrões mínimos regulamentares; • Supervisionar os processos e controles a apuramento do montante ao requerimento mínimo dos Fundos Proprios, • Coordenar o GGRC, convocado seus integrantes para as reuniões e estabelecer a agenda e produzir registo em Acta das reuniões e subme-ter relatórios de risco aprovados nas reuniões do GGRC ao Conselho de Administração, e incluir os procedimentos necessários a efectiva gestão do risco nos manuais operacionais correspondentes;
Comité de Riscos e Compliance (CRC)

Atribuições:• Elaborar proposta do apetite de riscos (a ser ratificada pelo Conselho de Administração) e monitorar os indicadores de riscos relevantes, tanto financeiros quanto não financeiros; avaliar e aprovar as operações que possam impactar no consumo ou base de capital; acompan-har a evolução dos índices de capital e o planeamento de capital para três anos; monitorar reservas de liquidez e caixa; deliberar sobre políticas e indicadores de Riscos, Compliance, Controles Internos; ratificar e acompanhar o teste de estresse integrado de capital; avaliar, 

monitorar e controlar atividades desempenhadas por Controles Internos, Compliance, Segurança da Informação, Plano de Continuidade de Negócios e Prevenção a Lavagem de Dinheiro; monitorar e controlar ações de correção para deficiências identificadas pelas auditorias Externas, órgãos reguladores e entidades de autorregulação, deliberar e acompanhar assunções de risco; aprovar relatórios de demandas regulamentares; e encaminhar propostas ao Conselho de Administração no que se refere a ações para gestão e controle de riscos, capital e controles, quando necessário;• Avaliar e propor iniciativas visando proteger e maximizar o balanço estrutural do MicroBanco sob o ponto de vista econômico-financeiro, contabilístico e fiscal; avaliar descasamentos “gaps" dos resultados contabilísticos e fiscais; realizar o acompanhamento mensal dos resultados não reconhecidos, contabilísticos e fiscais; propor e revisar periodicamente estratégias de gestão de ativos e passivos; analisar cenários e indicadores macroeconômicos; propor estratégias de otimização de capital do MicroBanco; avaliar e aprovar propostas para maximizar a eficiência fiscal Financeiro, assim como reorganizações societárias; avaliar riscos fiscais que possam impactar o balanço; • Analisar, aprovar e se necessário transmitir ao Conselho de Administração as estratégias e acções no que diz respeito a: práticas de Recursos Humanos com impacto institucional em atração, desenvolvimento e retenção de talentos; estrutura organizacional que envolva mudanças nas direções e promoções para níveis executivos; planeamento sucessório; gestão de performance e cultura organizacional; validar as estratégias da Área de Recursos Humanos por meio do acompanhamento dos seus resultados; apoiar os processos de gestão de mudanças e fortalecimento da cultura da Organização; zelar pelo cumprimento do código de conduta da Organização; dentre outros. 
Comité Crédito (CC)

Atribuições:• Avaliar a viabilidade de aprovação de limites e/ou operações de crédito encaminhadas pelas áreas comerciais, avaliar as negociações ou acordos para regularização de créditos problemáticos e baixa das restrições de crédito (temporárias ou definitivas) a pessoas, grupos e sectores da economia. 
Produtos e Tecnologia: aprovar novos negócios, novos produtos ou serviços e soluções digitais; revisar periodicamente o catálogo de pro-dutos e serviços oferecidos; acompanhar o desempenho operacional de produtos e serviços; aprovar portfólio e roadmap dos projetos de produtos baseados em TI; acompanhar indicadores da carteira de projetos, com avaliação de plano de ação para indicadores com status “em atraso” e “em atenção”;
4.3.1. Perfil e Instrumentos de Gestão

Tipo de Risco Instrumento de Gestão

Risco de Crédito • Metodologias da avaliação de propostas de crédito;• Processo de concessão e recuperação de credito criterioso;•Monitoria contínua dos processos de gestão de risco de crédito.
Risco de Mercado

• Análise de spreed e taxas de mercado;• Análise de sensibilidade da margem financeira e dos Fundos Próprios Prudenciais face à variações de curvas de taxas de juro;• Apuramento regular da posição cambial líquida do MicroBanco;• Controle de limites das posições em moeda externa.
Risco Operacional

• Plano de continuidade de negócio;• Registo de eventos operacionais e monitoria de indicadores chaves de risco• Os controlos de acessos, físicos e lógicos;• O código de conduta.
Risco de Liquidez • Apuramento diário da posição de liquidez; • Análise diária das necessidades de recursos por simulação de Fluxo de caixa;• Análise de Gaps de liquidez;
Risco de Tecnologias de Informação • Difinição de Politicas de utilização do TI's pelos usuários;• Criação de redundâncias repliação de dados;• Avaliação dos controlos  e plano de acção para remediações.
Risco de Compliance • Realização de auditoria externa;• Cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis;• Adequação, fortalecimento e o funcionamento do sistema de controlo interno;
Risco Estratégico • Plano orçamental anual• Planeamento Estratégico consubstanciado em planos de actividades do ACMB• Monitoria regular das condicoes de mercado
Risco de Repuração

• Gestao de Reclamacoes recebidas;• Acompanhamento de informacao que envolva o ACMB;• Cumprimento das regras de conduta e de relacionamento com clientes;• Preservação da integridade das operações praticadas nas atividade do ACMB.
5. Estrutura de capital

5.1. Informação Qualitativa 

Os Fundos Próprios do MicroBanco foram apurados de acordo com o disposto no Aviso nº.8/GBM/2017, de 3 de Abril, do Banco de Moçambique. Os Fundos Próprios Totais resultam da soma de Fundos Próprios de Base (Tier1 Capital) e dos Fundos Próprios Complementares (Tier2), deduzida de alguns valores que, nos termos regulamentares, abatem os Fundos Próprios.A principal parcela dos Fundos Próprios corresponde aos Fundos Próprios de Base, os quais, para além do cálculo do indicador Tier 1 Capital permite 
ainda o apuramento do Tier 2 nos termos do disposto da Circular nº. 01/SCO/2013 do Banco de Moçambique. As principais componentes dos Fundos Próprios de Base são:
• Fundos Próprios de Base (Tier 1 Capital) 

»Elementos Positivos • Capital realizado; • Reservas legais, estatuárias e outras formadas por resultados não distribuídos; • Resultados positivos transitados de exercícios anteriores;• Resultados positivos do último exercício; • Resultados positivos provisórios de exercícios em curso. 
»Elementos Negativos • Activos intangíveis líquidos de amortizações; • Resultados negativos transitados de exercícios anteriores;• Resultados negativos do último exercício;• Reservas de reavaliação negativas; • Insuficiência de provisão.

•Fundos Próprios Complementares (Tier 2) Por outro lado, o MicroBanco apresenta nos seus Fundos Próprios, um montante na parcela que permite reforçar a solvabilidade da Instituição, sendo que basicamente compõe-se por: 
Elementos Positivos • Provisões para riscos gerais de crédito ate ao limite de 0,0125% dos activos ponderados pelo risco de crédito; • Reservas de reavaliação legais de activos fixos tangíveis. 
Montantes a deduzir • Imobilizado recebido em reembolso de crédito próprio;• Parte que excede os limites de concentração de riscos (Aviso nº. 5/GBM/2017).
5.2. Informação Quantitativa  A 31 de Dezembro de 2021, os Fundos Próprios do MicroBanco ascendem a 11,404.41 milhares de meticais, com um acréscimo em cerca de 3,476.40 milhares de meticais, comparado com o período de Dezembro de 2020, conforme indica o quadro abaixo:

Quadro I. Fundos Próprios Totais Dec-21 Dez - 20

Fundos Próprios de Base Positiva  14.247,97  14.247,97 Capital realizado  14.247,97  14.247,97 
Fundos Próprios de Base Negativa  2.844,53  6.321,37 Activos intangíveis  32,83  55,75 Resultados negativos transitados de exercícios anteriores  2.811,71  6.265,62 Resultados negativos do último exercício -   -Resultados negativos provisórios do exercício em curso -   
Fundos Próprios de Base antes das Deduções  11.403,44  7.926,60 

Deduções aos Fundos Próprios de Base -   -   

Fundos Próprios de Base Deduzidos  11.403,44  7.926,60 

Fundos Próprios Complementares Positivos  0,98  1,42 Provisões para riscos gerais de crédito ate ao limite de 0,0125% dos activos ponderados pelo risco de crédito  0,98  1,42 
Fundos Próprios Complementares Negativos -   -   

Fundos Próprios Complementares antes das Deduções  0,98  1,42 

Deduções aos fundos próprios de base e complementares -   -   

Fundos Próprios Complementares Deduzidos  0,98  1,42 Montantes a deduzir:Parte que excede os limites de concentração de riscos (Aviso n.º 09/GBM/2017) -   -
Fundos Próprios Totais  11.404,41  7.928,02 

Milhares de Meticais

6. Adequação do Capital 

6.1. Informação Qualitativa O rácio de solvabilidade é calculado com base no Aviso nº. 09/GBM/2017, de 03 de Abril, do Banco de Moçambique. A adequação do rácio de solvabilidade e a manutenção de amortecedor para efeitos prudenciais são monitorados regularmente pela gestão do MicroBanco, e esta informação é partilhada com o Banco de Moçambique numa base mensal.Para o cálculo dos requisitos mínimos de Capital, o MicroBanco usa o método padrão simplificado para o risco de crédito _ Aviso nº. 11/GBM/2013 e o método do indicador básico (BIA) para o risco operacional _ Aviso nº. 12/GBM/2013. Em relação ao risco de mercado, o Banco recorre aos procedimentos de cálculo previstos no Anexo do Aviso nº. 13/GBM/2013 do Banco de Moçambique, que define as regras de cálculo dos requisitos de fundos próprios no que concerne ao risco cambial.O rácio de solvabilidade regulamentar mínimo, nos termos do Aviso n.º09/GBM/2017, é de 12% para 2021. O MicroBanco reviu em 2021 a sua apetência em função das suas atividades o risco do rácio de solvabilidade de 65.66% e 129.97% para 2021, com base na gestão focada numa visão futura do capital, que permite antecipar e proactivamente agir em face de prováveis pressões sobre o capital.Adicionalmente, o MicroBanco realiza o seu Processo de Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP), de acordo com as normas aplicáveis do Banco de Moçambique (Aviso n.º 16/GBM/2017 de 30 de Junho e Circular n.º 02/SCO/2013). Este processo visa garantir que todos os riscos a que o MicroBanco se encontra exposto são devidamente avaliados, detalhando a maneira como o MicroBanco pretende mitigar os efeitos adversos dos mesmos, bem como a determinação do montante de capital necessário, corrente e futuro, para fazer face ao perfil de risco identificado.O MicroBanco realiza semestralmente testes de esforço da adequacidade do seu capital para suportar choques projectados nos riscos de crédito, taxa de juro, taxa de câmbio e liquidez. Os resultados do ICAAP bem como dos testes de esforço demonstram a adequacidade dos níveis de capitais do MicroBanco para suportar os choques projectados.Em termos de distribuição do capital interno por tipologia de risco, o risco mais significativo do MicroBanco é o risco de crédito.
6.1.1.Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno “ICAAP”O MicroBanco desenvolve o processo de auto-avaliação da adequação do capital interno – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) no âmbito do Pilar II de Basileia II e em conformudade com o disposto no Aviso nº 16/GBM/2017 de 30 de Junho. Neste âmbito, é crucial a quantificação do capital necessário para absorver potenciais futuras perdas, com uma probabilidade predefinida de modo a salvaguardar os interesses dos seus credores e Sócios. Para os requisitos de capital interno o MicroBanco quantifica todos os riscos significativos da actividade (e não apenas os riscos do Pilar 1 de Basileia II), de acordo com a abordagem regulamentar e de acordo com abordagens complementares. Após quantificação de cada um dos riscos, o resultado a considerar para o capital interno decorre da agregação dos vários riscos.Paralelamente são realizados exercícios de testes de esforço para identificar eventuais necessidades adicionais de capital a acrescer aos requisitos de capital interno. Posteriormente, os requisitos de capital interno são comparados com a capacidade de absorção de risco do MicroBanco. Na determinação do risco de absorção do MicroBanco, o objectivo é definir os capital de que o MicroBanco se dispõe para fazer face aos riscos da actividade. Neste sentido, o MicroBanco tem oportunidade de verificar quais os recursos financeiros próprios de que dispõe, a sua composição e respectiva disponibilidade, para fazer face a exposição aos riscos em que incorre.Os principais riscos que o MicroBanco considerados para efeitos do ICAAP são: • Risco de crédito • Risco de mercado• Risco de liquidez• Risco operacional• Risco estratégico• Risco de Compliance• Risco de Reputação • Risco de Tecnologias de Informação
6.1.2.Projecções de Capital em Função das Actividades Presentes e FuturasO MicroBanco reverá o seu capital anualmente, sempre que o rácio de solvabilidade atingir o limite interno ou quando o Banco de Moçambique exigir que o MicroBanco tenha um Plano de Capital explícito e aprovado pelo Conselho de Administração, destacando os objetivos do banco em relação ao nível de capital, Para alcançar esses objectivos, e em termos gerais, o processo de gestão de capital e as responsabilidades de alocação para esse processo.O Plano de Capital do MicroBanco apresentará o seguinte:• Necessidades de capital do Microbanco;• A utilização antecipada do capital do banco;• O nível de capital desejado pelo banco;• Limites relaccionados ao capital;• Um plano geral de contingência para lidar com divergências e eventos inesperados.O desempenho e a posição financeira do MicroBanco são monitorados e analisados mensalmente através de relatórios de gestão mensais.As demonstrações financeiras anuais são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro. Além disso, os relatórios mensais de risco que reportam o risco de capital são apresentados na reunião do Comitê de Grupo Gestor de Riscos e Capital (GGRC).É política do MicroBanco, em linha com estratégias do plano de actividades, manter os ganhos estáveis e o retorno sobre o patrimônio líquido.
6.2. Informação QuantitativaA 31 de Dezembro de 2021, os requisitos mínimos de capital para a cobertura do risco de crédito, risco operacional e risco de mercado são apresentados a seguir:

Quadro III. Requisitos de Capital para Risco de 
Crédito, Risco de Mercado e Risco Operacional

Activos Ponderados pelo Risco
Requisitos Mínimos de Capital para 

Cobertura de Risco (12%)

Dec-21 Dez - 20 Dec-21 Dez - 20

Exposição ao Risco de Crédito  7.807.61  11.328.56  936.91  1.359.43 Exposição no Balanço  7.807,61  11.328.56  936.91  1.359.43 Instituições de Crédito  1.331.10  203.74  159.73  24.45 Carteira de Retalho Regulamentar  4 .538.35  10.093.60  544.60  1.211.23 Créditos Vencidos  1.757.55  190.14  210,.91  22.82 Outros Activos  180.62  841.08  21,.67  100.93 
Risco Operacional  966.90  745.39  116.03  89.45 

Risco de Mercado -   -   -   -   

Requisitos Mínimos de Capital (Pilar 1)  1.052.94  1.448.87 

Fundos Próprios  11.404.41  7.928.02 

Excesso/Insuficiência de Fundos Próprios para cobertura de Riscos  10.351.47  6.479.14 

RELATÓRIO DE 
DISCIPLINA DE MERCADO

31 de Dezembro de 2021

Rubricas Notas

2021

2020
Valor antes 

de provisões, 
imparidade e 
amoritzações

Provisões, 
imparidade 

e amor-
tizações

Valor Líquido 

Activo10 + 3300 Caixa e disponibilidades em bancos centrais 9  4,87       -      4,87       23,10   11 + 3301 Disponibilidades em outras instituições de crédito 10  655,48     -       655,48        1.018,70   153 (1) + 158 (1) + 16 Activos financeiros detidos para negociação153 (1) + 158 (1) + 17 Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados154 + 158 (1) + 18 + 34888 (1) - 53888 (1) Activos financeiros disponíveis para venda13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 3303 + 3310 (1) + 3408 (1) - 350 - 3520 - 5210 (1) - 5300 Aplicações em instituições de crédito 11  6.000,00   -      6.000,00    -     14 + 151 + 152 + 158 (1) + 3304 + 3310 (1) + 34000 + 34008 - 3510 - 3518 - 35210 - 35211 - 5210 (1) - 53010 - 53018 Crédito a Clientes 12  6.279,64    1.013,43    5.266,21       10.626,00      
156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 5210 (1) - 5303 Investimentos detidos até à 

maturidade155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408 (1) - 354 - 3523 - 5210 (1) - 5308 (1) Activos com acordo de recompra 21 Derivados de cobertura25 - 3580 Activos não correntes detidos para venda26 - 3581 (1) - 360 (1) Propriedades de investimento27 - 3581 (1) - 360 (1) Outros activos tangíveis 14  3.647,77    3.467,15    180,62       841,07      29 - 3583 - 361 Activos intangíveis 15  2.125,40    2.092,57    32,82       55,75      24 - 357 Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos300 Activos por impostos correntes 16  206,40        206,40      327,34     301 Activos por impostos diferidos12 + 157 + 158 (1) + 159(1) + 31 + 32 + 3302 + 3308 + 3310 (1) + 338 + 3408 (1) + 348 (1) - 3584 - 3525 + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 5304 - 5308 (1) + 54 (1) (3)
Outros Activos 13  3.743,94       3.743,94       1.801,73  
Total de activos   22.663,51    6.573,16    16.090,35     14.693,70      

MODELO III

Balanço - Contas Individuais (Activo)
MODELO III (PASSIVO)

Balanço - Contas Individuais (Passivo)

Rubricas Notas 2021 2020

Passivo38  - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de bancos centrais43 (1) Passivos financeiros detidos para negociação43 (1) Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados39 - 3311 (1) - 3411 + 5201 + 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de outras instituições de crédito40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 + 5211 (1)  + 5310 + 5311 Recursos de clientes e outros empréstimos 17,19  233,52    279,68   42 - 3311 (1) - 3414 + 5204  + 5211 (1) + 5312 Responsabilidades representadas por títulos44 Derivados de cobertura45 Passivos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas47 Provisões490 Passivos por impostos correntes 8  823,27    661,51   491 Passivos por impostos diferidos481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1) Instrumentos representativos de capital480 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) + 5211 (1) + 5314 (1) Outros passivos subordinados51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 + 5208 + 5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3) Outros passivos 18  2.171,68    2.316,25   
Total de Passivo  3.228,48    3.257,44   

Capital55 Capital 20  14.247,97    14.247,97   602 Prémios de emissão- 56 Outros instrumentos de capital (2.811,71) (6.265,62)(Acções próprias)58 + 59 Reservas de reavaliação60 - 602 + 61 Outras reservas e resultados transitados64 Resultado do exercício 1.425,61 3.453,91- 63 (Dividendos antecipados)
Total de Capital  12.861,87    11.436,26   

Total de Passivo + Capital  16.090,35      14.693,70     

Rubricas Notas 2021  202079 + 80 Juros e rendimentos similares 3  7.057,39    6.554,50   66 + 67 Juros e encargos similares 3  3,47    106,48   
Margem financeira  7.053,92    6.448,02   82 Rendimentos de instrumentos de capital81 Rendimentos com serviços e comissões 4  223,39    571,88   68 Encargos com serviços e comissões 4  12,22    27,01   - 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) - 698 - 69900 - 69910 + 832 + 833 + 835 (1) + 836 (1) + 838 + 83900 + 83910 Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de re-
sultados- 694 + 834 Resultados de activos financeiros disponíveis para venda- 690 + 830 Resultados de reavaliação cambial 5  -    15,66     - 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 726 (1) + 831 + 837 + 839 (1) + 843 (1) + 844 (1) Resultados de alienação de outros activos

- 695 (1) - 696 (1) - 69901 - 69911 -75 - 720 - 721 - 725 (1) - 726 (1) - 728 + 835 (1) + 836 (1) + 83901 + 83911 + 840 + 843 (1) + 844 (1) + 848 Outros resultados de exploração 7  54,52    1.230,40   
Produto bancário  7.319,61    8.207,62   70 Custos com pessoal 6  1.332,49    1.329,57   71 Gastos gerais administrativos 7  2.426,61    1.656,32   72 Outros Gastos operacionais 7  64,19    58,19   77 Amortizações do exercício 14,15  703,38    1.042,19   784 + 785 + 786 + 788 - 884 - 885 - 886 - 888 Provisões líquidas de reposições e anulações760 + 7610 + 7618 + 7620 + 76210 + 76211 + 7623 + 7624 + 7625 + 7630 + 7631 + 765 + 766 - 870 - 8720 - 8710 - 8718 - 87210 - 87211 - 8723 - 8724 - 8726 - 8730 - 8731 - 875 - 876
Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recu-perações 12  544,05    5,92   

768 + 769 (1) - 877 - 878 Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações
Resultados antes de impostos  2.248,88    4.115,42   

Impostos65 Correntes 8  823,27    661,51   74 - 86 Diferidos 8
640 Resultados após impostos  1.425,61    3.453,91   - 72600 - 7280 + 8480 + 84400 Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas

MODELO IV
Demonstração de Resultados - Contas Individuais

Anexo à Circular n03/
SHC/2007

31 de Dezembro de 2021
Anexo à Circular n03/
SHC/2007

31 de Dezembro de 2021

Anexo à Circular n03/
SHC/2007 31 de Dezembro de 2021
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RELATÓRIO DE 

DISCIPLINA DE MERCADO

31 de Dezembro de 2021

Para efeitos da Adequação de Capital, o MicroBanco apresenta em 31 de Dezembro de 2021, um excesso de Fundos Próprios para a cobertura dos riscos em cerca de 10,351.47 milhares de meticais.No Quadro IV abaixo indicado, apresenta-se o rácio de solvabilidade e os indicadores Core Tier 1 e Tier 1, calculados nos termos do Aviso nº 09/GBM/2017 de 03 de Abril e a Circular nº 01/SCO/2013 de 31 de Dezembro.
Quadro IV. Rácio de Solvabilidade Dec-21 Dez - 20

Fundos proprios Totais:  11.404,41  7.928,02 De Base Principais (Core Tier 1)  11.436,26  7.982,35 De Base (Tier1)  11.403,44  7.926,60 
Complementares  0,98  1,42  Elementos a deduzir,de acordo com o Aviso -   -
Total dos Riscos:  8.774,51  12.073,95 

Risco de Crédito  7.807,61  11.328,56 Activos no Balanço (On-Balance Sheet)  7.807,61  11.328,56 Elementos Extra-Patrimoniais (Off- Balance Sheet) -   -
Risco Operacional  966,90  745,39 

Risco de Mercado -   -   

Rácio de Solvabilidade:Core Tier 1 Capital 130.33% 66.11%Tier 1 Capital 129.96% 65.65%
Rácio Global 129.97% 65.66%
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7. Risco de Crédito 

7.1. Informação QualitativaPara o efeitos de cálculo de requisitos de fundos próprios para a cobertura de risco de credito o  MicroBanco utiliza o Método de Padrão Simplificado, definido pelo Aviso n° 11/GBM/2013, do Banco de Moçambique, de 31 de Dezembro, onde o cálculo das posições ponderadas pelo risco são determinadas pela aplicação de coeficientes de ponderação, tendo em conta a classe de risco em que a posição se enquadra, bem como a sua qualidade de crédito.
7.1.1. Definições Relevantes para Efeitos Contabilísticos  • Risco de crédito: É a possibilidade de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a incapacidade de uma contraparte honrar com os seus compromissos financeiros perante a instituição;•  Crédito vencido: são todas as prestações vencidas de capital incluíndo os juros vencidos de um crédito com pelo menos 1 (um) dia de atraso, após o seu vencimento.• Crédito objecto de Imparidade: é todo aquele que, em função da análise efectuada (individual ou colectiva), apresenta sinais objectivos de expectativas de perdas conforme o modelo de imparidade.
7.1.2. Métodos usados para a determinação de ImparidadeO MicroBanco procede ao cálculo das imparidades (ECL – Expected Credit Loss – Perda de Crédito Esperada) de acordo com as IFRS9.O MicroBanco reconhece todas as possíveis futuras perdas de crédito nos seus activos financeiros sobre gestão desde o momento da originação. Estas perdas potenciais devem ser revistas a cada data de reporte de forma a reflectir alterações no nível de risco de crédito dos respectivos activos financeiros. Para o cálculo das imparidades, procede se a uma segregação da carteira em função do Segmento (Particular e Empresas). Para cada segmento é atribuído um ponderador em função das perdas esperadas a 12 meses (Stage 1) e Lifetime (Stages 2 e 3), que foi constituído com base em um histórico dos últimos 3 anos, ajustados aos factores macroeconómicos. Procede-se igualmente à segregação da carteira em termos de níveis de incumprimento em função da degradação abaixo:• Stage 1“Performing” - Exposições de crédito sem atraso no cumprimento para as quais não se verificou qualquer alteração da probabilidade de incumprimento (PD) em relação à data da originação (de 0 a 30 dias de atraso); • Stage 2 “Under-performing” – Inclui exposições de crédito para as quais se verificou uma deterioração do perfil de risco medido pelo aumento significativo na probabilidade de incumprimento (PD) em relação à data de originação (de 31 a 90 dias de atraso); e• Stage 03 “Non-performing” – Posições com incumprimento efectivo (vencido acima de 90 dias). 
O MicroBanco avalia, à data de cada balanço, se existem sinais objectivos de imparidade dos activos financeiros. Um activo financeiro é considerado afec-tado por imparidade caso haja sinais objectivos de perda de valor em resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido depois do reconhecimento inicial do activo financeiro (um evento de perda) e essa ocorrência de perda tenha um impacto sobre os fluxos de caixa futuros estimados dos activos financeiros que possa ser correctamente estimado. Os sinais de imparidade podem incluir indicações de que o devedor ou um grupo de devedores está a passar por dificuldades financeiras significativas, in-cumprimento ou mora nos pagamentos do capital ou juros, a probabilidade de falência ou restruturação financeira e quando dados observáveis indiquem que se verifica uma redução mensurável dos fluxos de caixa futuros estimados, tais como alterações dos valores em mora ou condições económicas correlacionadas  com incumprimento.  

7.1.2.1. Cálculo da Perda Esperada 

Perda esperada: é calculada (para ambos os 12 meses e perda total) em função da Exposição em Incumprimento (EAD); Probabilidade de Incumprimento (PD) e Perdas Decorrentes de Incumprimento (LGD). Estes termos são interpretados como segue pelas exigências de IFRS 9: • Exposição em Incumprimento (EAD): montante estimado em risco em caso de incumprimento (antes de qualquer recuperação) incluindo a expectativa comportamental do uso do limite por clientes nas várias fases do risco de crédito;
• Probabilidade de Incumprimento (PD): é a probabilidade de incumprimento num dado momento, o qual pode ser calculado com base nas perdas possíveis de ocorrer dentro dos próximos 12 meses; ou no período em falta; dependendo do estágio de alocação da exposição;
• Perdas Decorrentes de Incumprimento (LGD): é a diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos e os fluxos de caixa que são espera-dos receber, descontados à taxa de juro efectiva na data de referência. Os fluxos de caixa esperados tomam em consideração fluxos de caixa da venda de colaterais detidos ou de outras garantias de crédito que sejam parte integrante dos termos contratuais, mas não exigem o conservado-rismo deliberado exigido por exigências regulatórias. 

7.1.2.2. Colaterais Para o cálculo das imparidades são igualmente considerados os colaterais, cujos valores, no caso de garantias de Hipotecas de imóveis habitacionais são reconhecidos a uma taxa de 100%, assim como quando se trata de Hipoteca de Edifício Comercial. Nas situações em que se recebem outras garantias, o reconhecimento é de 75% (é aplicado um haircut de 25% sobre o valor de mercado do bem).
7.1.2.3. Cenários MacroeconómicosO IFRS 9 exige a consideração de projecções razoáveis e documentadas de eventos futuros e condições económicas, à data de reporte das demonstrações financeiras, no cálculo das perdas de crédito esperadas.  Esta informação macroeconómica prospectiva deverá permitir que as imparidades do MicroBanco se ajustem conforme o momento económico que o MicroBanco atravessa.
7.1.3. Método usados para determinação Provisões RegulamentaresAs provisões regulamentares mínimas da carteira de crédito são presumidas em função das directrizes emanadas no Aviso n.º 16/GBM/2013, de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique, que define as taxas a serem aplicadas tanto para os riscos gerais de crédito como para o crédito vencido e as provisões são calculadas de seguinte forma: • Provisões para Riscos Gerais de Crédito – Incidem sobre o valor total do crédito, incluindo o representado por aceites, garantias e avales prestados, mas excluindo o crédito vencido; • Provisões para Crédito Vencido – Incidem sobre o valor total dos créditos que estejam enquadrados nas classes de risco definidas no Artigo 6 do Aviso n° 16/GBM/2013, de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique.A constituição das Provisões Regulamentares Mínimas para a cobertura do risco de crédito previsto no Aviso 16/GBM/2013 do Banco de Moçambique, é feita nos termos indicados naquele Aviso, e apenas para efeitos de relatórios prudenciais, designadamente a constituição dos Fundos Próprios e Rácios e Limites Prudenciais. O excesso de Provisões Regulamentares, incluindo os reforços efectuados por recomendação do Banco de Moçambique, relativamente à imparidade, nos termos do Artigo 20 do Aviso 14/GBM/2013, é deduzido do valor dos Fundos Próprios para efeitos de cálculo dos Rácios e Limites Prudenciais.
7.1.4. Correcção do Valor das Imparidade e Recuperações A 31 de Dezembro de 2021, ocorreram os seguintes movimentos de imparidade com impacto na demonstração de resultados do MicroBanco:

Quadro IV. Movimentos de Imparidade Dec-21 Dez - 20Saldo de abertura  576,61  787,80 Imparidade de Exercicio  1.120,66  576,61 Utilizações/Regularizações  (683,84)  (787,80)
Total  1.013,43  576,61 
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O quadro abaixo ilustra o índice de Concentração Sectorial (ICS) das Exposições ao Risco de Crédito a 31 de Dezembro de 2021
Quadro VIII.   Índice de Concentração Sectorial

Código 
CAE

Sectores de Actividade Económica
Montante de 

exposição sobre o 
sector (X)

X^2
% relativamente ao 

montante de 
exposição total

A Agricultura, Produção Animal, Caça e Pesca  67,53  4.560,52 1%B Indústrias Extractivas  95,26  9.074,74 2%
G Comércio e Reparação  1.540,68  2.373.690,61 26%I Indústria de Turismo  1 320,00  1.742.400,00 22%J  Informaçao Comunicações  282,22  79.646,37 5%
K Actividades Financeiras e de Seguros  791,37  626.265,35 13%M Actividades de Consultoria, Tecnica  1.770,36  3.134.187,67 30%
Total  5 867,42  7.969.825,27 100%

Índice de Concentração Sectorial (ICS=ΣX^2/(ΣX)^2) 23%
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Quadro IX. Índice de Concentração Individual

Contraparte Exposição (X) X^2
"% relativamente ao 

montante de 
exposição total"

% Acumulada

Cliente 1 1.320,00 1.742.400,00 22% 22%Cliente 2 1.076,44 1.158.716,29 18% 41%Cliente 3 696,90 485.669,93 12% 53%Cliente 4 445,98 198.899,78 8% 60%Cliente 5 339,44 115.220,44 6% 66%Cliente 6 282,22 79.646,37 5% 71%Cliente 7 250,00 62.500,00 4% 75%Cliente 8 220,69 48.704,88 4% 79%Cliente 9 215,88 46.602,59 4% 83%Cliente 10 177,17 31.390,75 3% 86%Cliente 11 117,92 13.905,91 2% 88%Cliente 12 95,26 9.074,74 2% 89%Cliente 13 83,79 7.021,38 1% 91%Cliente 14 75,22 5 .657,43 1% 92%Cliente 15 72,58 5.267,96 1% 93%Cliente 16 67,53 4 .560,52 1% 94%Cliente 17 62,68 3.928,26 1% 95%Cliente 18 62,16 3.863,57 1% 96%Cliente 19 50,00 2.500,00 1% 97%Cliente 20 42,30 1.789,18 1% 98%Cliente 21 34,49 1.189,34 1% 99%Cliente 22 24,21 585,94 0% 99%Cliente 23 24,20 585,66 0% 99%Cliente 24 18,79 352,91 0% 100%Cliente 25 11,58 134,19 0% 100%
Total 5.867,42  4.030.168,02 

Total da Exposição do MicroBanco (ΣY) 5.867,42

Índice de Concentração Individual (ICI=[ΣX^2/(ΣX*ΣY)]) 12%

8. Mitigação de risco de crédito

8.1. Informação Qualitativa No âmbito do processo de concessão de crédito, o MicroBanco aplica técnicas de redução de risco de crédito, de acordo com o Anexo III – Técnicas de Mitigação do Risco de Crédito, do Aviso nº 11/GBM/2013 do Banco de Moçambique. Na concessão de crédito são recebidas garantias reais que consiste na redução de risco de crédito em que a instituição de crédito tem o direito, em caso de incumprimento da contraparte ou da ocorrência de outros acontecimentos de crédito devidamente especificados, de liquidar, obter ou reter determinados activos de forma a reduzir o montante da posição em risco sobre a referida contraparte e garantias de natureza pessoal na qual a redução do risco de crédito que resulta de compromisso assumido por um terceiro de pagar um determinado montante em caso de incumprimento do mutuário ou da ocorrência de outros acontecimentos de crédito devidamente especificados. Os principais tipos de garantias utilizadas pelo MicroBanco são: 
i. Colaterais:• Depósitos em numerário;• Títulos de dívida, emitidas pelas entidades descritas no aviso nº.11/GBM/2013;• Outros instrumentos emitidos por instituições de crédito terceiras que cumpram a legislação em vigor.ii. Garantias (incluindo bens imóveis):• Garantia “on first demand” (incluindo contragarantias);• Hipotecas de imóveis (habitação, industrial ou comercial e outros);• Penhor de equipamentos;• Penhor de depósitos ou outros ativos financeiros;• Outros.De acordo com o preceituado no Aviso nº.11/GBM/2013, de 31 de Dezembro, a garantia representa um direito resultante de um compromisso assumido pelo emitente da proteção e deve cobrir de forma explícita exposições ou conjunto de exposições, servindo este instrumento como mecanismo de mitigação de risco.Dependendo do perfil de risco dos clientes, o produto associado e o termo da facilidade, o banco fará o uso das categorias acima de colaterais de modo a minimizar o impacto de possíveis perdas e fazer a gestão do seu apetite de risco.Adicionalmente, como mitigador do risco de crédito o MicroBanco estabelece níveis de concentração de riscos aos maiores tomadores de crédito que são monitorados constantemente e estes níveis de exposição são reportados ao Comitê de risco e Compliance para a análise e decisão.
8.2. Informação Quantitativa Os requisitos de fundos próprios para risco de crédito são determinados através do método padrão simplificado, conforme estabelece os Avisos nº.03/GBM/2012 e nº.11/GBM/2013, de 31 de Dezembro. Esta metodologia consiste na segmentação das posições em risco originais pelas classes de risco definidas no Artigo 5, do Aviso acima mencionado.

7.1.5. Política de Gestão de Risco de ConcentraçãoDe acordo com a Circular No 03/SCO/2013 do Banco de Moçambique, entende-se por risco de concentração de crédito a “uma exposição ou grupo de exposições em risco com potencial para produzir perdas de tal modo elevadas que coloquem em causa a solvabilidade da instituição de crédito ou a capacidade para manter as suas principais operações. O risco de concentração de crédito decorre da existência de factores de risco comuns ou correlacionados entre diferentes contrapartes, de tal modo que a deterioração daqueles factores implica um efeito adverso simultâneo na qualidade de crédito de cada uma daquelas contrapartes”. O processo de gestão de risco de concentração de crédito está incorporado no modelo de governação da gestão de risco e de capital do MicroBanco e envolve o Grupo Gestor de Riscos e Capital. Para garantir uma gestão eficaz do risco de concentração, o MicroBanco tem em conta as seguintes etapas: • Identificação - identificação de riscos de concentração (exposição relevante); • Avaliação - avaliação da magnitude dos riscos identificados e o seu impacto com vista a que os mesmos sejam mitigados e reportados; • Acompanhamento - acompanhamento da evolução e o estado dos riscos avaliados, estabelecendo reportes externos (Cálculo dos Índices de Concentração Sectorial e Individual conforme o disposto na Circular nº 03/SCO/2013 de 31 de Dezembro do Banco de Moçambique) e internos; • Controlo - O controlo dos riscos identificados, através de procedimentos de mitigação. A gestão de risco de concentração tem por base a definição de limites internos à exposição para com determinados tipos de contraparte e/ou tipo de crédito, em conformidade com o Aviso nº. 09/GBM/2017, de 03 de Abril e Circular nº.03/SCO/2013, de 31 de Dezembro.Periodicamente faz-se a monitoria e atualização destes limites em função da evolução das exposições e das condições do mercado. Para além dos limites internamente definidos, o MicroBanco controla ainda o seu risco de concentração através da observação dos limites a exposições significativas a uma contraparte individual/ grupo de contrapartes relacionadas. Os requisitos de fundos próprios para risco de crédito são determinados através do método padrão simplificado, conforme estabelece o Aviso nº 3/GBM/2012 e o Aviso nº 11/GBM/2013.
7.1.5.1. Factores de risco considerados na análise das correlações entre contrapartes Para a análise das correlações entre as contrapartes são considerados pelo MicroBanco, em conformidade com o Aviso nº 9/GBM/2017 de 03 de Abril, do Banco de Moçambique, os seguintes factores de risco: 

i. Em relação a um só cliente não devem incorrer em riscos cujo valor, no seu conjunto, exceda 25% dos seus fundos próprios; e ii. O valor agregado dos grandes riscos assumidos não deve exceder o óctuplo dos seus fundos próprios. 
7.2. Informação Quantitativa No concernente ao cálculo de requisitos de capital para risco de crédito as posições em risco consideradas englobam posições activas, e estas posições estão associadas a: • Créditos sobre clientes, aplicações e disponibilidades em instituições de crédito, Governo de Moçambique, entre outras rubricas. Nesta secção, passamos a apresentar: (i) o total da exposição bruta ao risco de crédito; (ii) a distribuição geográfica das exposições, desdobrada por contrapartes; (iii) a distribuição das exposições por sectores; (iv) o índice de concentração sectorial; e (v) o desdobramento da carteira de crédito com base nas maturidades contratuais residuais.
Saldos e médias da exposição bruta ao risco de crédito a 31 de Dezembro de 2021

Quadro V. Exposição Bruta ao Risco de Crédito Dec-21 Dez - 20

Saldo Saldo Médio Saldo Saldo MédioCaixa e Equivalentes de Caixa  4,87  (9,11)  23,10  5,49 Administrações Centrais e Banco Centrais  206,40  (60,47)  327,34  70,47 Instituições de Crédito  6.655,48  2.818,39  1.018,70  (98,53)Carteira de Retalho Regulamentar  4.695,73  (2.871,52)  10 438,77  1 .316,10 Créditos Vencidos  1.171,70  522,47  126,76  (780,07)Outros Activos  180,62  (330,23)  841,08  29,51 
Total das Posições em Riscos Originais  12.914,80  69,53  12.775,75  542,96 

Milhares de Meticais

A 31 de Dezembro de 2021, o valor da Exposição Bruta ao Risco de Crédito-ilíquida de correcções e provisões, era de 12,914.80 milhares de meticais, um acréscimo de 0.54%, em relação a Dezembro de 2020. 
Distribuição geográfica das exposições a 31 de Dezembro de 2021:

A 31 de Dezembro de 2021, as exposições com garantias representam 45.43% da exposição total ao Risco de Crédito, e a 31 de Dezembro de 2020, o indicador situava-se em 80.93%.

Milhares de Meticais

Quadro X. a Exposição em Risco com Garantias

Dec-21

Exposição Total 
(Crédito)

Exposições com Garantias

Hipoteca
Penhor de 

Equipamento
Sem GarantiasCaixa e Equivalentes de Caixa  4,87 -   -  4,87 Administrações Centrais e Banco Centrais  206,40 -   -  206,40 Instituições de Crédito  6.655,48 -   -  6.655,48 Carteira de Retalho Regulamentar  4.695,73  2.343,69  1.636,87  715,16 Créditos Vencidos  1.171,70  1.171,70 -   -Outros Activos  180,62 -   -  180,62 

Total  das posicoes em Risco  12.914,80  3.515,39  1.636,87  7.772,54

Quadro X. b Exposição em Risco com Garantias

Dec-20

Exposição Total 
(Crédito)

Exposições com Garantias

Hipoteca
Penhor de 

Equipamento
Sem GarantiasCaixa e Equivalentes de Caixa  23,10 -   -  23,10 Administrações Centrais e Banco Centrais  327,34 -   -  327,34 Instituições de Crédito  1.018,70 -   -  1.018,70 Carteira de Retalho Regulamentar  10.438,77  5.716,89  4.495,72  226,16 Créditos Vencidos  126,76 -    126,76 -   Outros Activos  841,08  841,08 

Total  das posicoes em Risco  12.775,75  5.716,89  4.622,48  2.436,38 

Milhares de Meticais

PAÍSES DIVISAS

Tipos de 
posições

Das quais:

Posições não 
Compensáveis

Posições Líquidas
Posições Estruturais e elementos deduzidos aos Fundos PrópriosLonga Curta Longas Curtas Longas Curtas Longas Curtas1 2 3 4 5 6 7 8Estados Unidos da América Dólar USD  -    -    -    -    -    -    -    -   União Europeia Euro EUR  -    -    -    -    -    -    -    -   África do Sul Rand ZAR  -    -    -    -    -    -    -    -   

Total  -    -    -    -    -    -    -    -   

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

À data do relato, todos os activos e passivos financeiros da entidade estavam denominados em Meticais e o MicroBanco não tem outros compromissos denominados em moeda estrangeira. Isso reduziu a um nível insignificante, a exposição da entidade às flutuações das taxas de câmbio.
10. Risco Operacional 

10.1. Informação Qualitativa Para efeitos de reporte prudencial, a 31 de Dezembro de 2021, o MicroBanco efetuou o cálculo dos requisitos de fundos próprios para a cobertura do risco operacional de acordo com o Método do Indicador Básico (BIA). Este método baseia-se na média dos últimos três anos do indicador relevante, multiplicada por uma percentagem de 15%..O Indicador Relevante, de acordo com o Anexo I do Aviso nº 12/GBM/2013 do Banco de Moçambique, é calculado com base nos seguintes elementos contabilísticos
10.2. Informação Quantitativa Relativamente à informação Quantitativa, os valores apurados para o cálculo do Indicador Básico são apresentados no quadro seguinte:

Actividades

Indicador Relevante

2021Ano n-2 Ano n-1 Ano n

Total das Actividades Sujeitas ao Método BIA  4.814,12  7.486,38  7.037,55    967

DESCRIÇÃO(+) Juros e Rendimentos Similares  4.511,31  6.803,84  6 554,50 (-) Juros e Encargos Similares  -    -    -   (+) Rendimentos de Instrumentos de Capital  -    -    -   (+) Comissões Recebidas  305,96  533,91  451,88 (-) Comissões Pagas  21.45  17,27  27,01 (+) Resultados de Operações Financeiras  -    -    -   (+) Outros Resultados Operacionais  18,29  165,90  58,19 

Milhares de Meticais

Actividades
Indicador Relevante 

2020
Ano n-2 Ano n-1 Ano n

Total das Actividades Sujeitas ao Método BIA  2.607,29  4.814,12  7.486,38    745
DESCRIÇÃO(+) Juros e Rendimentos Similares  2.507,95  4.511,31  6.803,84 (-) Juros e Encargos Similares  -    -    -   (+) Rendimentos de Instrumentos de Capital  -    -    -   (+) Comissões Recebidas  92,68  305,96  533,91 (-) Comissões Pagas  11,62  21,45  17,27 (+) Resultados de Operações Financeiras  -    -    -   (+) Outros Resultados Operacionais  18,29  18,29  16,90 

Milhares de Meticais

EEm  31 de Dezembro de 2021 os requisitos mínimos de Fundos Próprios para a cobertura do risco operacional, ascenderam a 967 Milhares de Meticais.
11. Risco de Taxa de Juro da Carteira Bancária 

11.1. Informação Qualitativa

DefiniçãoO Risco de taxas de juro é o risco dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutuarem devido a alterações das taxas de juros de mercado, afetando negativamente a posição financeira do MicroBanco. As alterações das taxas de juros afetam a margem financeira do MicroBanco, bem como o valor dos seus instrumentos financeiros. O MicroBanco aceita a exposição aos efeitos de flutuações dos níveis prevalecentes de taxas de juros de mercado, o que pode afetar negativamente as suas margens. O impacto desta flutuação de taxas diverge dependendo da sensibilidade de cada um dos itens em relação a alterações de taxas de juro. Geralmente, no MicroBanco, o juro em adiantamentos e empréstimos a clientes é fixo.A sensibilidade destes itens e avaliada semestralmente pelo MicroBanco com base no modelo anexo à Circular nº.02/ESP/2014, tendo métricas de analise de esforço e sensibilidade. O risco de taxa de juro na carteira bancária é acompanhado a partir de mapas em que se pode analisar o perfil temporal de refixação de taxas nos ativos e passivos, permitindo as diferenças (gaps) avaliar o impacto na margem de variações de taxa de juro e gerir as posições.
Reembolso antecipado de empréstimosOs empréstimos concedidos pelo MicroBanco são passiveis de reembolsos antecipados, quer pela totalidade da posição em divida que por conta de adiantamento das prestações vincendas. Para o efeito e em estrita observância as restrições aplicáveis nas condições contratuais, o mutuário tem o dever de comunicar (por escrito) ao MicroBanco sobre a sua intenção de antecipar a amortização do capital, o montante e a data efetiva da operação pretendida.Em caso de reembolsos antecipados por conta de adiantamento das prestações vincendas, o mutuário tem opção de manter a maturidade original do contrato (reduzir a prestação paga periodicamente) ou manter a prestação paga periodicamente (reduzir a maturidade do contrato).Os reembolsos antecipados estão sujeitos a cobrança de uma comissão sobre o montante do capital antecipadamente amortizado, desde que previsto no contrato do empréstimo em causa, acrescido dos juros vencidos e não pagos ate a data efetiva da operação.
11.2. Informação Quantitativa 

Análise de sensibilidadeA exposição ao risco de taxa de juro da carteira bancária, para efeitos regulamentares, é calculada com base no modelo anexo a Circular nº.02/ESP/2014, classificando todas as rubricas do ativo, passivo e extrapatrimoniais que sejam sensíveis a taxas de juros por escalões de maturidade correspondente a uma deslocação paralela da curva de rendimentos de +/-200pb em todos os escalões de taxa de juro, consistente com a Circular nº.04/SCO/2013 do Banco de Moçambique. De seguida é apresentada a análise de sensibilidade do Risco da Taxa de Juro a uma deslocação paralela da taxa de juro de +/-200pb, considerando a totalidade dos instrumentos da carteira bancária sensíveis à taxa de juro, seguindo a metodologia da supracitada circular.

Risco de Taxa de Juro - Carteira Bancária

Exposições por Intervalo de Maturidade ou Refixação da Taxa

Situação Líquida

Banda 

Temporal

Activos Passivos
Extrapatrimo-

niais
Extrapatrimo-
niais 

Posição
Factor de ponder-

ação(%)
Posição 

ponderada

(+) (-) (+) (-) (+/-) (1) (2)À vista - 1 mês 0 0 0 0,08 01 - 3 meses 707 0 707 0,32 -23 - 6 meses 3.168 0 3.168 0,72 -236 - 12 meses 1.908 0 1.908 1,43 -271 - 2 anos 84 0 84 2,77 -22 - 3 anos 0 0 0 4,49 03 - 4 anos 0 0 0 6,14 04 - 5 anos 0 0 0 7,71 05 - 7 anos 0 0 0 10,15 07 - 10 anos 0 0 0 13,26 010 - 15 anos 0 0 0 17,84 015 - 20 anos 0 0 0 22,43 0> 20 anos 0 0 0 26,03 0
Total -55

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro -55

Fundos Próprios 11.404

Impacto da situação liquida/Fundos Próprios 0%

i. Impacto da situação líquida/ fundos própriosO impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro sobre os Fundos Próprios, avaliados através de uma ponderação de 13 bandas temporais, situa-se em 0%, conforme apresentado no quadro a seguir: 

Banda 

Temporal

Activos Passivos
Extrapatrimo-

niais
Extrapatrimo-

niais
Posição

Factor de ponder-
ação(%)

Posição 
ponderada

(+) (-) (+) (-) (+/-) (6) (7)À vista 61 0 61 2,00 1À vista - 1 mês 424 0 424 1,92 81 - 2 meses 62 0 62 1,75 12 - 3 meses 221 0 221 1,58 33 - 4 meses 1.278 0 1.278 1,42 184 - 5 meses 95 0 95 1,25 15 - 6 meses 1.795 0 1.795 1,08 196 - 7 meses 380 0 380 0,92 37 - 8 meses 697 0 697 0,75 58 - 9 meses 19 0 19 0,58 09 - 10 meses 572 0 572 0,42 210 - 11 meses 240 0 240 0,25 111 - 12 meses 0 0 0 0,08 0
Total 64

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro até um ano 64

Margem de Juro 7.054

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

1%

Margem de Juro

Milhares de Meticais

Milhares de Meticais

ii. Impacto na margem de jurosO impacto acumulado sobre a margem de juros dos instrumentos sensíveis à taxa de juro, avaliados através de uma ponderação de 13 bandas temporais, situa-se em 1%, conforme apresentado no quadro a seguir:

9.2. Divulgações Quantitativas

O quadro abaixo ilustra o índice de Concentração Individual (ICI) das Exposições ao Risco de Crédito a 31 de Dezembro de 2021.

Exposição total de cada classe de risco no âmbito do método Padrão Simplificado

Exposições ao risco de Crédito por tipo de Garantia a 31 de Dezembro 2021

X. Exposição ao Risco de Crédito Dec-21 Dec-20

Posições activos ponderados pelo riscoInstituições de Crédito  1.331,10  203,74 Carteira de Retalho Regulamentar  4.538,35  10.093,60 Créditos Vencidos  1.757,55  190,14 Outros Activos  180,62  841,08 
Total activos ponderados pelo risco de Crédito  7.807,61  11.328,56 

Testes de Esforço Os resultados do testes de esforço de risco da taxa de juro elaborado pelo MicroBanco, nos termos da Circular nº 05/SCO/2013, com referência a 31 de Dezembro de 2021 e tendo como base diferentes produtos da carteira bancária, sugerem que no caso de uma variação significativa das taxas de juro assumindo a exposição na carteira bancaria, a potencial perda para o MicroBanco de 64 milhares de Meticais correspondente com o cenário de acentuado agravamento económico observado, estando dentro do apetite de risco definido pela gestão do MicroBanco

9. Risco de Mercado 

9.1. Divulgações Qualitativas O MicroBanco assume a exposição aos efeitos de flutuações nas taxas de câmbio vigentes na sua posição financeira e fluxos de caixa. O Conselho de Administração estabelece limites para o nível de exposição por moeda que são monitorados regularmente. Para o cálculo do risco cambial, o MicroBanco recorreu aos procedimentos de cálculo previstos no anexo do Aviso nº 13/GBM/2013 do Banco de Moçambique, que define as regras de cálculo dos requisitos de fundos próprios no que concerne ao risco cambial. 

Distribuição das exposições crédito por sectores a 31 de Dezembro 2021

Distribuição das exposições bruta ao risco de crédito por sectores (pelos principais tipos de exposição) a 31 de Dezembro de 2021

Quadro VIIa. Exposição Bruta 
ao Risco de Crédito

Agri-
cultura

Indústrias 
Extractivas

Indústria 
de Turismo

Comércio

Trans-
portes e 
Comuni-
cações

Inst.Fina. 
N/ mone-
tarias

Outros 
sectores

Dec-21

Caixa e Equivalentes de Caixa -   - -   - -   -  4,87  4,87 Administrações Centrais e Banco 
Centrais

-   - -   - -   -  206,40  206,40 Instituições de Crédito -   - -   - -    6.655,48 -    6.655,48 Carteira de Retalho Regulamentar  67,53  95,26  1.320,00  1.540,68 -    791,37  2.052,58  5.867,42 Créditos Vencidos -   - -   - -   - -   -Outros Activos -   - -   - -   -  180,62  180,62 
Total das Posições em Riscos 
Originais

 67,53  95,26  1.320,00  1.540,68 -    7.446,85  2.444,48  1.914,79 

Quadro VIIb. Exposição ao 
risco de Crédito reconhe-

cido no balanço
Saldo

Agricul-
tura

Indústrias 
Extractivas

Indústria 
de Tur-

ismo
Comércio

Trans-
portes e 
Comuni-
cações

Insti.Fina. 
N/ mone-

tarias

Outros 
sectores

Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais  4,87 -   - -   - -   - -   Administrações Centrais e Banco Centrais  206,40 -   - -   - -   -  206,40 Disponibilidades em Institu-ições de Crédito  6.655,48 -   - -   - -   -  6.655,48 Empréstimos  5.867,43  67,53  95,26  1.320,00  1.540,68 -    791,37  2.052,58 Outros Activos  180,62 -   - -   - -   - -   
Total das Posições em 
Riscos Originais

 12.914,80  67,53  95,26  1.320,00  1.540,68 -    791,37  8.914,46 

 Quadro VIIc Distribuição 
da carteira de activos com 

base nas maturidades 
contratuais residuais

Até 1 mês 1 a 12 meses 1 a 3 anos Acima 3 anos
Indetermi-

nado
Dec-21

Caixa e Equivalentes de Caixa  4,87 -   - -   -  4,87 Administrações Centrais e Banco Centrais  206,40  206,40 Instituições de Crédito  655,48  6.000,00 -   - -    6.655,48 Carteira de Retalho Regu-
lamentar

-    4.268,55  427,18 -   -  4.695,73 Créditos Vencidos -   - -   -  1.171,70  1.171,70 Outros Activos  180,62 -    180,62 
Total  660,35  10.268,55  607,79 -    1.378,10  12.914,80 

Distribuição da exposição ao risco de crédito por maturidades contratuais residuais

Milhares de Meticais

Milhares de Meticais

Milhares de Meticais

Milhares de Meticais

Quadro VI. Distribuição Geografica das posições em risco pelas 
principais classes 

Moçambique

Sul TotalCaixa e Equivalentes de Caixa  4,87  4,87 Administrações Centrais e Banco Centrais  206,40  206,40 Instituições de Crédito  6.655,48  6.655,48 Carteira de Retalho Regulamentar  4.695,73  4 .695,73 Créditos Vencidos  1.171,70  1.171,70 Outros Activos  180,62  180,62 
Total  das posicoes em Risco  12.914,80  12.914,80 

AC MICROBANCO AJUDA VOCÊ A REALIZAR OS SEUS SONHOS

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE36 Sexta-feira, 27 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÕES 

Anúncio de Concursos
1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou

estrangeiras interessadas a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

Nº do
Concurso

Objecto
Data e hora 

para entrega 
das propostas

Data e hora 
para abertura 
das propostas

Garantia 
provisória

(em meticais)

58A0003051/
CP/N⁰ 4/Fundos 
Externos/2022

Aquisição de material e 
reagentes de laboratório 

para o CISPOC

18/6/2022
9.30 horas

18/6/2022
9.45 horas Aplicável

58A0003051/CP n⁰ 
17 /Fundos Externos 
do INS/UGEA/2022

Contratação de serviços 
para realização de testes 

laboratoriais

18/6/2022
11.30 horas

18/6/2022
11.45 horas Aplicável

58A0003051/CP 
n⁰ 18      /Fundos 
Externos do INS/

UGEA/2022

Para aquisição de 
equipamento do 
laboratório para 

Delegação do INS na 
Cidade de Maputo

18/6/2022
13.30 horas

18/6/2022
13.45 horas N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos
dos Concursos ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela
importância não reembolsável de 1.000,00 MT (Mil meticais). O pagamento deverá ser feito
em depósito directo no Banco de Moçambique (conta: PROJECTOS DE PESQUISA DE VACINAS
PRE Nº 004403513002).

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecida neste

anúncio e serão abertas em sessão pública, na mesmo endereço, na presença dos concorrentes

que desejarem comparecer.

Instituto Nacional de Saúde
Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene

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

Maputo Província, Maio de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível) 11178
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ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. A Electricidade de Moçambique, E.P., convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o for-

necimento conforme tabela abaixo: 

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los, no endereço
abaixo indicado, a partir do dia 30 de Maio de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.500,00 MT (mil e qui-
nhentos meticais). O pagamento poderá ser feito através de depósito na conta BIM número 1188445 e o recibo deverá ser levantado
na Tesouraria da Empresa sita na Cidade de Maputo na Av. Agostinho Neto, N° 70, R/C. 

3. Os concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, fornecimento de bens e prestação de 
Serviços a EDM. 

4. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre as 07:30 e as 15:30 horas, de Segunda a Sexta-
Feira. 

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 
Direcção de Aquisições 
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, 
Telefone:  +258 21 359690 
Maputo-Moçambique 
www.edm.co.mz 

Maputo, 27 de Maio de 2022 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Item Nº do 
 Concurso Objeto de Contratação 

Data e hora da 
entrega das 
propostas 

Data e hora da 
abertura das 

propostas 

Garantia provisória 
(em meticais) 

1 

Concurso Publi-
co 62/EDM-
DIA/2022 

Contratação de Empresas Vocaciona-
das para 

Lote 1-  Proteção contra 
ataques do tipo Ransomware 

  
Lote 2 -   Fornecimento e instalação da 
rede estruturada de dados, voz, ener-

gia e UPS na Direcção Comercial 

Lote 3-  fornecimento de plataforma de 
Service Desk 

  
Lote 4 -  Fornecimento de Equipamen-
tos terminais de Comunicações para 

ZSC e 
  

Lote 5 - Malas e Ferramentas. 
  

Lote 6 -  Aquisição de 36 (trinta e seis) 
computadores All-in-one 

20 de Junho 
2022 

As 13:00 

20 de Junho 
2022 as 13:15 

Lote I:  120,000.00 

Lote II: 
16,500.00 

Lote III: 300,000.00 

Lote IV: 48,000.00 

Lote V: 60,000.00 

Lote VI: 45,000.00 

2 

Concurso  
Publico 63/EDM
-DIA/2022 

Concurso Publico para o desenho e 
especificação e uniforme executivo 

para as áreas comercial e administrati-
va EDM 

17 de Junho 
2022 as 13:00 

17 de Junho 
2022 as 13:15 15,000.00 

3 
Concurso  
Publico 64/EDM
-DIA/2022 

Fornecimento, Instalação de Rede Esta-
bilizada de Energia, Dados e Voz na 

Área de Serviço ao Cliente de Mocuba 

22 de Junho 
2022 as 13:00 

23 de Junho 
2022 as 13:15 24,.000.00 

4 
Concurso  
Publico 65/EDM
-DIA/2022 

Contratação de Empresa Especializada 
para Transporte de Carga Aérea 

21 de Junho 
2022 as 13:00 

21 de Junho as 
13:15 45,000.00 

5 
Concurso  
Publico 66/EDM
-DIA/2022 

Fornecimento de um posto medico 
contentorizado 

21 de Junho 
2022 as 13:00 

21 de Junho 
2022 as 13:15 15,000.00 

6 
Concurso  
Publico 67/EDM
-DIA/2022 

contratação de empresa que possa for-
necimento de serviços de um sistema 
de gestão de arquivo físico e digital 

22 de Junho 
2022 as 10:00 

22 de Junho 
2022 as 10:15      60,000.00 

Maputo, 27 de Maio de 2022

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES  

Iluminando a Transformação de Moçambique 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1.A Electricidade de Moçambique, E.P., convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento conforme tabela abaixo:

Item Nº do  
Concurso Objecto de Contratação 

Data e hora d 
a entrega  

das propostas 

Data e hora  
da abertura  

das propostas 
Garantia provisória 

(MZN) Local ou endereço da abertura 

1 

Concurso Público n° 52/
EDM-DIA/2022 

Contratação de Hotéis e aluguer de salas de conferência para a EDM

Lote I: Contratação de Hotéis

Lote II: Aluguer de salas de conferência 

20 de Junho 2022
10:00  horas

23 de Junho 2022
10:00 horas

28 de Junho 2022
10:00 horas

10 de Julho 2022
10:00 horas 

20 Junho 2022
10:15 horas

23 de Junho 2022
10:15 horas

28 de Junho 2022
10:15 horas

01 de Julho 2022
10:15 horas 

Lote I: 30,000.00

Lote II: 30,000.00 

Lichinga, Pemba
Nacala, Nampula

Tete, Chimoio
Beira, Quelimane

Inhambane, Vilankulos
Xai Xai, Chokwé

Maputo Cidade e Maputo Província 

2 Concurso Público Nº 53/
EDM-DIA/2022 

Contratação de Serviços de Táxi 21 de Junho 2022
10:00  horas 

21 de Junho 2022
10:15 horas 

N/A Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, Cidade de Maputo 

3 
Concurso Público 55/
EDM-DIA/2022 

Fornecimento, instalação e comissionamento de sistemas de tele-sinalização      
Visita Obrgatoria ao local 

30 de Junho 2022
10:00  horas 

30 de Junho 2022
10:15 horas 

Lote I: 250,000.00
Lote II: 250,000.00

Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, Cidade de Maputo 
Local da visita: Rua 7 de Abril nº20, Angoche
Data:  13 de Junho de 2022 

4 Concurso Público Nº 56/
EDM-DIA/2022 

Fornecimento, Instalação e Comissionamento de equipamentos de telecomunica-
ções 

28 de Junho 2022
10:00  horas 

28 de Junho 2022
10:15  horas 

Lote I: 250,000.00
Lote II: 250,000.00 

Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, Cidade de Maputo 

5 Concurso Publico № 57/
EDM-DIA/2022 

Fornecimento de Peças Sobressalentes para Equipamentos Electricos e Acessó-
rios da Central Termica de Maputo  

27 de Junho  de 2022
10:00 horas 

27 de Junho  de 2022
10:15 horas 

Lote 1-200 000,00
Lote 2- 200 000,00 

Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, Cidade de Maputo 

6 

Concurso Público nº 59/
EDM-DIA/2022
(3 lotes) 

Serviços de  Contratação de Empreitada para Pinturas  Exteriores
Lote I: Edifício Sede, Av. Agostinho Neto no 70
Lote II: Edifício da Distribuição Av. Eduardo Mondlane nº1352/1398
Lote III: Edifício da Av. Albert Lithuli no970. 

Visita obrigatória 

20 de Junho 2022    
10:00 horas 

20 de Junho 2022  
10:15 horas 

Lote I: 30,000.00
Lote II: 30,000.00
Lote III: 45,000.00 

Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, Cidade de Maputo

Local da visita:  Concentração -Edifício Sede da EDM, Av. Agostinho Neto nº 70. Data: 9 de Junho de 2022 
10:15 horas 

7 

Concurso Publico N.º 60/
EDM-DIA/2022 

Contratação de Empreitada de Obra para Construção – Reconstrução de Funda-
ções em Betão Armado na Linha CL71, para o Assentamento de Torres Metálicas 
Troço Mavuzi – Nhamatanda, na Província de Manica na DTCE.

Visita obrigatória 

17 de Junho de 2022
10:00 horas 

17 de Junho de 2022
10:15 horas 

100,000.00 Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, Cidade de Maputo
Local da visita: Concentração nas Bombas da BP no Cruzamento de Inchope,  Via para Maputo.
 Data: 06 de Junho de 2022 12.30 horas
Nota: Os concorrentes devem possuir transporte 4x4 a custo próprio 

8 

Concurso Publico N.º 61/
EDM-DIA/2022
(4 Lotes) 

Contratação de Empreitada de Obra para
Construção de Fossa – Suporte de Transformador em Betão
Armado nas Subestações da EDM

Lote I: Subestação da Munhava
Armado – Beira/ DTCE;

Lote II: Subestação da Dondo  - Beira/ DTCE;

Lote III: Subestação de Chimoio 2
– Chimoio Cidade/ Manica DTCE;

Lote IV: Subestação de Marrupa
– Marrupa/Niassa na
DTNO.

Visita obrigatória

17 de Junho de 2022
13:00 horas 

17 de Junho de 2022
13:15 horas Lote I:

100,000.00 

Lote II:
100,000.00

Lote III:
100,000.00

Lote IV
100,000.00

Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, Cidade de Maputo

Local da visita:
Lote I: Subestação da Munhava. Data: 06 de  Junho de 2022  9:00 horas. Local de concentração na Subestação 
da Munhava – Bairro da Munhaca - cidade da Beira na DTCE;

Local da visita:
Lote II: Subestação de Dondo. Data: 06 de Junho de 2022 10:30 horas. Local de Concentração na Subestação 
de Dondo;

Local da visita:
Lote III: Subestação de Chimoio. Data: 2 dia 06 de Junho de 2022  16:00 horas. Local de Concentração na 
Subestação de Chimoio 1, na Cidade de Chimoio (escritórios da DTCE);

Local da visita
Lote IV: Subestação de Marrupa Data:  10 de Junho de 2022 14:00 horas. Local de Concentração na Subesta-
ção Marrupa, vila de Marrupa em Niassa – DTNO

Nota: Os concorrentes devem, possuir transporte 4x4 a custo próprio. 
2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 30 de Maio de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1,500.00 MT (mil e quinhentos meticais).

O pagamento poderá ser feito através de depósito na conta BIM número 1188445 e o recibo deverá ser levantado na Tesouraria da Empresa sita na Cidade de Maputo na Av. Agostinho Neto, N° 70, R/C e nos endereços das Áreas ao Serviço ao Cliente Acima.
3. Os concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, fornecimento de bens e prestação de Serviços a EDM. 
4. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre as 07:30 e as 15:30 horas, de Segunda a Sexta-Feira. 

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 
Direcção de Aquisições 
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, Telefone:  +258 21 359690 
Maputo-Moçambique 
www.edm.co.mz   Maputo, 27 de Maio de 2022 

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES 

Concurso Publico № 57

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE MAXIXE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MAXIXE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 e alínea c) do nº 2 do artigo 35 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 nº 5/2016, 

de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos acima foram adjudicados à:

CONCURSO Nº 090I000241/CL/0002/2022
Lote Concorrente Preço Incluindo IVA

Contratação de empreitada para expansão da rede eléctrica no Bairro Mabil – 2

I ENGENGENHARIA PROJECTOS CONSULTORIA E 
SERVIÇOS, LDA

1.465.633,26MT

CONCURSO Nº 090I000241/CL/0003/2022
Fornecimento e montagem de gerador de corrente eléctrica no Centro de Saúde de 

Maxixe

I INTEL CORPORATION, LIMITADA 788.684,13MT

CONCURSO Nº 090I000241/AD/0004/2022
Contratação de serviços para recolha e tratamento de resíduos no Município de 

Maxixe

I ECOL – AMBIENTE E CONSULTOR, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

1.800.000,00MT

CONCURSO Nº 090I000241/AD/0006/2022
Fornecimento de material de construção e de ferragem para fabrico e reparação de 

depósitos de lixo

I SUBAHAS COMERCIAL, LDA 1.363.725,00MT

Fornecimento de material de construção, eletrificação e de canalização para responder 
diversas solicitações de apoio e actividades da instituição

II CONSTRUA, LDA 1.300.000,00MT

Maxixe, aos 26 de Maio de 2022
O Presidente

Fernando Bambo

(DN1)

4749

EMOSE- EMPRESA MOÇAMBICANA DE SEGUROS, SA
Pretende admitir para o seu quadro de pessoal:

 Um (1) Gestor do Canal Digital

Discrição da função: 
Gerir o canal digital de vendas da EMOSE.

Principais Responsabilidades:
• Garantir satisfação e boa experiência do 

cliente no canal digital;

• Executar a estratégia digital de vendas;

• Construir uma forte relação comercial com

parceiros;

• Vender no digital, usando todas as ferramentas 

digitais disponíveis;

• Inovar e coordenar com a DTI a implementação 

de plataformas digitais de venda e interacção

com o público;

• Desenhar e lançar produtos e serviços no

canal digital.

Competências Essenciais, Conhecimento e 
Experiência:

• Fortes habilidades de gestão de projectos

e relatórios;

• Excelente compreensão de marketing

mix;

• Focado no cliente;

• Excelente capacidade de interacção com

steakeholders (internos e externos);

• Forte capacidade de lidar com vários

projectos e cumprir prazos em 
coordenação com outros departamentos;

• Boa capacidade de comunicação e negociação;

• Excelente solucionador de problemas

com recursos digitais;

• Excelentes habilidades analíticas;

• Excelentes habilidades de apresentação

gráfica de produtos e serviços;
• Capaz de trabalhar sob pressão.

Principais indicadores de desempenho:
• Receita via canal digital

• Adesão de clientes via digital

• Feedback do mercado

Outras aptidões 
• Espírito de equipa

• Proactividade

• Criatividade e inovação

Requisitos:
• Licenciatura em Marketing ou áreas

relacionadas ou equivalente;

• Domínio da língua Inglesa é uma

vantagem;

• Nacionalidade moçambicana;

• Idade compreendida entre os 21 e 35

anos.

As respostas a este anúncio deverão ser entregues na Sede da EMOSE, sita na Av. 25 de Setembro, n.º 1383, 

3º Andar, porta 308, até ao dia 6 de Junho de 2022, acompanhadas de documento de Identificação, Carta 
de Apresentação, Curriculum Vitae e Certificado de habilitações literárias. 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL FISCAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Na sequência do aviso para manifestação de interesse através da apresentação 
de candidaturas para o preenchimento de vagas por mobilidade de funcionários, 
para o quadro de pessoal do Tribunal Fiscal da Província de Nampula, aberto 
por Despacho do Meritíssimo Juiz-Presidente deste Tribunal, Dr. Raúl João 
Mutemue, datado de 11 de Fevereiro de 2022, publica-se a lista final dos 
concorrentes.

Categoria de Oficial de Diligências Provincial

Nº Nome Completo Nota Observação
01 Uilsone Manteiga Nharugue 14.6 Aprovado
02 Abudo Mutapara 12.5 Aprovado
03 Filipe Chico Filipe Maurício 12.5 Aprovado a)
04 Alfredo Pedro Cândido 12.1 Aprovado
05 Eufrásio Teles Adelino         11.9 Aprovado
06 Janote António das Neves Mesa 11 Aprovado
07 Magaias António Tavares 10 Aprovado
08 Emílio Ernesto Mutolo 7.4 Reprovado

09 Adelina Laura Sebastião 7.2 Reprovada

10 Edmundo dos Inocentes António Leão 7.2 Reprovado

11 Manuel Temoso Macário 6.5 Reprovado

12 Ivan Miguel Soares Gemo 6 Reprovado

13 Chame Luís Manuel Martins 6 Reprovado

14 Amede Alixandre Melita 5.8 Reprovado

15 Cátia Lavinia Mussa Hamede 4.6 Reprovado

16 Zaire Jacinto PatricioSololo 4.2 Reprovado

17 Evaristo Alves Mario 4 Reprovado

18 Meque Francisco Magena 4 Reprovado

19 Celestino Branquinho 3 Reprovado

20 Brás Coutinho 2.7 Reprovado

21 Chabane Saide Ali - Faltou

22 José Pedro Mendes - Faltou

23 Lúcio dos Santos Timama - Faltou

24 Martins Cassimiro - Faltou

25 Renato Jorge Luís - Faltou

Categoria de Escriturário Judicial Provincial
Nº Nome Completo Nota Observação

01 Juraia Judite Castenheiro Chequele 13.25 Aprovada b)
02 Morena José Ernesto Chimangue 7.8 Reprovada

03 Delfina de Fátima Sebastião Falume 6.7 Reprovada

04 Jacob Muarire Masse João 6.4 Reprovada

05 Sérgio Vicente 6.0 Reprovado

06 Manuel Amisse 5.8 Reprovado

07 Rafael dos Santos Joaquim Puelia 5.8 Reprovado

08 Felix Jorge Quinaue 5.4 Reprovado

09 Olga António Matambo; 5.4 Reprovada

10 Adélia Maria Júlio Muissicoja Jeque 5.2 Reprovada

11 Tino Arguido Marcos Serrote 5 Reprovado

12 Emília de Jesus José Lounhoa Raúl 4.6 Reprovada

13 Genita Arlindo Joaquim 3.4 Reprovada

14 Abreu de Olarilas Martinho - Faltou

a) Atendendo a base salarial auferida nos serviços de origem do candidato,

a categoria para a qual concorre por mobilidade (Oficial de Diligências
Provincial) não permite a salvaguarda dos direitos adquiridos do mesmo,

nos termos do artigo 19 do EGFAE, aprovado pela Lei nº 10/2017, de

1 Agosto, conjugado com os artigos 66 e 67 do REGFAE, aprovado pelo

Decreto nº 5/2018, de 26 de Fevereiro, em virtude de estar prevista para

a mesma categoria base salarial inferior.

b) Atendendo a base salarial auferida nos serviços de origem da candidata,

a categoria para a qual concorre por mobilidade (Escriturário Judicial

Provincial) não permite a salvaguarda dos direitos adquiridos da mesma,

nos termos do artigo 19 do EGFAE, aprovado pela Lei nº 10/2017, de

1 Agosto, conjugado com os artigos 66 e 67 do REGFAE, aprovado pelo

Decreto nº 5/2018, de 26 de Fevereiro, em virtude de estar prevista para

a mesma categoria base salarial inferior.

Nampula, aos 26 de Maio de 2022

O Colégio de Júris 
(Ilegível)

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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República de Moçambique
Tribunal Judicial da Província da Zambézia

Gabinete do Juiz-Presidente
GJP/2022

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS 

De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de 

Março, comunica – se que o objecto dos concursos abaixo, foi adjudicado às empresas: Construções 

Sotomane, Rádio Moçambique, JAVA Construções e Alif, Limitada e Mini Shoping.

Nº do Concurso e 

Modalidade
Objecto de Contratação Concorrente

Valor de 

Adjudicação
N º 08/UGEA/TJPZ/2022

Ajuste Directo

Fornecimento de vinhetas para 

viaturas do TJPZ 

RÁDIO 

MOÇAMBIQUE E.P
2.880,00MT

Nº09/UGEA/TJPZ/2022

Ajuste Directo

Manutenção e reparação de rede de 

electrificação 
CONSTRUÇÕES 

SOTOMANE
20.124,00MT

Nº10/UGEA/TJPZ/2022

Ajuste Directo
Fornecimento de blocos de nota ALIF LIMITADA 1.950,00MT

N 11/UGEA/TJPZ/2022

Ajuste directo

Evacuação e limpeza de águas 

residuais no ressinto da residência 

protocolar

JAVA CONSTRUÇÕES
 15.912,00MT

Nº18/UGEA/TJPZ/2022

Concurso por cotações

Fornecimento de sinal de televisão 

para o TJPZ
MINI SHOPING 53.400,00MT

Quelimane, aos 25 de Maio de 2022
O Juiz-Presidente

Dr. Paulo Ricardo Cinco-Reis
(Juiz Desembargador)
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PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE MAGUDE

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE  ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Marco, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos 
abaixo indicados:

Nº Concurso Nome do Concorrente Objecto do Concurso
Valor de 

Adjudicação 
Incluindo IVA

1
01/UGEA/

SDSMAS/MAG/22

C.R.V.M. CENTRO DE
REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DE 

MOÇAMBIQUE

Reparação e manutenção 
de viaturas e motorizadas

799.110,00MT

2
02/UGEA/
SDSMAS/ 
MAG/22

C.J.S ELECTRICAL, COMERCIAL
E CONSTRUÇÕES, LDA

Reparação e manutenção 
do sistema eléctrico 1.248.000,00MT

3
03/UGEA/
SDSMAS/ 
MAG/22

FILTRON SERVIC’ES, EI
Reparação e manutenção 
do sistema de esgotos e 

canalização
784.900,60MT

4
04/UGEA/
SDSMAS/ 
MAG/22

ELECTRO EGA, EI

Aquisição de material 
dourador de escritório, 

equipamento informático 
e electrodoméstico

1.495.414,44MT

5
05/UGEA/
SDSMAS/ 
MAG/22

C.J.S ELECTRICAL, COMERCIAL
E CONSTRUÇÕES

Pequenas manutenções de 
imóveis

 1.380.000,00MT

Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
1. No âmbito do Programa de Abastecimento de Água e Saneamento, dentro das acções inerentes a este programa,

a DPOP-Tete pretende aplicar parte destes fundos para a contratação de serviços de consultoria para fiscalização
de obras de construção de 57 furos de abastecimento de água, de acordo com o seguinte:

N.º do Concurso Objecto do Concurso Financiador
Hora e Data-limite de 

entrega

47F001261/
CP/00043/2022

Fiscalização de obras de construção de 25 furos positivos de 
abastecimento de água nos Distritos de Dôa (10) e Mutarara (15)

FCDO
Até às 10.00 horas do dia 

20 de Junho de 2022
47F001261/

CP/00044/2022
Fiscalização de obras de construção de 12 furos positivos de 
abastecimento de água no Distrito de Moatize 

47F001261/
CP/00045/2022

Fiscalização de obras de construção de 20 furos positivos de abas-
tecimento de água nos Distritos de Chifunde (10) e Marávia (10)

2. Para o efeito, são convidados todos os interessados elegíveis a manifestar o seu interesse em prestar a DPOP-Tete, 
serviços de consultoria supra citados. São elegíveis os que demonstrarem possuir qualificações jurídicas, técnica
e regularidade fiscal, através da apresentação da respectiva documentação comprovativa. Potenciais concorren-
tes poderão associar-se de forma a melhorarem a sua capacidade técnica.

3. Desencoraja-se os concorrentes com mau desempenho nos contratos anteriores com Entidades Públicas
e Privadas;

4. Os concursos serão regidos de acordo com os procedimentos constantes do Regulamento de Contratação de Em-
preitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º
5/2016, de 8 de Março e é está aberto a todos concorrentes, conforme definido no referido regulamento.

5. A manifestação de interesse para a fiscalização deverá ser acompanhada pela seguinte informação:

5.1- Carta de manifestação de interesse;

5.2- Alvará da 2ª classe para o exercício da actividade de Consultoria de Construção Civil nas Obras Públicas ao 
abrigo do Diploma Ministerial nº 76/2015, de 22 de Maio;

5.3 - Certidão emitida pelo INE (Instituto Nacional de Estatística) actualizada; e

5.4- Certificado de Quitação das Finanças Públicas actualizado; 
5.5- Certidão de Segurança Social actualizada e 

5.6- Cadastro Único actualizado, pode ser uma vantagem;

6. Curriculum da empresa contendo informação relevante, relativa a experiência na execução de serviços similares;
1.1 Quadro técnico qualificado na área visada com respectivos CV’s e Certificados que comprovem a realização

de actividades similares (no mínimo: 1 Coordenador e 1 fiscal residente);
1.2 Não serão aceites propostas que apresentem o mesmo fiscal residente e/ou equipamento requeridos para

mais de um concurso;

7. Os interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado, das 8.30 às 15.00 horas, até uma
semana antes da data-limite.

8. A manifestação de interesse deverá ser apresentada em língua portuguesa e entregue em triplicado num envelope
fechado, no endereço abaixo indicado. Propostas enviadas por correio electrónico (E-mail) e por Fax não serão
consideradas.

9. O local, data e hora para o anúncio do posicionamento dos concorrentes será na Direcção Provincial de Obras Pú-
blicas de Tete. Endereço: Avenida Eduardo Mondlane, n.º 513, Telef. n º 843026005/ 843026006, de acordo com
o seguinte:

N.º do Concurso Data de Anúncio do Posicionamento Hora

47F001261/CP/00043/2022 21 de Julho de 2022 10.00 horas

47F001261/CP/00044/2022 21 de Julho de 2022 10.10 horas

47F001261/CP/00045/2022 21 de Julho de 2022 10.20 horas

Tete, aos 26 de Maio de 2022
O Director Provincial

A Autoridade Competente
(Ilegível)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO 

DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CAHORA BASSA,                              

EM CHITIMA, PROVÍNCIA DE TETE

CONCURSO Nº: HCB/DSA/CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CAHORA BASSA/037/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA (HCB) pretende lançar um concurso, cujo objectivo 
é de contratar um consultor especializado que possa executar os trabalhos de adequação do 
Projecto existente, Assistência Técnica ao Procurement e Fiscalização das Obras de Construção 
do Hospital Distrital de Cahora Bassa, em Chitima, Província de Tete, com qualidade especificada, 
comprovada e a um preço competitivo. 

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas 
qualificadas e com experiência relevante comprovada atravês de cartas abonatórias. 
Os interessados deverão, impreterivelmente reunir os seguintes requisitos mínimos de 
elegibilidade:

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos e Alvará para execução de projectos de
consultoria actualizado de pelo menos 4ª classe;

2. Apresentar o perfil da empresa destacando a experiência relevante geral em fiscalização de
obras de construção civil e a carteira de clientes (experiência geral na área de consultoria e
fiscalização em construção civil);

3. Possuir experiência em trabalhos de natureza e volume similares, nos últimos 5 anos (pelo
menos 3 referências de boa execução trabalhos de fiscalização de obras de natureza e
dimensões similares e, comprovados mediante a apresentação de cartas abonatórias);

4. Possuir recursos humanos, equipamentos materiais e estrutura de gestão, com qualificações
e, competência em executar trabalhos de natureza similar ao objecto do concurso;

5. Possuir a certidão de quitação que comprove que o concorrente tem situação regularizada
nas Finanças e Segurança Social;

6. Possuir a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência
e recuperação;

7. Possuir o relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço e demonstração de resultado), que
comprovem que o concorrente possui robustez financeira a para a execução dos serviços.

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem 
quaisquer custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico: 
concurso-hospital-chitima@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 6 de Junho de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e fazer constar no 
campo “Assunto” do e-mail o texto “ HCB/DSA/CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CAHORA BASSA/037/2022– Manifestação 
de interesse”.

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

Songo, aos 26 de Maio de 2022

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

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

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÕES 

ADENDA AO ANÚNCIO DO                                                                                     
CONCURSO PÚBLICO/N.⁰ 11/OE-FUNDOS EXTERNOS/2022

No âmbito do anúncio publicado neste jornal, nos dias 11 e 13 de Abril de 2022, referente ao Concurso Público 
acima indicado para a contratação de serviços de manutenção preventiva e correctiva do edifício-sede do 
Instituto Nacional de Saúde, emite-se a presente adenda ao referido anúncio, de acordo com o seguinte:

Onde se lê “As propostas deverão ser entregues até às 10.00 horas do dia 4/5/2022 e abertura terá lugar no 
dia 4/5/2022, pelas 10.15 horas”, passa a ler-se ʺAs propostas deverão ser entregues até às 10.00 horas 
do dia 7/6/2022 e a abertura terá lugar no dia 7/6/2022, pelas 10.15 horasʺ

Todas as demais informações constantes do anúncio permanecem inalteradas.

Maputo Província, Maio de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

CONCURSO PÚBLICO N.º 03/UGEA/CDM/2022 

A Empresa Nacional dos Correios de Moçambique, EP (Em Liquidação), sita na Av. 25 de 
Setembro, nº 1462, 1º Andar, na Cidade de Maputo convida empresas interessadas a 
apresentarem propostas em carta fechada para o concurso, cujo objecto é:

Reabilitação do Tecto do Edifício-Sede (Maputo)

Os concorrentes interessados poderão adquirir ou consultar o caderno de encargos na sede 
da Correios de Moçambique, EP (Em liquidação) UGEA, sita na Av. 25 de Setembro, nº 1462, 
1º andar, pela importância não reembolsável de 2.000.00MT. 

As propostas serão seleccionadas com base no critério conjugado e deverão ser entregues 
no Gabinete da UGEA, no endereço acima, até às 10.00 horas do dia 29 de Junho de 2022 
e serão abertas em sessão pública às 10.15 horas da mesma data, na Sala de Reuniões da 
Comissão Liquidatária.

Maputo, aos 26 de Maio de 2022 
UGEA

4612

11178

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial 
da Província de Inhambane faz saber que na 
sequência dos Autos de Acção Executiva 
Ordinária para Pagamento de Quantia Certa, 
número um barra dois mil e oito, traço C, 
pendentes neste juízo, movidos pelo exequente 
JOSÉ CASTRO DENIS SANDO, maior de idade, 
residente no Bairro Chambone-6, contra os 
executados: SILVESTRE MELECO MATSENA 
e AUNENTA CHUVA MACHAVA, casados e 

residentes no Bairro Malalane, talhão 461, 
cidade da Maxixe, correm éditos de vinte dias, 
contados da segunda e última publicação de 
anúncios, citando credores desconhecidos dos 
executados acima indicados para, no prazo de 
dez dias, posterior ao dos éditos, reclamarem 
o pagamento de seus créditos pelo produto de
um imóvel do tipo 3, sito no talhão 461, Bairro
Malalane, cidade da Maxixe, sobre o qual tenham
garantia real, ao abrigo do disposto nos artigos

864º e 865º do Código do Processo Civil.

Inhambane, aos 19 de Maio de 2022

O Juiz de Direito

Dr. Olímpio Mário Mujovo

(Juiz de Direito “C”)

A Escriturária Judicial Provincial

Aleixa Viriato Sumbana

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE

PRIMEIRA SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

15

A Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC), é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, 
que visa fortalecer a capacidade das comunidades com o objectivo de vencer a pobreza e promover a justiça social 
em Moçambique.

No âmbito do financiamento do Fundo Global para HIV, Tuberculose e Malária a Moçambique, a Fundação para o 
Desenvolvimento da Comunidade (FDC) vai implementar, em todas as províncias do país e por via dos seus parceiros 
de implementação, actividades de prevenção de HIV e TB viradas para raparigas e populações chaves na comunidade.

Assim, com intuito de conferir cada vez maior transparência e fiabilidade na implementação das suas actividades, a 
FDC pretende preencher duas vagas, uma de Oficial de Controle de Qualidade, dois Oficiais Provinciais de Monitoria 
e Avaliação e outra de Oficial Junior de Procurement, que reúnam os requisitos abaixo indicados.   

1. OFICIAL DE CONTROLO DE QUALIDADE – Maputo FDC-Sede

Sob supervisão do Gestor do Projecto, deverá:

 Monitorar com os oficiais de M&A da FDC RP os indicadores de PERFORMANCE estabelecidos, relativos a
intervenções de SBCC, e propor medidas corretivas de modo a que o alcance das metas de execução sejam
sempre com excelente qualidade;

 Produzir e disseminar os instrumentos de controle de qualidade dos indicadores estabelecidos pelo projecto,
pelas equipas provinciais;

 Participar no Desenvolvimento e integração do DHIS2 em coordenação com o Oficial Sénior de Report no
sistema de M&A da subvenção para melhorar a gestão e monitoria dos beneficiários dos serviços fornecidos;

 Participar na elaboração do plano de M&A da subvenção e integração de indicadores programáticos
relevantes para medir de forma detalhada o seu desempenho. Apoiar os oficias de M&A na análise detalhada
destes indicadores e na elaboração de recomendações que possa reforçar a planificação da subvenção e o seu
impacto.

 Elaborar o relatório de Dashboard do programa com as respectivas interpretações qualitativas;
 Participar  na elaboracao do PUDR e elaboracao do relatorio de implementacao da subvencao dando analises

dos processos e desafios verificados durante os periodos.
 Assistir aos Oficiais de M&A na identificação e sistematização das lições aprendidas da implementação dos

pacotes de SBCC;
 Analisar o processo de uso das ferramentas de SBCC e de M&A nos Sub-recipientes durante a implementação

e sugerir mudanças para a melhoria;
 Garantir o uso padronizado de todos os instrumentos programáticos e de M&A pelos Sub-recipientes;
 Realizar visitas de Spot Check para aferir o nível de proficiência dos activistas em relação às ferramentas de

SBCC e de M&A;
 Desenvolver instrumentos orientadores para a supervião (check lists) com o apoio dos responsáveis de

programa e M&A;
 Liderar a realização de pesquisas formativas;

 Capacitar continuamente os oficiais de campo provinciais da FDC em matéria de gestão de qualidade de
modo a darem uma assistência efetiva às necessidades das 22 organizações parceiras, na sua implementação
quotidiana.

 Produzir informação sobre a qualidade da implementação e propor medidas para melhorar a implementação.

Requisitos e Experiência

 Licenciatura em Estatística Sanitária; Medicina; Saúde Pública; Geografia Populacional e de Desenvolvimento
ou outras áreas similares, grau de Mestrado constitui vantagem;

 Experiência mínima de 12 anos em  trabalhos de verificação de qualidade de programas/projectos de saúde;
 Experiência de trabalhado em programas direccionados a população-chave/ prioritária;
 Experiência de 12 anos comprovada na condução de pesquisas quantitativas e formativas e lideranca de

equipas de trabalho;

 Domínio de sistemas de codificação de pacientes ou utentes de serviços constitui uma vantagem;
 Ter avaliado materiais de SBCC e estudos de impacto do uso do mesmo;

 Conhecimento do quadro político e estratégico nacional de resposta ao HIV/SIDA.
 Falar fluentemente Português e Inglês.

2. Dois OFICIAIS DE MONITORIA E AVALIAÇÃO

Um para província de Inhambane (sediado no escritório da FDC em Xai-Xai) e um para província de Tete (sediado 
no escritório da FDC na cidade de Tete)
Sob supervisão do Gestor do Projecto, deverão:

 Garantir a existência de ferramentas para a recolha de dados no nível de distrito (interagir com os Supervisores
para verificar se as fichas foram disponibilizadas atempadamente e se correspondem os modelos actuais);

 Garantir o funcionamento de plataforma de recolha de dados no nível de distrito (interagir com os
Supervisores para verificar se todas as fichas foram disponibilizadas atempadamente e se correspondem os
modelos actuais);

 Participar no treinamento do pessoal do campo (activistas, supervisores e Oficiais) no processo de colecta,
agregação de dados e reporting nos modelos providenciados pelo projecto;

 Realizar visitas de supervisão para a verificação do nível de uso das ferramentas de entrada de dados, a
qualidade do seu preenchimento e a fiabilidade dos beneficiários alcançados;

  Garantir a existência de planos de actividades dos activistas, supervisores  (onde têm grupos ou beneficiários
e a que horas têm as sessões com os mesmos);

 Garantir o cumprimento das metas com base na Matriz de Desempenho de cada SR;
 Garantir a qualidade de dados desde as fichas primárias até ao relatório de cada supervisor, SR e da província;
 Realizar a validação de dados mensais de cada distrito antes do envio a FDC-SEDE e providenciar a

retroalimentação aos mesmos;

 Informar à equipa da organização FDC-Província com a devida antecedência sobre possíveis e prováveis
problemas com os dados que não estejam na competência e capacidade do Oficial provincial de M&A
solucionar;

 Recolher boas práticas na implementação do projecto em todos nives;

 Mapear e classificar todas as potenciais histórias de sucesso para providenciar ao Oficial de Programas para
a recolha e documentação;

 Garantir a existência de arquivos de dados muito bem organizados nos distritos (incluindo as fichas de
referência e contra-referência);

 Elaborar o relatório mensal da Provincia juntamente com o Oficial de Programas;
 Notificar ao Oficial de Programa da FDC Província ou Região em relação a quaisquer problemas de qualidade

de realização de sessões identificado na visita do Ofc. M&A, para a intervenção deste;
 Participar no processo de Planificação de actividades de SR e da FDC Província;
 Garantir a existência de Planos de actividades de SRs a todos os níveis;
 Garantir a preparação e envio de evidencias de dados reportados semestralmente;
 Dar assistência técnica aos implementadores no uso de aplicativos de recolha e reporte de dados;

 Garantir o funcionamento do sistema de M&A (DHIS2);
 Participar nos encontros de triangulação de dados ao nível da provincia organizados pela DPS, DPEDH; e
 Em coordenação com o Oficial de Finanças e Oficial de Programas, fazer regularmente a prova de vida dos

activistas.

Requisitos e Experiência

 Ter o grau de licenciatura nas áreas de Ciências Sociais; Estatística; Geografia Populacional e outras relevantes
ou Biomédicas com orientação para a bioestatística;

 Ter experiência de pelo menos 3 anos de gestão de M&A a nível provincial ou regional nas áreas de prevenção
de HIV ou TB, com enfoque para raparigas ou populações chaves (Trabalhadoras de Sexo; Homens que Fazem
Sexo com Homens e Usuários de Drogas Injectáveis) na comunidade;

 Ter experiência no desenho e implementação de pacotes de M&A para área de saúde, com enfoque para o
nível comunitário;

 Ter trabalhado em organizações não-governamentais a nível comunitário, na área de saúde, nas províncias ou
região da implementação das actividades;

 Estar baseado ou já ter trabalhado na província ou região de implementação das actividades; e

 Ter gerido uma base de dados electrónica (M-Health) constitui uma vantagem.

OFICIAL JÚNIOR DE PROCUREMENT – Maputo FDC-Sede

Sob supervisão do Oficial de Procurement deverá:
 Apoiar na preparação e implementação do plano anual de procurement;

 Prestar suporte técnico a todas as unidades orgânicas no adequado seguimento das normas e procedimentos
de Procurement;

 Apoiar na prestação de suporte às unidades orgânicas na preparação de especificações técnicas para aquisição
de bens e equipamentos;

 Apoiar na elaboração de documentos de concurso;

 Ser responsável pela impressão/encadernação de documentos de concurso e pela sua disponibilização;
 Ser responsável pelo processo de registo dos concorrentes no acto da apresentação de propostas;

 Organizar e participar nas sessões públicas de abertura de concursos;
 Apoiar os Júris dos concursos nas suas tarefas;

 Apoiar na elaboração relatórios de avaliação e respectivos contratos;

 Ser responsável pela organização do arquivo de documentos do sector;

 Colaborar com auditorias interna e externas; e

 Realizar, dentro da sua área de especialidade, outras tarefas que lhe forem incumbidas.

Requisitos

 Nível médio de escolaridade;

 Idade não superior a 25 anos;

 Formação técnico profissional relevante e experiência comprovada de 2 anos em funções similares;
 Conhecimentos básicos das normas e procedimentos de procurement;

 Facilidade de comunicação oral e escrita na língua portuguesa e conhecimentos básicos da língua inglesa;

 Conhecimentos de uso de tecnologias de informação e comunicação (e-mail, internet, Word, Excel);

 Capacidade de trabalho em equipa e sob pressão.

Para todas as vagas:

Documentação necessária:

 Carta de manifestação de interesse;

 Curriculum Vitae detalhado; e
 Certificado de habilitações literárias e outros diplomas.

Oferece-se:
 Salário compatível com a função;

 Possibilidade de integrar numa equipa jovem e dinâmica; e

 Demais benefícios em vigor na instituição.

As candidaturas deverão ser enviadas até às 10.00 horas do dia 3 de Junho de 2022 para o seguinte endereço:
Escritório da FDC – Sede, em Maputo, Av. 25 de Setembro, Edifício Times Square, nº 270, 3º andar ou através da C.P. 
4206, ou ainda através do correio electrónico: recrutamento@fdc.org.mz

Não será disponibilizada mais informação nem Termos de Referência, toda informação necessária consta deste 
anúncio.
As candidaturas que derem entrada após o prazo acima indicado, não serão consideradas. Só serão contactados 
candidatos seleccionados.

Maputo, Maio de 2022

ANÚNCIO DE 4 VAGAS
Oficial de Controlo de Qualidade – 1 Maputo
Oficiais de M&A Provinciais – 1 Inhambane e 1 Tete 
Oficial Júnior de Procurement – 1 Maputo
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Faz saber que pela Quinta Secção Comercial deste Tri-
bunal correm éditos de dez dias, contados da segun-
da e última publicação deste anúncio, são convocados 
os credores desconhecidos do executado MARQUES 
JOÃO MANHICANA, maior de idade, moçambicano, 
filho de João Manhicana e de Paulina Messo, natu-
ral de Búzi, província de Sofala, portador do BI nº 
11010100069541M, emitido aos 27/7/2015, com 
última residência no Bairro Chingodzi, para, no mes-
mo prazo, reclamarem, querendo, nos termos do ar-
tigo 864, nº 1, alíneas a), b) e seguintes, do CP Civil, 
o seu crédito pelo produto do bem penhorado de que
tenham garantia real, constituído por:

Um imóvel do tipo 3, situado no Bairro Chingodzi, 
perto do Mercado Goia, cidade de Tete, avaliado em 

1 894 705,07MT (um milhão, oitocentos e noven-
ta e quatro mil, setecentos e cinco meticais e sete 
centavos), nos Autos de Acção Executiva para Pag-
amento de Quantia Certa, com Processo Ordinário 
nº 24/18, em que é exequente JOSSAMO MARCOS 
ELISSONE.

Tete, aos 23 de Março de 2022

A Escrivã de Direito
Maria de Conceição Santos

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Solano Rota Sitão

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE

5ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
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MUNICÍPIO DA CIDADE DE XAI-XAI

CONSELHO MUNICIPAL
---------- ¨¨¨ ----------

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais e interessados a 
apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Nº de 
ordem

Modalidade de 
contratação e 
a respectiva 
referência

Objecto do 
Concurso

Data e hora 
de entrega de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data e hora de 
abertura de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Garantia Provisória Custo de 
caderno de 

encargoValor Validade

01
Concurso N.º 
90J000141/
CP/04/2022

Fornecimento de (1) 
uma Pá Carregadora 

e (1) uma 
Retroescavadora

Dia 28/6/2022 
Hora: 9.30 horas

Dia 28/6/2022 
Hora: 9.45 horas

200,000.00MT 90 dias 1,500.00

02
Concurso N.º 
90J000141/
CP/10/2022

Contratação 
de Empreitada 
de Obra para a 

Pavimentação das 
Vias de Acesso de 
470m na Cidade 

de Xai-Xai (Estrada 
de Acesso ao 

Campismo da Praia)

Dia 28/6/2022 
Hora: 10.30 horas

Dia 28/6/2022 
Hora: 10.45 horas

269,996.79MT 90 dias 1,500.00

CONTA BIM-CMCXX: 101951269; NUIT: 500016991
1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los,

assim como fazerem a entrega das suas propostas, no seguinte endereço: UGEA do Conselho Municipal da Cidade de 
Xai-Xai, Av. Samora, Caixa Postal n.º 14, Telef 282224 40, 282 224 25, Fax n.º 282 223 49, Email: 

       cmcxxugea@gmail.com / UGEA-Cell: 872306790;

2. Os documentos de concurso poderão ser consultados ou adquiridos no valor não reembolsável de 1,500.00MT (mil e
quinhentos meticais) cada, a partir do dia 31 de Maio de 2022, das 7.30 às 15.30 horas (hora local), para o endereço 
acima. Para os concorrentes que estiverem distante, os documentos de concurso serão enviados por e-mail em pdf, após 
a confirmação do depósito.

3. O concurso terá uma validade de 21 dias, a contar desde a data de publicação no Jornal e as propostas terão uma
validade de 90 dias;

4. A visita conjunta no local das obras é de carácter obrigatório e está prevista para o dia 10/6/2022,  com partida no
Edifício-Sede do Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai, pelas 9.00 horas. Os custos de deslocação dos concorrentes 
são da sua inteira responsabilidade.

5.  As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, em formato físico e serão abertas em sessão pública
no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer a sessão;

6. O CMCXX não se responsabiliza pela recepção de propostas dos concorrentes por qualquer meio electrónico, se não
física;

7. O anúncio do posicionamento dos concorrentes dos Concursos n.º CP/04 e CP/10, terá lugar no dia 15/7/2022,
pelas 10.00 e 11.00 horas, respectivamente;

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

9. A verba orçamental para cobertura das despesas decorrentes do contrato é a seguinte: Fundo de Investimento e
Fundos de Estradas.

Xai-Xai, aos 27 de Maio de 2022
O Presidente

Emídio Benjamim Xavier
(Técnico Superior N1)

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES - RA

Av. Albert Lithuli, nº 962, R/C, Maputo

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto de concursos 
abaixo indicados:

Item Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor

01
Concurso 

Público Nº01/
FFH/2022

Fornecimento de material de 
escritório

LINHA EDITORIAL 3.653.394,76MT

   02

Concurso 
Público Nº07/

FFH/2022 

Prestação de serviços para 
limpeza, fumigação, jardinagem 

e higiene nas instalações do 
FFH, FP

HELP MULTISERVICE, 
LDA

3.500.000,00MT

   03

Ajuste Directo 
Nº16/

FFH/2022
Prestação de Serviços de 

Traduções Oficiais

LURDES IBRAIMO 
MACIE – TRADUTORA 

OFICIAL 1.000.000,00MT

   04

Ajuste Directo 
Nº17/

FFH/2022

Prestação de Serviços de 
Correios

CORREIO EXPRESSO 
DE MOÇAMBIQUE, SA        500.000,00MT

Maputo, Maio de 2022

(Ilegível)

105 235
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____________

CONSELHO DOS SERVIҪOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAҪAO DO ESTADO DE NAMPULA
SERVIҪO PROVINCIAL DE AMBIENTE

Nos termos da alínea a), do artigo 18, da Lei no 19/97, de 1 de Outubro, Lei de Terra, está em 
eminência a extinҫão do Direito de Uso e Aproveitamento de Terra, por incumprimento do 
plano de exploraҫão constante no processo do titutar. Pelo que,  são notificados os titulares da 
lista abaixo para o respectivo pronunciamento, no prazo de 15 dias, a contar da data da publicaão.
Para mais esclarecimentos, os visados poderão dirigirem-se ao Departamento de Terras, no Servio 
Provincial do Ambiente de Nampula, sita na avenida Josina Machel, edifício no 1134, 1o andar.

# N° do Processo Nome do Titular Área (ha) Finalidade Distrito

1 2273 Amelia cabaceira Alibini Hatima 3000 Agro-Pecuária MONAPO

2 2367 Antonio L.Francisco Dias 1000 Agricultura MURRUPULA

3 4811 Andre Giubenti Louzada 1000 Agro-Pecuária LALAUA

4 4812 Ancagelo Marim NEto 1000 Agro-Pecuária LALAUA

5 4813 Angelo Campos Ferreira 1000 Agro-Pecuária LALAUA

6 4814 Angela Abdo Campos Ferreira 1000 Agro-Pecuária LALAUA

7 4816 Angelo Campos Ferreira 1000 Agro-Pecuária LALAUA

8 4821 Adilson Ferreira Santo 1000 Agro-Pecuária LALAUA

9 4830 Aurelio Pretti Ribeiro 1000 Agro-Pecuária LALAUA

10 4832 Angelo Campo Ferreira 1000 Agro-Pecuária LALAUA

11 4851 Angelo Campos Ferreira 1000 Agro-Pecuária RIBAUE

12 4834 Agrobusiness mozambique. lda 1000 Agro-Pecuária LALAUA

13 4799 Agrobusinesse mozambique lda 1000 Agro-Pecuária LALAUA

14 4833 Adilson Ferreira Dos santos 1000 Agro-Pecuária LALAUA

15 262 Alfredo Da Cunha 4252 Agricultura MOMA

16 2104 Antonio Victor De S Pombal 1000 Agro-Pecuária MURRUPULA

17 749 António amaral Nunes 2500 Pecuária MONAPO

18 4853 Adilson Ferreira Dos Santos 1000 Agro-Pecuária RIBÁUÈ

19 1951 Aurelio Vasco finita 1000 Agro-Pecuária RIBÁUÈ

20 4800 Celio Mendes Reis 1000 Agro-Pecuária LALAUA

21 4815 Claudia Dias Pavan 1000 Agro-Pecuária LALAUA

22 4792 Claudia Dias PAvan 1000 Agro-Pecuária LALAUA

23 4854 Claudia Dias Pavam 1000 Agro-Pecuária RIBÁUÈ

24 4818 Dalmar Jose Dos Santos 1000 Agro-Pecuária LALAUA

25 4797 Diamantino Anastacio A.Nessacula 1000 Agro-Pecuária LALAUA

26 3323 Desenvolvimento Agric.P 1000 Agro-Pecuária MURRUPULA

27 1536 Daniel Martins Napuanha 1800 Agro-Pecuária MOGOVOLAS

28 2219 David Daniel Du Plessis 5000 Agro-Pecuária MONAPO

29 4794 Emanuela Fernandes 1000 Agro-Pecuária LALAUA

30 4819 Emerson Pantz 1000 Agro-Pecuária LALAUA

31 4827 Elenice Montovaneli Merisio 1000 Agro-Pecuária LALAUA

32 1868 Epica 5000 Agro-Pecuária RIBÁUÈ

33 1402 Eduardo Jose Baptista Pinto 1000 Agricultura MECUBÚRI

34 2105 Edgar Manuel Rocha 5000 Pecuária MOGINCUAL

35 4847 Fabio Cesar Marchi 1000 Agro-Pecuária RIBÁUÈ

36 842 Fernando de oliveira 1000 Pecuária RIBÁUÈ

37 2153 Fabrica de Tabaco 1000 Agricultura RIBÁUÈ

38 4831 Juliana Montovaneli Merioso Ferreira 1000 Agro-Pecuária LALAUA

39 4817 Jose CArlos Buffon Junior 1000 Agro-Pecuária LALAUA

40 4846 Jose Carlos Buffor Jr 1000 Agro-Pecuária RIBÁUÈ

41 4852 Juliana Montovanelli Ferreira 1000 Agro-Pecuária RIBÁUÈ

42 4822 Juliana Moantovanelli M.Ferreira 1000 Agro-Pecuária LALAUA

43 1547 Jose Manuel De S Therresa 1000 Agro-Pecuária NACARÔA

44 11711/2969 Lurio Green Resources SA 4799 Reflorestamento RIBÁUÈ

4546 11717/2975 Lurio Green Resources SA 34406 Reflorestamento MECUBÚRI

47 2977 Lurio Green Resources SA 6560 Silvicultura RAPALE

48 2973 Liruo Green Resources SA 9800 Silvicultura MECUBÚRI

49 11716/2974 Liruo Green Resources SA 29026 Silvicultura MECUBÚRI

50 11718/2976 Liruo Green Resources SA 4299,31 Silvicultura MECUBÚRI

51 11707/2965 Liruo Green Resources SA 3734 Silvicultura MECUBÚRI

52 11708/2966 Liruo Green Resources SA 2500 Silvicultura RIBÁUÈ

53 11713/2971 Lurio Green Resources SA 3491,8413 Reflorestamento MECUBÚRI

54 2974 Lurio Green Resources SA 20026 Silvicultura MECUBÚRI

55 4828 Livia Carmeiro Gava 1000 Agro-Pecuária LALAUA

56 4793 Mobrar Mozambique,lda 1000 Agro-Pecuária LALAUA

57 3717 MOZA_INDO AGRICOLTURA 1000 Agricultura MURRUPULA

58 4820 MArcos Antonio Ferreira 1000 Agro-Pecuária LALAUA

59 4850 Marcos Antonio Fontane 1000 Agro-Pecuária RIBÁUÈ

60 3842 Olam Mocambique,lda 1000 Agricultura RIBÁUÉ

61 2445 Ossufo Jose Quitine 1000 Pecuária MOSSURIL

62 4668 Patrick Linconli Munroe 1000 Agricultura NACALA-VELHA

63 3071 Paulo Sergio David PAunde 1000 Turismo NACALA-VELHA

64 1892 Promotur 1000 Turismo MOSSURIL

65 4823 Roberto de Souza Maia 1000 Agro-Pecuária LALAUA

66 4829 Rodrigues Piubiri Montovanelli 1000 Agro-Pecuária LALAUA

67 4849 Rafael cesar Marchi 1000 Agro-Pecuária RIBÁUÈ

68 4798 Simiao Baltazar 1000 Agro-Pecuária LALAUA

69 2848 Sociedade Agro-Pecuaria Sol Nascente Lda 1000 Agro-Pecuária MOGOVOLAS

70 1500 Sabina Beno Mohamed Sidique 1148 Agro-Pecuária MECUBÚRI

71 1444 Sualele Sumalgi 1000 Agricultura NACALA-PORTO

72 4826 Valdimir Leal De Almeida 1000 Agro-Pecuária LALAUA

73 4796 Vitorina Afonso Alama Nhacuca 1000 Agro-Pecuária LALAUA

74 4848 Victor Doney Schineide Caetano 1000 Agro-Pecuária RIBÁUÈ

75 4795 Victor Roney Sehneiden Caetano 1000 Agro-Pecuária LALAUA

Nampula, aos 10 de Maio de 2022

O Director do Serviҫo Provincial

José Júlio Luís
(Técnico Superior N1)

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486 

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 
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EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DOUTOR MAHOMED KHALED MAHOMED IQBAL 

VARINDA, JUIZ-PRESIDENTE DA SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE NAMPULA

Nos Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, com processo 
Ordinário nº 07/TJPN/SC/2020, em que é exequente STANDARD BANK, SA, e 
executado DEPÓSITO BENFICA-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, foi designado o dia 
7 de Junho de 2022, pelas 10.00 horas, na Sala de Audiências, nº 1 deste Tribunal, 
da Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província de Nampula, para abertura de 
propostas em cartas fechadas, à terceira praça a venda, pelo valor mínimo de três 
milhões de meticais (3 000 000,00MT), com vista à arrematação ao maior lanço 
oferecido do seguinte imóvel penhorado:

Verba Única

Um prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Nampula, sob o número 
oitenta mil novecentos e quarenta e sete a folhas quarenta e cinco verso, do livro 
B, barra dezassete, inscrito sob o número oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e 
seis a folhas setenta e oito, do livro “G” traço vinte e sete, inscrito na matriz urbana 
de Nampula, sob o artigo quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove, localizado no 
Bairro de Mutaunha, cidade de Nampula.

Desta forma são comunicadas as pessoas interessadas na compra deste imóvel, que 
podem apresentar as suas propostas em cartas fechadas na Secretaria da Secção 
Comercial do Tribunal acima indicado até 10 minutos antes da hora e dia acima 
designados.
Para constar se passou o presente anúncio para a sua publicação no jornal “Notícias”.

Nampula, aos 14 de Abril de 2022

A Escrivã de Direito
Balanhama Chamba

O Juiz-Presidente
Mahomed Khaled Varinda 

4596

AUTARQUIA DE CHIMOIO

CONSELHO AUTÁRQUICO DE CHIMOIO
GABINETE DO PRESIDENTE

EXORTAÇÃO
Cadastro de Talhões Baldios e/ou com Obras em Construção

Ao abrigo do artigo 257 do Código de Posturas, todos os terrenos 
e imóveis devem estar devidamente cadastrados na matriz 
autárquica.

Assim, para garantir o cumprimento legal sobre a ocupação do solo 
urbano na Cidade, no âmbito do Decreto n.º 60/2006, de 26 de 
Dezembro, o Conselho Municipal de Chimoio, vem através deste 
meio exortar  a todos ocupantes de terrenos baldios ou com obra 
em construção dentro da Autarquia de Chimoio, para efectuarem o 
cadastro no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir do dia 23 de 
Maio do ano 2022.

Ainda informar que o cadastro deverá ser feito através da plataforma 
de www.e-stm.co.mz e ou alternativamente no Gabinete, sem paredes, 
do Conselho Municipal.

Para efeitos de consulta e confirmação da informação cadastral, poderá 
ser por meio da mesma plataforma ou através do serviço de USSD 
(*744#), respeitando os termos e condições.

“POR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNÍCIPES DE CHIMOIO”

O Presidente
Eng.º João Carlos Gomes Ferreira

156

MUNICÍPIO DE QUISSICO
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE QUISSICO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO N.º 1/2022

Nos termos da alínea d) do no 3 do artigo 33 e no 2 do artigo 64 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que 
os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados de acordo com a tabela a seguir: 

No do Concurso Objecto Empresa Modalidade Valor

90I0000541/
CL/02/2022

Fornecimento de refeições 
(representação)

ANA ROSA CALIANO DA 
SILVA

Concurso 
Limitado

723.000,00MT

90I0000541/
CL/03/2022

Fornecimento de géneros 
alimentícios 

CHAFIAMADA MUSSA 
CASSAMO ALY

Concurso 
Limitado

1.212.000,00MT

90I0000541/
CL/05/2022

Fornecimento de material de 
higiene e limpeza

YANISH INVESTIMENTOS, 
LDA

Concurso 
Limitado

440.000,00MT

90I0000541/
CL/01/2022

Fornecimento de 
combustíveis e lubrificantes

TCA LOGÍSTICA E 
SERVIÇOS, LDA

Concurso 
Limitado

1.430.000,00MT

90I0000541/
CL/01/2022

Fornecimento de 
equipamento informático 

para instalação do E-SISTAF

YANISH INVESTIMENTOS, 
LDA

Concurso 
Limitado

588.600,00MT

90I0000541/
CL/07/2022

Fornecimento de material de 
escritório (consumíveis)

COMERCIAL PACÍFICO 
LDA,

Concurso 
Limitado

675.745,00MT

90I0000541/
CL/08/2022

Fornecimento de 
equipamento desportivo

OMOINE SERVIÇE, LDA Concurso 
Limitado

431.500,00MT

90I0000541/
CL/01/2022

Fornecimento de peças para 
manutenção de máquinas e 
equipamentos informáticos

OMOINE SERVIÇE, LDA Pequena 
Dimensão 

132.700,00MT

90I0000541/
PD/02/2022

Manutenção de veículos do 
Conselho Municipal da Vila 

de Quissico
AUTO LANGA, EI Pequena 

Dimensão 
468.648,50MT

90I0000541/
CC/02/2022

Fornecimento de 
equipamento informático

DALELANE 
INVESTIMENTOS, EI

Concurso por 
Cotações

299.749,10MT

90I0000541/
CC/02/2022

Fornecimento de insumos 
agrícolas

AGROCANDA 
INVESTIMENTOS, EI

Concurso por 
Cotações

178.241,50MT

Quissico, Maio de 2022

A entidade competente

(Ilegível) 
223

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/SCIMOZ/Nampula/2022
 PARA ACORDOS DE FORNECIMENTO DE  SERVIÇOS 

A Save the Children acredita que cada criança merece um futuro. Em Moçambique e em todo o 
mundo, damos às crianças um começo saudável na vida, a oportunidade de aprender e protecção 
contra danos. Fazemos o que for necessário para as crianças - todos os dias e em tempos de crise - 
transformando as suas vidas e o futuro que partilhamos.

A Save the Children Internacional em Moçambique convida empresas, instituições, singulares e 
demais interessados a submeterem propostas para fornecimento dos seguintes serviços: 

Nº Lote SERVIÇOS

Lote 1
Consultoria para revisão documental do panorama de nutrição multissectorial em 

Moçambique

Lote 2
Consultoria para desenvolvimento de um módulo e facilitação de uma formação de formadores 

em construção de latrinas 

Lote 3
Consultoria para desenvolvimento de módulo e treinamento sobre Políticas e Estratégias de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) para tomadores de decisão

As especificações técnicas detalhadas estão incluídas nos documentos do concurso.

Se estiver interessado em concorrer, entre em contacto através do email 
procurementnampula.mozambique@savethechildren.org, para solicitar os documentos do 
concurso ou  visite-nos na Cidade Alta em Nacala-Porto.

Os documentos de concurso preenchidos deverão ser submetidos em envelope fechado até às 15.30 
horas do dia 12 de Junho de 2022. O envelope deve indicar o número do lote a que concorre, a 
descrição dos serviços e nome da empresa concorrente.

464

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE 43Sexta-feira, 27 de Maio de 2022

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



Sexta-feira, 27 de Maio de 2022

A VOZ DO CIDADÃO

Livro escolar chega a Zambézia

Inicia distribuição do livro escolar

A
RRANCOU esta se-
mana o processo de 
distribuição do livro 
escolar na província 
da Zambézia, cinco 

meses depois do início do ano 
lectivo. No total estão em dis-
tribuição 577 mil livros de um 
plano de mais de três milhões 
novecentos mil livros do en-
sino primário.

O porta-voz da Direcção 
Provincial de Educação e De-
senvolvimento Humano na 
Zambézia, Caunda Muteco-
mala, diz que os 577 mil livros 
disponíveis correspondem a 
dezoito por cento das neces-
sidades. Segundo ele, dos três 
milhões e novecentos mil li-
vros previstos, há um défice 
de mais de três mil que pre-
cisa de ser coberto visando 
conferir recursos didácticos 
aos alunos e professores, para 
a melhoria da qualidade de 
ensino.  

Entrevistado ontem pela 
nossa Reportagem, Mute-
comala fez saber que sete 
distritos já receberam o livro 
escolar de distribuição gra-
tuita, nomeadamente, Alto 
Molócuè, Gilé, Guruè, Mo-
cuba, Mulevala, Mocubela e 
Pebane. 

Entretanto, a fonte fri-
sou que os distritos de difícil 
acesso como Chinde, Luabo, 
Mopeia, Morrumbala, Inhas-
sunge, Derre, Lugela e Ma-

ganja da Costa, maioritaria-
mente localizados na região 
sul da província da Zambézia, 
ainda não têm o livro da caixa 
escolar devido à sua exigui-
dade bem como a degradação 
das estradas, decorrente das 
chuvas que caíram no início 
deste ano. 

Referiu que uma das 
maiores dificuldades se pren-
de com o défice do livro da 

6.ª classe que ainda não está 
disponível, por um lado, e 
por outro, devido à alteração 
pontual do currículo, sendo 
que das restantes classes, no-
meadamente da 1.ª, 2.ª, 3.ª, 
4.ª, 5.ª e 7.ª classe, existem. 

Em Dezembro do ano pas-
sado, segundo nos afiançou a 
fonte, o sector distribuiu 156 
mil livros do “stock” que es-
tava na Direcção Provincial 

de Educação e Desenvolvi-
mento Humano. Tratou-se 
de uma alocação de emer-
gência destinada à 1.ª, 2.ª e 3.ª 
classe visando a reposição dos 
que ficaram danificados de-
vido às calamidades naturais.  
As autoridades de Educação 
apelam aos pais e encarrega-
dos de educação a ajudarem 
seus educandos na conserva-
ção do livro, de modo que no 

Poluição sonora 
inquieta em Quelimane 
CITADINOS de Quelimane reclamam 
devido à poluição sonora produzida, 
na sua maioria, por jovens que circu-
lam em viaturas e motorizadas com 
escapes alterados e música com vo-
lume alto. Trata-se de uma situação 
que retira a tranquilidade e sossego 
aos cidadãos, sendo por isso neces-
sária a intervenção das autoridades. 

Cerena Figueiredo, 24 anos de 
idade, diz que a Polícia Municipal 
deve fazer valer a sua autoridade, 
impondo ordem para desencorajar 
esta prática. Segundo ela, o barulho 
produzido pelos escapes pode causar 
problemas de audição. 

“As pessoas não respeitam esco-
las nem sequer hospitais. Por isso, as 
autoridades  devem apertar o cerco 
para desencorajar estes actos”, re-
pisou. 

Gedeão Fiscal, morador do bair-
ro 1.° de Maio, diz que o comporta-
mento e atitude de certos jovens que 
promovem a poluição sonora está a 
intensificar nos últimos tempos, daí 
a necessidade de as autoridades po-
liciais agirem, recolhendo as viatu-
ras e motos, principalmente no pe-
ríodo nocturno.  

Ivan Manesse, 26 anos idade, 
morador do bairro Aeroporto I, re-

levou não serem somente jovens que 
enveredam por este comportamen-
to, pois nesses grupos também estão 
adultos que usam meios circulantes 
com escapes alterados.

Duarte Remamuce diz que mui-
tas pessoas estão a enfrentar proble-
mas de saúde que culminam com a 
elevação da pressão arterial, stresse 
e perturbações de sono. 

Propõe um trabalho coordena-
do entre o Instituto Nacional dos 
Transportes Rodoviários (INATRO), 
Polícia de Trânsito, municipal e au-
toridades sanitárias para sensibilizar 
os jovens. 

Cerena Figueiredo Gedeão Fiscal Ivan Manesse Duarte Remamuce

HOSPITAL CENTRAL DE QUELIMANE

Reposta produção de oxigénio 
O HOSPITAL Central de Quelima-
ne conta com equipamento moderno 
para a produção do oxigénio para as 
unidades sanitárias a nível da provín-
cia da Zambézia, o que poderá revolu-
cionar as actividades clínicas. 

O novo equipamento, que vai 
substituir o que ficou avariado, tem a 
capacidade instalada de enchimen-
to para oitenta garrafas diárias. Neste 
momento está a fazer em apenas trin-
ta, que depois de encapsuladas num 
sistema, o oxigénio é directamente 
canalizado às enfermarias.

O director clínico do Hospital Cen-

tral de Quelimane, Abrígio Filipe, dis-
se, há dias, que a produção do oxigé-
nio a nível local vai reduzir os custos 
de transporte, uma vez que era trazido 
de Nacala, na província de Nampula. 
O clínico recordou que no período de 
pico da pandemia aquela unidade sa-
nitária e o Ministério da Saúde despen-
deram somas avultadas para transpor-
tar o oxigénio a partir de Nacala.

Com a produção local do oxigénio, 
para além de atender as necessidades 
do Hospital Central de Quelimane, 
outras unidades sanitárias da provín-
cia da Zambézia também beneficiarão 

deste recurso. 
De salientar que, depois da avaria 

de um dos componentes da unidade 
de produção de oxigénio, foram lan-
çados vários concursos públicos e a 
empresa que tinha sido apurada não 
conseguiu honrar com o compro-
misso. 

A componente da unidade de 
produção estava avaliada em mais 
de 800 mil meticais e, nessa altura, 
as autoridades da saúde desembol-
savam 200 mil meticais por semana 
para transportar oxigénio de Nacala 
a Quelimane. 

final de cada ano seja devol-
vido em condições de melhor 
reaproveitamento.

Entretanto, alunos e pais 
e encarregados de educação 
entrevistados pela nossa Re-
portagem dizem que o atra-
so na alocação do livro está 

a comprometer o processo 
de ensino e aprendizagem. 
Charles Pedro, aluno da 4.ª 
classe na cidade de Queli-
mane, diz estar com difi-
culdades de acompanhar as 
explicações e orientações 
do seu professor. De acordo 

com o aluno, alguns colegas, 
cujos pais têm possibilida-
des, conseguiram adquirir 
livros nas livrarias ou baixar 
nas plataformas digitais. 

Os pais e encarregados 
de educação também recla-
mam pelo atraso na distri-

buição do livro escolar. Para 
Francisco Miguel, nem todos 
encarregados têm capacida-
de financeira para adquirir 
o material nas livrarias ou
aceder à internet, daí a ne-
cessidade da sua distribuição
atempada.

DESLOCADOS DO “ GOMBE”  

Quinhentas famílias 
sem assistência 
QUINHENTAS famílias do dis-
trito de Morrumbala que estão 
na condição de deslocados na 
vizinha República do Malawi, 
devido ao ciclone Gombe, cla-
mam por assistência alimen-
tar de emergência, ao mesmo 
tempo que pedem ao Governo 
na criação de condições para o 
seu regresso ao país. 

As famílias encontram-
-se neste momento na pro-
víncia de Nsange, no Malawi,
onde enfrentam necessidades
alimentares e abrigo. A maior
parte destas famílias tem filhos
menores que pernoitam ao re-
lento na estação ferroviária de
Nsange, correndo sérios riscos
de contrair doenças pulmona-
res, entre outros males.

Os deslocados fizeram sa-
ber que o governo do Malawi 
deixou de prestar assistência 
aos deslocados moçambica-
nos, situação que concorre 
para a agudização da crise ali-
mentar.

As autoridades do Instituto 

Inhassunge pede estradas 
e energia eléctrica 
O MAU estado das vias de aces-
so e a fraca qualidade de energia 
são dois problemas que os líde-
res comunitários de Inhassun-
ge, na província da Zambézia, 
querem ver resolvidos, a fim de 
melhorar as condições de vida 
da população. 

Este pedido foi expresso 
esta quarta-feira durante a reu-
nião que a secretária de Esta-
do, Judith Mussácula, manteve 
com as autoridades comunitá-
rias locais, no contexto da visita 
de monitoria que efectuou ao 

distrito, com o intuito de ava-
liar o programa do governo. 

Uma outra preocupação 
apresentada pelas lideranças 
comunitárias tem a ver com a 
necessidade da reposição do 
batelão que assegurava o trans-
porte fluvio-marítimo entre 
Quelimane e Recamba, avaria-
do há dois anos. Segundo eles, a 
avaria está a tornar a vida difícil, 
pois os comerciantes justificam 
a alta de preços com o facto de 
o transporte de produtos estar
oneroso, pois é feito de peque-

nas embarcações. 
Carlos Sebastião, líder do 

primeiro escalão, disse que a 
degradação da estrada Que-
limane-Recamba bem como 
o custo de transporte estão a
encarecer a vida da popula-
ção. Deste modo, pede que o
governo reabilite o troço de
vinte e cinco quilómetros, re-
posição do batelão bem como
a melhoraria da qualidade de
energia eléctrica.

Entretanto, a secretária de 
Estado prometeu enviar den-

tro de dias uma equipa de téc-
nicos para analisar o problema 
que decorre da fraca qualida-
de de energia em Inhassun-
ge. Neste momento, segundo 
Mussácula, o governo está a 
mobilizar recursos para repor 
o batelão de modo a facilitar a
vida da população.

A governante disse que 
dependendo da disponibilida-
de de recursos, algumas vias 
de acesso serão intervencio-
nadas para melhorar a transi-
tabilidade. 

prometeram criar condições de 
regresso das famílias num pra-
zo de um mês, facto que ainda 
não aconteceu. Informações 
em nosso poder indicam que 
algumas famílias, recorrendo 
a meios próprios regressaram a 
Morrumbala, via fluvial. Con-
tudo, as mesmas fontes não 
avançaram o número da po-
pulação que regressou ao país, 
depois de em Fevereiro últi-
mo terem estado na condição 
de deslocados no Malawi, por 
conta do ciclone Gombe. 

Neste contexto, o nosso 
Jornal abordou, na cidade de 
Quelimane, o delegado pro-
vincial do Instituto Nacional de 
Gestão do Risco de Desastres, 
Nelson Ludovico, o qual dis-
se que não estava autorizado a 
falar sobre o assunto por estar a 
ser tratado ao nível central da-
quela instituição. 

Esta não é a primeira vez 
que a população de Morrum-
bala se desloca a Malawi devido 
às calamidades naturais.

Nacional de Redução do Risco 
de Desastres estiveram em finais 
de Março no Malawi para rece-

ber um donativo destinado às 
vítimas do terrorismo no nor-
te de Moçambique. Na altura, 

Vítimas do “Guambe“ clamam por assistência
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ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode 

partilhar as suas reflexões sobre temas da ac-

tualidade política, económica e social. Os ori-
ginais das cartas de opinião não devem ter mais 
de 150 palavras, podendo ir até 500 quando 
sejam de análise. A Redacção reserva-se o di-
reito de as condensar. Encoraja-se, sobretudo, 
aos jovens a partilharem as suas reflexões so-

bre o dia-a-dia das suas comunidades, do país 
e do mundo, bastando enviar as cartas para o 
endereço cartas@snoticias.co.mz, indicando 
o nome completo, número do documento de
identificação e contacto telefónico. O “Notí-
cias” reserva-se o direito de não publicar opi-
niões ou análises que choquem com a sua linha 
editorial.

CARTAS

SÉRGIO LUCAS

O BEM público deve ser conservado. Trata-
-se de benfeitorias colocadas à nossa dispo-
sição para melhorar a qualidade de vida e,
consequentemente, criar-nos facilidades nas
actividades diárias.

Existem cidadãos, pelo menos na cidade 
de Maputo, que se sentem satisfeitos porque 
seus bairros foram contemplados por con-
tentores para a recolha de lixo, o que signi-
fica que as autoridades estão a corresponder 
às expectativas. Igualmente, encontramos 
os que se mostram insatisfeitos pelo facto 
de estarem a contribuir, através da taxa de 
limpeza, para um serviço que não chega à 
sua zona residencial. E têm a sua razão.

Porém, os que já se beneficiam deste 
serviço são chamados a dar valor àquilo que 
lhes é colocado à disposição. Continuamos 
a assistir comportamentos pouco dignos dos 
munícipes, que se resumem no mau uso de 
contentores bem como o acondicionamento 
do lixo. Encontramos cidadãos que conti-
nuam a atear fogo no contentor e os que ao 
invés de abandonarem o lixo no seu interior, 
preferem deixá-lo no chão.

Trata-se de comportamentos pouco 
dignos que devem ser corrigidos pelos ci-
dadãos, sobretudo quando se sabe que ain-
da existem muitos compatriotas a precisar 
deste serviço.

É frequente ouvir dos cidadãos recla-

mações sobre o serviço de recolha de lixo. 
Os cidadãos sabem que contribuem através 
da taxa de limpeza mas o serviço não lhes 
chega ao domicílio. Mas, para que as autori-
dades alarguem estes serviços, é necessário 
que, igualmente, façamos o melhor uso de 
contentores.

Pois, quando ficam danificados, a ten-
dência é de repor. E esta reposição envolve 
custos que, provavelmente, serviriam para 
a aquisição de mais contentores que seriam 
alocados aos bairros que ainda não se be-
neficiam.

Custa-me acreditar que um ser huma-
no, doptado de inteligência suficiente para 
distinguir o certo do errado consegue agir 
desta forma, colocando resíduos sólidos no 
chão, mesmo na presença de contentor va-
zio. Outros ainda, mandam crianças ao con-
tentor, mesmo sabendo que não conseguem 
alcançar, por causa da altura. Sendo assim, 
ou deitam no chão, ou são elas mesmas que 
devem subir no contentor para depositar, 
uma situação que periga a sua vida e saúde.

Custa-me acreditar que este ser huma-
no consiga atear fogo no contentor, mesmo 
sabendo que estará a contribuir para a sua 
danificação. Existem ainda os que urinam 
nos contentores.

Para terminar, gostava de elogiar a 
postura daqueles que se comportam como 
mandam as normas e valorizam todo o bem 
público.

LUÍS TIAGO

CADA vez que chove na cidade de Maputo, 
torna-se difícil escalar o Mercado Grossista 
do Zimpeto, tudo por conta da forma como foi 
preparada a terra para acolher esta infra-estru-
tura. Sendo que parte da mesma encontra-se 
pavimentada e outra não.

Neste momento em que decorrem as obras 
de construção do galpão para acolher os ca-
miões e não só, grande parte dos vendedores 
efectua as suas transacções em local não pa-
vimentado. Ou seja, os camiões e respectiva 
carga são movimentados para estes espaços, 
que não oferecem condições.

Consequentemente, os clientes também 
devem se dirigir aos mesmos locais porque 
precisam de reabastecer os seus estabeleci-

mentos ou ainda ter os produtos em casa. Por 
conta da chuva, os compradores enfrentam 
dificuldades para caminhar pelos pequenos 
corredores que se vão criando, porque ficam 
alagados e lamacentos.

Sendo assim, e não encontrando alternati-
vas, os vendedores exercem a sua actividade 
nestas condições, procurando espaços com 
menos água, uma situação que obriga os clien-
tes a passarem por esta situação, que periga a 
sua saúde.

É deste modo que alguns clientes estão a 
aventar a hipótese de adquirir galochas para 
calçar sempre que for a chover, uma vez que 
independentemente da chuva a actividade 
comercial deve continuar. Convergem para 
o “grossista”, os importadores, vendedores e
revendedores, uma cadeia necessária para di-

namizar o negócio a todos os níveis, faça sol, 
faça chuva. Aliás, todos nós precisamos nos 
alimentar, independentemente do sol, chuva, 
vento, etc.

Deste modo, peço a quem de direito para 
que reorganize este mercado. Que se defina 
claramente o que se pretende dele, sabido que 
apesar do mesmo ter sido concebido somente 
para os vendedores a grosso, a verdade é que 
os retalhista instalaram-se passam anos, e entre 
ambos existe uma relação de interdependência.

Os produtos comercializados neste merca-
do são frescos e requerem um tratamento espe-
cial. Daí que precisam de ser melhor conserva-
dos, desde a proveniência até à sua confecção. 
A qualidade deve ser preservada. Para o efeito, 
os mesmos não devem ficar expostos ao sol e 
chuva, às poeiras, moscas, etc.

Pode parecer que como consumidor esteja 
a pedir muito, mas a verdade é que há neces-
sidade de melhorar o acolhimento dos clien-
tes neste espaço. Se o mercado estiver melhor 
organizado, certamente que até mesmo os 
oportunistas terão sérias dificuldades na sua 
actuação. 

Pois, o que acontece actualmente é que os 
oportunistas se confundem com pessoas do 
bem, que até chegam a oferecer a sua disponi-
bilidade para ajudar no carregamento de mer-
cadoria quando, na verdade, pretendem ficar 
com os produtos.

É assim que se pede melhor organização 
deste espaço. Quero acreditar que os vendedo-
res pagam taxas de ocupação cujo objectivo é, 
também, melhorar o espaço onde exercem a 
actividade.

JUVÊNCIO FERNANDO

PERTENÇO a uma geração em que a 
chegada de um novo ser na família im-
plicava a compra de fraldas de pano, alfi-
nete, pó talco, capulana, mantinha, entre 
outros itens para  melhor acolher e fazer 
crescer o recém nascido, num ambiente 
livre de coceiras, por conta da falta de 
cuidados de higiene e não só.

Porém, os tempos mudam e é preciso 
aceitar que os avanços na área tecnológi-
ca não param, porque o ser humano pre-
cisa de colocar o seu cérebro a funcionar, 
explorando cada vez mais as suas poten-
cialidades e habilidades. Muitas máqui-
nas estão a ser inventadas, com o intuito 
de facilitar a vida do Homem.

Na altura, enquanto nos preocupáva-
mos em comprar fraldas, por exemplo, 
que pudessem ser adquiridas uma vez 
para servirem até certa idade, actualmen-
te as mesmas constam da lista do rancho 
feito mensalmente. Quero acreditar que 
algumas mães nem sequer sabem da 
existência de fraldas de pano, muito me-
nos do uso do pó talco, para evitar irrita-
ções na pele.

Nos últimos tempos parece que esta 
indústria cresceu bastante, particular-
mente no nosso país. Em qualquer loja 
é possível encontrar fraldas descartáveis 
de diferentes marcas e tamanhos a serem 
comercializadas. Mas, as mais usadas são 
para crianças. As mesmas chegam a ser 
descartadas de qualquer maneira, sendo 
que se pode encontrar este lixo em qual-
quer canto e desprovido de alguma pro-
tecção ou ainda bem seladas.

Chamo atenção às autoridades para 
que estejam atentas à qualidade dos 

produtos. Há relatos segundo os quais 
determinadas fraldas não são de boa 
qualidade, alegadamente porque provo-
cam irritação na pele da criança. Não sei 
se é verdade ou não, mas é preciso ficar 
atento a esta situação. Pois, encontramos 
casos de produtos alimentares, por exem-
plo, que no acto do lançamento e nos 
meses subsequentes mantêm a qualidade 
desejada mas que, com o tempo, o sabor 
fica adulterado, o que aborrece os consu-
midores.

Seria bom que as autoridades de 
saúde estivessem atentas às doenças que 
são apresentadas nas unidades sanitárias 
e que provavelmente podem ter como 
origem o uso de fraldas descartáveis de 
qualidade duvidosa.

Pois, a atenção deve ser redobrada. 
As crianças precisam de crescer com saú-
de, livres de doenças evitáveis. É preciso 
lembrar que há muita correria pelo lucro 
que, em algum momento, as pessoas não 
olham para este quesito qualidade. 

Igualmente, seria bom que as auto-
ridades ligadas à qualidade divulgassem 
alguns aspectos inerentes à certificação 
dos produtos, particularmente se tem um 
código de barras, por exemplo, que por 
hipótese pode servir para a dissipação 
de dúvidas, etc. O prazo de validade dos 
produtos é outro aspecto que não deve ser 
descurado.

Deste modo, sou pelo crescimento, 
pelo desenvolvimento, mas que isso não 
signifique oferta de produtos de baixa 
qualidade. É preciso ter em atenção a 
questão do meio ambiente, sabido que 
este tipo de lixo está a ser descartado de 
forma inadequada, à semelhança do que 
acontece com as máscaras descartáveis.   

Um olhar sobre as 
fraldas descartáveis

Pavimentar Mercado
Grossista do ZimpetoMelhor conservar

contentores de lixo

Não desvalorize nada em sua volta (1)

LOPES MUAPENTA

TODA a leveza da fase adulta pode ser encontra-
da em situações engraçadas que se iniciam aos 
vinte e um anos de idade, pois as mudanças que 
ocorrem na adolescência já se estabilizaram, e a 
responsabilidade aumenta bastante. Em muitos 
casos, a pessoa já se apresenta independente fi-
nanceiramente, de forma completa ou parcial, 
muitas vezes por meio do trabalho. Se chegou a 
essa fase da vida, divirta-se muito com experiên-
cias que talvez já tenha vivido, ou descubra o que 
está por vir na sua vida e aproveite esse momento 
de descontração! 

Sabemos que as principais etapas da vida hu-
mana são: a infância, adolescência, fase adulta e 
velhice. Quando criança, jamais imaginaria que 
um dia ficaria imensamente feliz por ganhar itens 
domésticos de presente. Panela? Adoras! Rou-
pa? Incrível, estava mesmo a precisar! Aspirador 
de pó? Presente dos Deuses! Se quer saber, no 
último Natal, ganhou um pacote com 90 rebu-
çados, e achou incrível! Espere ganhar de novo 
este ano, pois teremos mais um Natal. Fazer o 

quê? A vida adulta acertou, é isso mesmo! Virar 
adulto é descobrir que não há nada melhor e mais 
gostoso do que uma comida de verdade! E com 
bastante legume!

A vida adulta constitui-se na fase mais activa 
e longa dentro da sociedade, pois o ser humano 
adulto vivencia características que lhe são par-
ticulares. Pode-se afirmar que é uma fase mar-
cada por importantes mudanças de status, como 
a passagem de estudante para trabalhador, de 
membro dependente de um domicílio para chefe 
de domicílio, de solteiro para pessoa em união, 
de filho(a) para pai ou mãe. Embora queiramos 
crescer enquanto somos crianças, não consegui-
mos imaginar como seria a experiência de traba-
lhar, pagar contas, se responsabilizar por si e por 
outras pessoas à sua volta. Ser adulto não é fácil, 
mas não podemos acreditar que só existe peso 
em tudo isso. Na fase adulta são diferenciadas as 
responsabilidades sociais que advém ao indiví-
duo adulto, tanto pelas conquistas, lutas de clas-
se, preconceitos de raça e género, quanto pelas 
divisões de tarefas dentro do contexto familiar. 

Percebe-se que está na fase adulta quando 

descobre e passa a frequentar lojas de construção 
ou itens domésticos. São as lojas de brinquedo 
para adultos, mas cada coisa tão bonita e boa! Al-
gumas nem sabe o que são ou o que fazem, mas 
quer comprar e levar tudo, mas depois de chegar 
à casa, muita das vezes, são arrependimentos. O 
mau é que não tenha mais pai ou mãe que lhe 
impeça, não é? E tenha que arcar com as conse-
quências das suas compras.

Ser adulto é se tornar aquilo que mais temia, 
dizer que as coisas boas estão nas coisas peque-
nas, e se te falar que é a mais pura verdade? A 
idade vai aumentando, a nossa sabedoria tam-
bém! Por andar em muitos lugares, pessoalmente 
tirei a conclusão de que uma coisa muito boa da 
vida adulta é que a pessoa passa a apreciar ainda 
mais a comida de verdade, em vez da ultra-pro-
cessada. Porém, comida de verdade vem com 
um grande problema: muita louça suja! Cada 
pratinho vira quatro ou cinco panelas no lava-
tório todos os dias, sem contar com o trabalho 
de secar e guardar. Em conversa com um amigo 
adulto e um arquivo vivo disse: Estes dias saí 
para trabalhar logo cedo, e aproveitei para levar o 

lixo para fora. Só que, simplesmente esqueci de 
colocar o lixo na lixeira, e fui caminhando com 
o saco até o ponto da paragem de “chapa”, como
se estivesse carregando uma pasta. E o pior de
tudo é ter contado o sucedido a alguns amigos,
e sempre tem mais um que já passou por uma
situação dessas! 

Ser adulto também é ser nostálgico quando 
toca aquela música da geração antiga, e lançar a 
famosa frase “as músicas de hoje não estão com 
nada, no meu tempo é que era bom!”. Aperte o 
play e cante as antigas!

No meu tempo quando eu era criança, acha-
va que os adultos liam muito, afinal eram muito 
inteligentes. Que nada, mas, pelo menos, conse-
guia ler dezenas de livros por mais tempo, facil-
mente, até que devorava a biblioteca. Mas agora, 
adulto, mal tenho tempo de ler uma página de 
livro. Aparece um grito de criança ou neto a mi-
nha frente. Acho que é uma coisa que nunca nos 
contam, essa inteligência toda que os adultos têm 
só existe por causa da nossa infância. Quem di-
ria, mas o tempo não se devolve, passou e passou 
e deixa as estórias nas nossas mentes!

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

11ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA ERCÍLIA 

FELICIDADE MATAVELE SEBASTIÃO, JUÍZA DE DIREITO 

DA 11ª SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO

Pelo Juízo da Décima Primeira Secção deste Tribunal, nos 

Autos de Execução Ordinária nº 126/2021/B, em que 

a exequente GAPI-SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS, 

SA, com sede na Av. Samora Machel, nº 323, 4º andar, 

cidade de Maputo e executado ORLANDO JAIME TIVANE, 

solteiro, residente na província de Gaza, correm éditos 

de vinte dias, a contar da segunda e última publicação 

deste anúncio, citando os credores desconhecidos do 

executado, que gozem de garantia real sobre o bem 

penhorado, bem como os sucessores dos credores 

preferentes, para, no prazo de dez dias, posterior ao 

dos éditos, virem à dita execução, deduzirem, os seus 

direitos, nos termos do artigo 864 do CPC e seguintes.

Maputo, aos nove dias do mês de Maio

do ano dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito

Lurdes da Conceição Tivane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Ercília Felicidade Matavele Sebastião

PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE MATUTUÍNE

SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Telefone: 21620020/823326449

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
I.  O Governo do Distrito de Matutuíne convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechada para o seguinte

concurso:

Lotes Nᵒ do concurso Objecto
Data-limite  da entrega 

das propostas
Data da Abertura 

das propostas

Único
 01/SHU/UGEA/
SDPI/GDM/2022

Construção da Secretaria do Posto 
Administrativo de Bela Vista

27/6/2022 
às 10.00 horas

27/6/2022
 às 10.30 horas

II.  Os documentos do Concurso poderão ser adquiridos a partir do dia 27 de Maio de 2022, no endereço que se segue,
pela importância não reembolsável de 1.000,00MT, durante o horário normal do expediente.

Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estrutura de Matutuíne
Rua Principal-Telefone: 21620020/ 823326449

Maputo -Moçambique

III.  A visita ao local da obra será feita no dia 2 de Junho do ano em curso pelas 10.00 horas, e é de carácter obrigatório.

IV. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias, a contar da data da sua abertura.

V.  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.

Matutuíne, aos 27 de Maio de 2022

Responsável da UGEA

(Ilegível)

AGRADECE-SE
A QUEM tenha achado documentos diversos, desde 
Certificados de licenciatura em Navegação Marítima 
e Pós-graduação em Metodologia de Ensino, Certidão 
e Certidão Definitiva de Registo das Entidades Legais, 
Título de Inscrição da Actividade de Concessão de Crédi-
to passada pelo Banco de Moçambique em nome de                  
OLIVEIRA PEDRO GUSTAVO SAÍDE. 
Indivíduos desconhecidos teriam-lhe furtado no interior 
da sua residência no dia 15/5/2022,  pelas 21.00 horas.
O proprietario poderá ser contactado pelos canais dig-
itais: oliveirapedrogustavo84@gmail.com, credi-
horamicrocreditoei@gmail.com. Facebook:      Oliveira 
Gustavo; WhatsApp: 844699506 / 879999506, chama-
das: 841717517 / 879999506

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

UM dos impactos da passagem do ci-
clone Idai, pela provincia de Sofala, é 
a redução da niacina-uma vitamina 
hidrossolúvel cujos derivados desem-
penham um papel importante no me-
tabolismo energético celular e na re-
paração do Ácido Desoxirribonucleico 
(DNA)- para níveis abaixo do limite.

A redução ou ausência desta subs-
tância concorreu para o surto da pela-
gra em Nhamatanda, segundo um es-
tudo realizado pelo Instituto Nacional 
de Saúde(INS).

O consumo de vitamina B3, que já 
era deficiente mesmo antes da passa-
gem do ciclone, foi reduzido para níveis 
inferiores aos necessários para evitar o 
surgimento da doença e, consequen-
temente, deu origem ao surto de pela-
gra que afectou cerca de 2300 pessoas 
(707,9/100.000 habitantes), sobretudo 
mulheres e os menos escolarizados, em 
Nhamatanda.

Em meados de Junho, refere o es-
tudo, três meses após o desastre, as 
autoridades de saúde em Nhamatanda 
relataram um surto de pelagra (doença 
causada pela deficiência de niacina – 
também chamada de vitamina B3), em 
cerca de 100 pessoas. A niacina está en-
volvida em vários processos incluindo a 
transformação de alimentos que con-
sumimos em energia e a manutenção 
do sistema nervoso, digestivo e a pele. 
Os principais sintomas da pelagra são 
dermatite (pele áspera), diarreia e de-
mência, podendo levar à morte se não 
for tratada.

Sobre o facto, a pesquisa chama 
atenção para uma reflexão profunda 
em relação ao modelo de assistência 
das populações vulneráveis (pessoas 
que sofrem ciclicamente com as cheias, 
ciclones e secas), pois, a distribuição de 
alimentos até pode combater a fome, 
mas pode falhar no suprimento de nu-
trientes essenciais para o organismo.

De acordo com a pesquisa, para 
além da distribuição de alimentos, há 
necessidade de disponibilização de su-
plementos vitamínicos para suprimir 
o défice nutricional, sobretudo para
populações de maior risco, das quais
destacam-se mulheres gestantes, lac-
tantes, crianças e idosos.

Norteou a realização do estudo a 
ocorrência no país, do ciclone Idai, no 
início de 2019, acompanhado de fortes 

PESQUISADORES da Uni-
versidade Eduardo Mondlane 
(UEM) e de instituições de in-
vestigação alemãs e sul-africa-
nas desenvolveram uma técni-
ca que reduz o índice de picada 
de mosquito na região do tor-
nozelo humano, com vista a 
combater a malária no país.

Segundo, Hermínio 
Muiambo, pesquisador da 
UEM, as duas principais téc-
nicas de combate à malária, 
nomeadamente, o uso de re-
des mosquiteiras impregnadas 
com repelentes e pulverização 
intradomiciliar, apresentam 
limitações.

“Estas estratégias são efica-
zes apenas quando se trata da 
protecção de pessoas dentro de 
casa. Nos lugares abertos como 
quintais, ruas e campo, onde 
são frequentes os mosquitos, a 
estratégia não funciona”, disse.

Explicou que um estudo 
desenvolvido em Uganda mos-
tra que a maior parte de picada 
de mosquito, insecto causador 
da malária, ocorre na parte do 
tornozelo, o que despoleta a 
necessidade de proteger devi-
damente esta parte.

“Nas zonas rurais as víti-
mas são crianças e mulheres 
que usam roupas curtas, como 

calções e saias. Por isso, fabri-
camos sandálias a partir de um 
material que liberta de forma 
controlada um repelente que 
retrai o insecto”, revelou.

Destacou que a inovação 
complementa as estratégias 
nacionais de combate à doen-
ça, que são eficazes apenas 
dentro de casa, numa situação 
em que o nosso clima, tropical, 
não permite que as pessoas fi-
quem no interior de residên-
cias por muito tempo.

“Fabricamos as nossas 
sandálias com material mui-
to barato e de fácil uso pelas 
agências internacionais, que 
tenham interesse em comprar 
e distribuir nas comunida-
des. Usamos uma sola de resto 
de pneu e as tiras da própria 
sandália são feitas a partir do 
plástico que tem insecticida ou 
repelente impregnada”, subli-
nhou.

O pesquisador reiterou que 
existem tiras produzidas a par-
tir do material convencional, 
como é o caso de polietileno, 
usado geralmente para o fabri-
co de sacos plásticos e outros 
objectos, no qual introduzem 
repelente através da técnica de 
arrefecimento rápido.

“O nosso estudo mostra 

Ciclone Idai como factor
para surto de pelagra 
em Nhamatanda

ELES NA CIÊNCIA

SEGUNDO ESTUDO DO INS 

Parte da população refugiada num terraço, na cidade da Beira, durante a passagem do “Idai”

Fo
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S

chuvas, inundações e destruição, prin-
cipalmente na província de Sofala.

O INS realizou uma pesquisa entre 
Junho e Julho de 2019, para caracterizar 
os casos da doença, identificar os facto-
res associados ao seu desenvolvimento e 
analisar o impacto do ciclone na segu-
rança alimentar da população atingida.

Para o efeito, foram colectados e 
comparados dados sobre o padrão ali-
mentar anterior e posterior à ocorrência 
do ciclone Idai, entre 121 pessoas, de to-
das as faixas etárias, que desenvolveram 
a doença durante o surto e em outras 121 
livres da enfermidade. 

Adicionalmente, foram realizadas 
entrevistas a 69 chefes de família para 
explorar o impacto percebido na segu-
rança alimentar (disponibilidade, acesso 
e consumo dos alimentos) antes e depois 
da ocorrência do “Idai”.

Os resultados obtidos sugerem que 
as mulheres (que representavam 91% 
dos casos e 55% dos controles) e pessoas 
com menor escolaridade (40% dos casos 
contra 22% dos controles) são mais pro-
pensas a pelagra. Das 99 mulheres in-
cluídas no estudo, oito estavam grávidas 
e 48 na fase de amamentação.

O aumento de chance das mulhe-
res desenvolverem a doença pode ser 
parcialmente explicado pelo hábito de 
se privar de comer para prover alimen-
tos aos seus filhos ou maridos, e causas 
fisiológicas, como picos hormonais e 
maior necessidade de nutrientes duran-
te a gravidez e a amamentação.

 observou-se ainda que um baixo 

consumo de alimentos ricos em vita-
mina B3 e de um aminoácido chamado 
triptofano (como carne, frango, ovos e 
amendoim) previamente à chegada do 
ciclone Idai, esteve associado a maior 
chance de desenvolver a pelagra.

 Das entrevistas realizadas, consta-
tou-se que 51% das famílias já enfrenta-
va  escassez de alimentos, antes da ocor-
rência do ciclone.

Estudos mostram que o risco de pe-
lagra é maior entre populações cuja dieta 
é à base de milho que, geralmente, não 
passa pela nixtamalização (processo que 
consiste na cozedura e maceração do 
cereal em uma solução alcalina, para au-
mentar a biodisponibilidade de niacina). 

A pesquisa revelou ainda que casos 
esporádicos de pelagra ocorrem na re-
gião, durante os meses de fome, uma vez 
que o “stock” de alimentos geralmente 
se esgota em Novembro, gerando escas-
sez de alimentos até à colheita no ano se-
guinte, entre finais de Março e início de 
Abril. A destruição causada pelo ciclone 
Idai afectou a segurança alimentar da 
população local, limitando a disponibili-
dade e o acesso, a quantidade e qualida-
de de alimentos. 

Foram autores deste trabalho de in-
vestigação, Vánio André Mugabe, Ar-
lete Mahumane, Cynthia Semá, Érika 
Valeska Rossetto, Crescêncio Sequeira 
Nhabomba, Neusa Fataha, Unicia Nya-
mula, Angélica Sotomane, Wilson Iru-
gula, Benigno Canze, Osvaldo Frederico 
Inlamea, Uriel Kitron, Guilherme Sousa 
Ribeiro e Eduardo Samo Gudo.

DE DIFERENTES ESPECIALIDADES 

UniLúrio contribui 
com 57 engenheiros 

ticas são ameaça à sociedade, os 
recém-engenheiros comprome-
tem-se a desenvolver acções que 
tornem as comunidades mais re-
silientes, minimizando o impac-
to das destruições e, consequen-
temente, evitar perdas de vida.

 Na ocasião, a reitora da Uni-
Lúrio, Leda Hugo, disse que a 
graduação marcou o fim  de um 
ciclo de formação e criou uma 
crescente consciência no seio 
dos graduados.

Assim, é sua expectativa que 
os estudantes pautem por boas 
práticas, privilegiando o bom 
empenho, atitudes e comporta-
mento que dignifiquem o bom 
nome e prestígio conquistado 
pela instituição, na arena nacio-

nal e internacional.
 Hugo disse que o desafio é de 

colocar no mercado de trabalho 
técnicos e gestores com capa-
cidades de trabalho, inovação, 
criatividade e espírito empreen-
dedor suficientemente familiari-
zados com os desafios e soluções 
para os problemas do aumento 
da produção e produtividade, da 
industrialização e do desenvol-
vimento e bem-estar das comu-
nidades. Estes desafios poderão 
ser rapidamente vencidos, com 
a transformação da UniLúrio em 
centro de produção e inovação 
do conhecimento, em perma-
nente interacção com os diversos 
sectores e comunidades, pres-
tando serviços com mais quali-

dade.
José Abílio, Administrador 

do distrito de Sanga, onde está 
localizado o campus da UniLúrio 
em Niassa, pediu à direcção des-
ta Universidade a introdução de 
mais cursos  com destaque para a 
área da saúde, de modo a evitar 
que os aspirantes a este ramo do 
saber, se desloquem para a cida-
de de Nampula.

Na ocasião, o Secretário de 
Estado da Província de Niassa, 
Dinis Vilankulo, desafiou a Uni-
Lúrio a continuar com as acções 
de investigação e extensão, pois, 
segundo ele, podem criar exce-
lentes condições para exploração 
sustentável dos recursos naturais 
existentes. 

Quadros forjados em Unango

A 
UNIVERSIDADE Lú-
rio (UniLúrio), através 
da Faculdade de Ciên-
cias Agrárias (FCA) de 
Unango, em Niassa, co-

locou à disposição no mercado 
de trabalho 57 engenheiros nas 
áreas de Desenvolvimento Rural, 
Florestal e Zootécnica.

O facto consumou-se com 
a realização, recentemente, da 
sexta cerimónia de graduação 
que certificou 25 engenheiros 
florestais, 14 da área de desenvol-
vimento rural, dois da zootécni-
ca, um da geologia e 15 mestres 
em desenvolvimento rural. 

Esta é a primeira vez que 
ainstitução gradua engenheiros 
em Zootecnia e mestres em De-
senvolvimento Rural.

Na mensagem, os graduados 
prometeram fazer de tudo para 
tornar realidade o momento ce-
lebrado.

“Estamos cientes de que esta 
celebração não só marca o final 
de uma grande batalha, como 
também o início de uma jornada 
cheia de desafios, porque temos 
consciência de  que nada valerá 
para celebrar esta conquista, se 
não partilharmos os conheci-
mentos  aprendidos”, disse o re-
presentante dos graduados. 

Manifestaram também 
prontidão em contribuir para a 
eliminação de assimetrias entre 
o meio rural e urbano e no com-
bate à pobreza nas suas variadas
vertentes.

Porque as mudanças climá-

Desenvolvida técnica 
que reduz picada de mosquito

que a libertação de repelente 
pode ocorrer até seis meses, 
havendo actividade para a re-
pelência dos mosquitos”, ex-
plicou. 

Testes laboratoriais feitos 
na África do Sul e Alemanha 
comprovam a eficácia desta 
inovação, sendo que, em Mo-
çambique, decorrem ensaios 
no laboratório de Química da 

Faculdade de Ciências da UEM.
No momento, a produção 

é artesanal e as sandálias po-
derão vir a ser adquiridas no 
mercado nacional a um preço 
de cerca de 350 meticais, va-
lor que poderá baixar com o 
aumento do nível de produção 
nacional e facilidades de im-
portação do material no exte-
rior.

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

47Sexta-feira, 27 de Maio de 2022

27 de Maio de 2022

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

“Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima.”

Paulo Vanzolini- zoólogo e compositor brasileiro

LUA NOVA - será a 30 deste mês, às 13.30 horas

00:20- FLASH CULTURAL

01:10- DEBATE POLITICO

02:10- Á MULHER

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

11:30- PARABENS A VOCE

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPI-
COS DO JORNAL DA 
TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEO-
ROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ECONOMIA E DESEN-
VOLVIMENTO

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- JUNTOS POR MOÇAM-
BIQUE

15:10- ILIMINTADO

16:10- SEGURANÇA RODO-

VIARIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- COMPASSO

18:10- UMA DATA NA HISTORIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTORIA PARA TI

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLOG-

ICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- ESTA SEMANA ACONTE-

CEU

21:10- ÚLTIMO TEMPO

22:10- É DESPORTO

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO 

JORNAL

23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19:30 , 
21, 22:00 E 23:30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 06.29 horas e às 
18.47, com 2.90 e 2.80 metros, respec-
tivamente 

BAIXA-MAR - Às 0.28 horas e às 
17.47, com 1.10 e 1.10 metros respec-
tivamente

INHAMBANE

27/21

VILANKULO

26/19

TETE

29/21

QUELIMANE

28/20

NAMPULA

26/18

PEMBA

29/22
LICHINGA

24/12

BEIRA

27/19

XAI-XAI

27/19

CHIMOIO

23/14

MAPUTO

26/18

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

06:00 HINO NACIONAL 

06:05 TELENOVELA: “SE NOS DEIX-

AREM”   DESENHOS 

ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 

DA BRUXA” EPISÓDIOS 40 

E 41

07:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 

DIRECTO

09:00 RODA VIVA: “CRIANÇA CATA-

DORA DE LIXO” 

GRAVADO/GAZA

09:30 RODA VIVA: “MANDICIDADE 

INFANTIL”

GRAVADO/NIASSA

10:00 RODA VIVA: “ORFANDADE” 

DIRECTO/TETE

10:30 PONTOS DE MEMÓRIA:  OS 

MITOS DAS TRÊS LAGOAS DE 

PEMBE

11:00 3600 SEGUNDOS  

12:00 TVM DESPORTO 

DIRECTO

13:00 JORNAL DA TARDE  

DIRECTO

14:00 PELA LEI E ORDEM 

14:30 TENDA DA JUSTIÇA 

15:00 MAGID MUSSÁ EM CONCERTO 

16:00 AGORA NÓS: QUANDO TUDO 

É PRIORITÁRIO MENOS O PAR-

CEIRO

GRAVADO

17:00 VIBRAÇÕES 

DIRECTO/BEIRA

18:30 ASAS - MULHER COMO ME-
CANISMO REPRESENTATIVO 
PROGRAMA Nº 12

19:00 CONQUISTAS 
PROGRAMA Nº 07

19:30 SOJOGO: 20ª EXTRACÇÃO DA 
LOTARIA / TOTOLOTO / JOKER 
E INFORMAÇÕES / TOTOBOLA 

20:00  TELEJORNAL  
DIRECTO

21:00 LIGA AFRICANA DE BASQUET-
EBOL 2022 “SENIORES MASCU-
LINOS”: PETRO DE LUANDA VS 
AS SALE MARROCOS 
GRAVADO

23:00  CONVERSAS AO SUL 

00:30  3600 SEGUNDOS  
REPETIÇÃO

01:30  PONTOS DE MEMÓRIA:  OS 
MITOS DAS TRÊS LAGOAS DE 
PEMBE
REPETIÇÃO

02:00  SAÚDE E BEM ESTAR: DE-
PRESSÃO PÓS PARTO 
REPETIÇÃO

02:30  VIBRAÇÕES 
REPETIÇÃO

04:00  PELA LEI E ORDEM 
REPETIÇÃO

04:30  TENDA DA JUSTIÇA 
REPETIÇÃO

05:00  TVM DESPORTO 
REPETIÇÃO

06:00  HINO NACIONAL 

“BLUE Windows”, o primeiro trabalho discográfico 
do guitarrista moçambicano Valter Mabas, lança-
do no trimestre passado, em Maputo, será amanhã 
apresentado em Angola.

Mabas é convidado do “Maio é Benguela”, festival 
de música, desporto, moda e gastronomia promovi-
do pelo Rasgado’s Jazz Club, por ocasião da celebra-
ção dos 405 anos da cidade Benguela, assinalados a 
17 de Maio. 

O artista actuará no espaço Baía Azul, nome que 
rima com o título do seu trabalhado discográfico. 
Afinal, “Blue Window” significa “janela azul”, tra-
duzido para o inglês.

O disco conta com a participação dos músicos 
Tony Paco, na bateria; Lívio Monjane, nos teclados; 
Muzila Malembe, no saxofone; e Hélder Gonzaga, no 
baixo. 

É composto por 12 faixas do estilo afro-jazz e 
blues, para trazer uma mensagem de esperança à hu-
manidade face aos vários problemas que enfrenta.

O disco resulta de uma experiência musical ad-
quirida ao longo de quase duas décadas de carreira. 
Mabas participou em diversos festivais nacionais e 
internacionais, como o JazzThon, na Cidade do Cabo, 
África do Sul.

Valter Mabas é também compositor e iniciou a 
carreira a solo em 2003, num concerto no Gil Vicente 
Café, em Maputo. 

Participou em vários festivais internacionais 
como Jazz-a-Thon, em Cape Town, com a banda Tu-
can-Tucan (2002); colaboração com Orquesta de Jazz 
de Algarve em Portugal (2007); Innibos, Nelspru-
it, com Dua Maciel (2008); Jazz Moçambique-Itália 
(2009); Sauti sa Busara, Zanzibar, acompanhando 
Isabel Novela (2014); Sakhifo, Ilha Reunião, acom-
panhando Isabel Novela (2015); Taipe International 
Jazz Festival, Taiwan, com Dua Maciel e Orlando Ve-
nhereque (2016); e várias edições do Azgo, destacan-
do-se o acompanhamento à cantora cabo-verdiana 
Lura (2016), Verão Amarelo e Moments of Jazz.

Colaborou em álbuns de diversos artistas como 
Ivan Mazuze (Ndzuti), Stewart Sukuma (Os Sete Pe-
cados Capitais), Otis (In the House), Tanselle (Afri-
can Spell), Alpha Thulana (Send Me) e Frank Paco 
(New Horizons).

O MÚSICO e produtor sul-
-africano de jazz Dr Thulz
apresentará o seu tercei-
ro disco “Iqiniso”, hoje
e amanhã, na cidade de
Maputo, e no domingo, na
Matola.

Coincidirá com o re-
gresso do “Only Without 
Stress”, sessões de música 
ao vivo que acontecem no 
Arriegua English Bar des-
de 2018, cruzando bandas 
nacionais e internacionais 
pela Covid-19. 

“Estou muito anima-
do com a digressão porque 
trago novo álbum de jazz 
que ninguém ouviu antes”, 
disse o artista, prometendo 
partilhar cópias físicas do 

seu álbum nos “shows” e 
disponibilizar os dois tra-
balhos anteriores.

Os concertos con-
tam com o moçambicano 
Texito Langa, na bateria, 
e os sul-africanos Sabatha 
Ntshatsha, no baixo, e Te-
bogo Kaunda, no saxofone 
e flauta. 

Thulane Innocent 
Ngondo, mais conhecido 
como Dr Thulz, é também 
estudioso de jazz e procura 
ajudar pessoas a encontra-
rem paz interior e direcção 
através do poder da músi-
ca, que acredita desempe-
nhar um papel importante 
na maneira de encarar a 
vida.

MOÇAMBIQUE, com 31 li-
vros, é o país africano com 
mais obras inscritas no Pré-
mio Oceanos, um dos mais 
relevantes da língua portu-
guesa.

O galardão é avaliado 
em 250 mil reiais brasilei-
ros (3.311.028,06 meticais), 
sendo 120 mil (1.589.293,47 
meticais) para o primeiro co-
locado, 80 mil (1.059.528,98 
meticais) para o segundo e 
50 mil (662.205,61 meticais) 

para o terceiro.
Esta é a edição com par-

ticipação da África Lusófo-
na mais expressiva, com 121 
por cento a mais do que a 
anterior. No total, foram re-
cebidos 62 livros. Além dos 
31 de moçambicanos, 18 são 
de autores de Angola, Cabo 
Verde (oito), Guiné-Bissau 
(três) e São Tomé e Príncipe 
(dois).

Concorrem 2452 escri-
tores de 17 nacionalidades, 

com obras publicadas em 
mais três países, nomeada-
mente Brasil, Portugal e Es-
tados Unidos.

Dentre os géneros literá-
rios avaliados, a poesia, com 
1130 livros, teve o maior nú-
mero de inscrições, seguido 
de romances com 743, con-
tos com 372, crónicas com 
156 e drama com 51.

O júri é composto por 120 
escritores, poetas, professo-
res e ensaístas de sete países, 

JUVENAL BUCUANE

O “Bairro Indígena” 
perdeu o seu esplendor

torizadas pelas autoridades 
competentes e, deste modo, 
a urbe perde o seu traço ur-
banístico característico. 
“Está um bairro completa-
mente transfigurado”, con-
tinuou, sem querer acreditar 
que o município não tenha 
domínio destas matérias.

Deu ainda exemplo da 
rotunda Praça de Moçambi-
que, que era um jardim bo-
tânico e espaço de lazer para 
muita gente da zona e não 
só. O local, que está próximo 
à esquadra e ao tribunal, foi 
vedado por um privado para 
dar lugar a uma construção. 
“Cada um acorda de manhã 
e faz o que bem entender”, 
lamentou.

Estes e outros elementos 
são trazidos no livro “Bairro 

Indígena”, que dependendo 
da vontade popular e da edi-
tora poderá ter mais edições. 
Para já, é abordado o perío-
do entre 1930 e 1966, ano em 
que o ciclone Claude abalou 
esta zona, deixando várias 
sequelas, algumas visíveis 
até hoje. 

É assim que o escritor la-
menta o facto de o subúrbio 
apenas viver das suas re-
miniscências, enfrentando 
muitas contrariedades e di-
ficuldades como problemas 
ambientais, desconforto em 
épocas chuvosas e défice de 
relacionamento entre os ha-
bitantes. 

Juvenal Bucuane, nas-
cido em Xai-Xai, província 
de Gaza, em 1951, é autor de 
mais de 20 livros de poesia, 

prosa e ensaio, e conta com 
textos publicados em várias 
antologias nacionais e es-
trangeiras. 

É Doutor Honoris Cau-
sa em Literatura e Filosofia 
pela Cypress International 
Institute University do Texas 
(EUA), licenciado em Direito 
e em Linguística pela Uni-
versidade Eduardo Mondla-
ne, e fez Estudos Portugueses 
na Universidade de Lisboa. 

É membro-fundador 
da Associação dos Escrito-
res Moçambicanos (AEMO) 
e honorário do Círculo de 
Escritores Moçambicanos 
na Diáspora (CEMD), bem 
como embaixador cultural 
da Unión Hispanomundial 
de Escritores (UHE Moçam-
bique). 

PRÉMIO OCEANOS 2022

Moçambique é o país africano 
com mais concorrentes

entre eles os moçambicanos 
Teresa Manjate, escritora e 
pesquisadora, Elídio Nha-
mona e Artur Minzo, profes-
sores.

Participam da curadoria 
do “Oceanos 2022” Nataniel 
Ngomane, docente da Uni-
versidade Eduardo Mondla-
ne e presidente do Fundo 
Bibliográfico de Língua Por-
tuguesa (FBLP); os jornalis-
tas Isabel Lucas, de Portugal; 
e Manuel da Costa Pinto, do 
Brasil; além da pesquisadora 
Matilde Santos, de Cabo Ver-
de. A coordenação-geral fica 
a cargo da gestora cultural lu-
so-brasileira Selma Caetano. 
O “Oceanos” é realizado via 
Lei de Incentivo à Cultura, 
pela brasileira Secretaria Es-
pecial da Cultura do Ministé-
rio do Turismo, e conta com 
o patrocínio do Banco Itaú e
da Direcção-Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliote-
cas da República Portuguesa
(DGLAB), com o apoio do
Itaú Cultural, do FBLP, do
Ministério da Cultura e das
Indústrias Criativas de Cabo
Verde; e da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa
(CPLP).

“B
A I R R O 
Indígena: 
Memórias 
do Es-
p l e n d o r 

e da Degeneração 1938/40-
1966”, título do último livro 
de Juvenal Bucuane, é uma 
referência ao antigo nome da 
Munhuana, um bairro da ci-
dade de Maputo que, segun-
do o autor, há muitos anos 
perdeu o seu esplendor. 

Esta constatação foi fri-
sada depois de lá se fazer 
para lançar a obra chance-
lada pela Alcance Editores, 
na galeria do artista plástico 
Noel Langa, um dos maiores 
símbolos do bairro. Aliás, 
várias personalidades da li-
teratura, artes plásticas, 
desporto, jornalismo, eco-
nomia, política, entre outras 
áreas, habitaram no “Bairro 
Indígena”.

O livro foi republicado 
a pedido de Noel Langa por 
falar deste subúrbio dese-
nhado pelo governo colo-
nial português para acolher 
indígenas. Juvenal Bucuane 
aceitou o convite e aprovei-
tou o lançamento para cele-
brar o centenário natalício 
do poeta-mor José Craveiri-
nha (1922-2003), que se as-
sinala amanhã.

Na Munhuana, disse, 
percebeu que com o tem-
po muita coisa mudou neste 
lugar onde passou a infân-
cia, adolescência e parte da 
juventude. Infelizmente, 
assinalou, “já não é aquele 
bairro, é outra coisa, só res-
tam casas restauradas pelos 
novos inquilinos”.

Uma das mudanças está 
ligada a questões arquitectó-
nicas, pois, avançou, muitas 
construções não obedecem à 
planta original. 

“O bairro não era para ter 
prédios por ser uma zona de 
aviação”, comentou, indi-
cando que o subúrbio está 
próximo ao Aeroporto Inter-
nacional de Maputo.

O que mais preocupa é 
que as construções são au-

Valter Mabas 
descortina 
“Janela Azul” 
em Angola

Dr Thulz 
lança álbum 
em Maputo
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ARLINDO LUÍS 
LANGA

FALECEU

A Administração da Mo-
zal, Comité Sindical e trabalhadores em 
geral comunicam o desaparecimento 
físico do Sr. ARLINDO LUÍS LANGA, 
trabalhador desta empresa, ocorrido 
no dia 24/5/2022, cujo funeral se rea-
lizou no dia 25/5/2022, no Cemitério 
de Lhanguene. Neste momento de dor 
e consternação, a Mozal endereça as 
mais sentidas condolências à sua es-
posa Zuraida Adamo Badrudine Hassa-
ne, filhos, familiares, amigos e colegas. 
Paz à sua alma.

4631

786
َنْوُعِجاَر ِهْيَلِا اّنِاَو هلِل اّنِا

ABDUL KARIMO 
MAHOMED HASSANGY 

MUSSÁ 
(Kilimo)

FALECEU
A sua esposa Acha Ismail, filhos Carina, Camalito, Mino, 
Lutfe e Náhida, irmãos, netos, bisnetos, noras, genro e 
demais familiares comunicam com profunda mágoa o de-
saparecimento físico do seu ente querido ABDUL KARIMO 
MAHOMED HASSANGY MUSSÁ, ocorrido no dia 15/5/2022, 
cujo funeral se realizou no dia 16/5/2022, na cidade de 
Johanesburgo. Que Allah conceda Jannat Firdous. Aameen 
Ya Rabbal Aalameen.           4640

PAULA DELFINA 
ALBINO BOANE

FALECEU
Seus irmãos Luísa, Fátima, João, 
Sandra e Efraime, sobrinhos e 
netos lamentam o desapareci-
mento físico do seu ente querido PAULA DELFI-
NA ALBINO BOANE, ocorrido no dia 24/5/2022, 
vítima de assassinato, cujo velório se realiza 
hoje, dia 27/5/2022, pelas 12.00 horas, no Bairro 
Romão, em frente a paragem Guebuza, segui-
do de funeral no Cemitério de Michafutene, às 
14.00 horas. Descansa em paz Mana Paula, que 
as tuas obras te sigam.        4650

ANA DE FÁTIMA 
CHICHAVA

FALECEU
Seus filhos Eduardo, Moisés e 
Nelson, netos, Yannick, Mellanie, 
Ania, Marvin, Nyurica, Cristian, 
Mayttê, Thierry, Taís e demais familiares comuni-
cam com profundo pesar o falecimento do seu ente 
querido ANA DE FÁTIMA CHICHAVA, ocorrido na 
sua residência, no dia 25/5/2022, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza no dia 28/5/2022, pelas 10.00 
horas, no Cemitério da KaTembe, antecedido de 
velório na Igreja Nossa Senhora das Mercês, pelas 
9.00 horas. Paz à sua alma.

4649

PAULA DELFINA 
ALBINO BOANE

FALECEU
É com profunda mágoa e dor que 
as famílias Boane, Mungói e seus 
filhos Cereneu e Nhdlumby Zamba 
comunicam a triste notícia do desaparecimento fí-
sico do seu ente querido PAULA DELFINA ALBINO 
BOANE, ocorrido no dia 24/5/2022, vítima de assas-
sinato, cujo velório se realiza hoje, dia 27/5/2022, 
pelas 12.00 horas, no Bairro Romão, em frente a 
paragem Guebuza, seguido de funeral no Cemitério 
de Michafutene, às 14.00 horas. Descansa em paz 
Mana Paula, que as tuas obras te sigam, 2 TM 4:6-8.

4650

RENATO MARIA DE 
OLIVEIRA PAULINO 

CÂNDIDO
FALECEU

Sua Esposa Felisbertina Paninga, fi-
lha Rassy, genro Agostinho, netos 
Nyoshany, Yanni e Rael, mãe, irmãos e demais familiares 
comunicam com profunda mágoa o falecimento do seu 
ente querido RENATO MARIA DE OLIVEIRA PAULINO 
CÂNDIDO, ocorrido no dia 25/5/2022, na Clínica do HCM, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, sábado, 
dia 28/5/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 
horas, antecedido de missa de corpo presente na Igreja 
Católica Santa Ana da Munhuana, pelas 9.00 horas. Paz à 
sua alma.             4652

LUÍS FILIPE FERRÃO DE CASTEL-
BRANCO SACRAMENTO

(Sexto mês de falecimento)

Tua esposa Argentina, filhos Alexandre e Isadora, nora Fauzia, genro Miguel, 
netos Letícia, Luís, Mansur, Irchandy, Kevin e Jamilla, bisneto Rhavi, irmão 
Fernando, cunhada Fana e sobrinha Joana relembram a passagem dos seis 
meses do teu desaparecimento físico, nosso saudoso ente querido LUÍS FILIPE 
FERRÃO DE CASTEL-BRANCO SACRAMENTO, com a realização de cerimónia em tua honra, às 9.00 
horas do dia 29/5/2022, no Cemitério de Lhanguene. Guardamos as tuas lembranças no lugar mais 
bonito que temos nos nossos corações e lembramo-nos sempre de ti, nosso querido Pai. Oramos 
para que esteja em paz.

4618

MARTA SANTOS SEUANA

FALECEU

O Conselho de Administração, Direcção e trabalhadores em geral do Instituto 
Nacional de Comunicações de Moçambique – INCM comunicam com profunda 
mágoa e consternação o falecimento da Sr.ª MARTA SANTOS SEUANA, parente 
de um funcionário desta instituição, ocorrido no dia 24/5/2022. À família enlutada, 
o INCM apresenta as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

4626

JOTIA FRANCISCO MBEVE
FALECEU

É com profundo pesar que as famílias Timbana e Mbeve, filhos 
Frederico, Rosa, Elisa, Alfredo, Marta, Angelina, Olívia, Nelson, 
Alice e netos comunicam com profunda dor e consternação o 
falecimento do seu ente querido JOTIA FRANCISCO MBEVE, 
ocorrido no dia 23/5/2022, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 
25/5/2022, no Cemitério de Michafutene e agradecem a todos que directa ou indi-
rectamente os apoiaram neste momento de dor e consternação. Paz à sua alma.

4648

CORNÉLIO 
ALEIXO 

TIMBANGA

FALECEU

Sua irmã Maria Helena Machindano, sobrinhos 
Florina, Arsénio, Marilena, Carlota e Edson, netos 
Anisse, Biché, Taynara, Kevin e demais familiares 
lamentam com tristeza a partida do seu ente queri-
do CORNÉLIO ALEIXO TIMBANGA, ocorrido no dia 
20/5/2022, no Hospital  Provincial de Pemba, vítima 
de doença, cujo funeral se realizou no dia 22/5/2022, 
no Cemitério Municipal de Pemba. Que Deus lhe 
conceda o eterno descanso. Paz à sua alma!

52

CORNÉLIO 
ALEIXO 

TIMBANGA 

FALECEU

Sua esposa Janete Limitede Sitoi, filhos, netos e 
irmãos, Tecla, Maria Helena, Alberto, Pio, Mário 
e demais familiares lamentam o falecimento do 
seu ente querido CORNÉLIO ALEIXO TIMBANGA, 
ocorrido no dia 20/5/2022, no Hospital Provincial de 
Pemba, vítima de doença, cujo funeral se realizou 
no dia 22/5/2022, no Cemitério Municipal de Pemba. 
Que Deus lhe dê eterno descanso. Paz à sua alma!

52

RENATO MARIA 
DE OLIVEIRA 

CÂNDIDO
FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Mo-
çambique e todos os trabalhadores comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento 
do Sr. RENATO MARIA DE OLIVEIRA CÂNDIDO, 
trabalhador reformado deste Banco, ocorrido no dia 
25/5/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
amanhã, dia 28/5/2022, no Cemitério de Michafute-
ne, pelas 11.00 horas, antecedido de velório, pelas 
9.00 horas, na Igreja da Munhuana. À família enlu-
tada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

6443

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 

dos jornais?

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

Faça a sua  subscrição e receba o seu 

Jornal em casa!

PUBLICIDADE

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO
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EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

DO PAÍS OU MUNDO

DIVERSOS

BAE - Logística e Multiserviços 
executa obras de pintura, canaliza-
ção, serralharia, carpintaria, pedreiros, 
electricidade, tecto-falso, montagem de 
ar-condicionados, azuleijos, tijoleiras, co-
fragem, design de interiores, jardinagem, 
etc. Contacto: 84/86-5739001.

4675

PRESTAM-SE serviços de cortinas, 
persianas roll-up's e faz-se costuras, 
montagens e manutenção. Localização: 
Matola-Rio. Contacto: 84-8909624 ou 
87-8909624.

4813

VENDE-SE

VIVENDAS: na Coop, tipo 4,com suite, 
vende-se por 20 000 000,00MT; na C. 
Matola, tipo 3, com suite, piscina e 
hospedagem por 13 800 000,00MT; no 
B. Horizonte, tipo 5, com suite e 3 salas 
por 16 000 000,00MT; na M. Rio, tipo 3, 
com suite por 5 500 000,00MT; na Som-
merschield, tipo 3, com suites, num R/C
por 18 000 000,00MT; apartamentos:
na Polana, tipo 3 por 7 000 000,00MT;
no Alto Maé, tipo 3, com quintal por 6
000 000,00MT. Contacto: 84-5171252
ou 82-8945040.

4597

ARMAZÉNS: no Benfica, Av. de Mo-
çambique, de 1.260m², com 2 gabine-
tes, showroom e dependências, vende-
-se por 900 000USD; na Matola, EN4
- Shoprite, de 10.051m², com gabinetes
e parque por 2 590 000USD; na Av.
das Indústrias: novo e por estrear, de 3 
888m², com 4 gabinetes, copa, parque 
e jardim por 900 000USD; na Matola 
Santos: de 450m², com estacionamento
por 15 500 000,00MT. Contacto: 84-
5171252 ou 82-8945040.

4597

PROPRIEDADE de 50x150, à beira 
da EN1, em Bobole, vende-se por 2 
700 000,00MT; casa tipo 3, com 2wc 
e garagem, em Magoanine-CMC por 4 
200 000,00MT; propriedade de 3 hec-
tares, à beira da EN1, em Bobole por 8 
000 000,00MT; propriedade de 62x50, 
na Matola-Rio, com infra-estruturas 
por 2 900 000,00MT; casa tipo 3, em 
Guava por 4 500 000,00MT. Contacto: 
84-5926921.

4758

FLATS: tipo 2, num 1º andar, no B. 
Central, vende-se por 5 500 000,00MT; 
tipo 3, num 2º andar, no Alto Maé por 5 
500 000,00MT; tipo 3, num 2º andar, no 
Bairro da Polana por 10 000 000,00MT; 
tipo 2, no Condomínio Bagamoyo por 2 
800 000,00MT. Contacto: 84-5465381 
ou 82-3955019, Imbondeiro Imobiliária.

4784

ARRENDA-SE

ARMAZÉNS: no Jardim, com showroom 
e 4 gabinetes, arrenda-se por 180 
000,00MT; no Benfica: de 600m², com 
2 gabinetes, showroom e dependências 
por 230 000,00MT; na Matola EN4, 
de 1434m², com gabinetes e estacio-
namento por 5000USD; na Av. das 
Indústrias, de 1830m², com 4 gabinetes, 
copa, estacionamento e jardim por 390 
000,00MT; na Matola Santos, de 450m² 
e estacionamento por 85 000,00MT. 
Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040. 

4597

VIVENDAS: na Sommerschield 1, tipo 
5, com suites e 3 salas, arrenda-se por 
210 000,00MT; na Sommerschield 2, tipo 
7, com suites e piscina por 4000USD; 
na Julius Nyerere, 20 gabinetes por 
7000USD; na Coop, tipo 4, com suite 
por 100 000,00MT; na C. Matola, tipo 
4, com suite e piscina por 70 000,00MT; 
apartamentos: na Polana, tipo 3 por 
60 000,00MT; tipo 2, com suite por 60 
000,00MT; no Alto Maé, num R/C, tipo 3 
por 27 000,00MT. Contacto: 84-5171252 
ou 82-8945040.

4597

SUITES para acomodação de curta 
estadia em Pemba, zona de Wimbe, ar-
rendam-se por 1 200,00MT e 1500,00MT, 
mínimo de 2 dias. Contacto: 84-6289910 
ou 84-6397231.  4697

COWORK/ESCRITÓRIOS PARTI-
LHADOS: Gabinetes, arrendam-se por 
15 000,00MT; mesas de trabalho por 
8 500,00MT; sala para reuniões, res-
taurantes, cabeleireiros e festas, tudo 
negociável; Grátis: Internet, recepção, 
limpeza, água e luz, na transversal 
à Mao-Tsé-Tung, na Rua da Justiça. 
Contacto: 82-8945040, 84-5171252 ou 
87-8945040.

4597

ANÚNCIO
Curso de Formação de Pagadores (Dealers)

1. Casino Marina-Nampula torna público que decorre de 26 de Maio até 1 de Junho de 2022, 
o recrutamento de candidatos de ambos sexos para frequência do 5.º Curso de Formação de
Pagadores (Dealers) em matérias de Roleta Americana, Black jack, Bacara, Texas Holder e Five 
Card Porker para Casino Marina na cidade de Nampula, a ter lugar no mesmo Casino, com início 
previsto para dia 13 de Junho de 2022 e com duração de 8 semanas.

2. Poderão candidatar-se à frequência do referido curso, os interessados que reúnam os seguintes 
requisitos:
• Nacionalidade moçambicana;

• Idade compreendida entre 18 e 25 anos; 

• Habilitações literárias mínimas 12ª Classe do SNE ou equivalente;

• Conhecimento da língua inglesa será uma vantagem;

• Disponibilidade de residência na cidade de Nampula;

• Disponibilidade para trabalhar por turnos e num ambiente de stress.

3. Os candidatos deverão apresentar as suas candidaturas em cartas dirigidas à Direcção do Casino 
Nautilus – Nampula, acompanhada dos seguintes documentos:

• Fotocópia autenticada do Bilhete de identidade;

• Fotocópia autenticada do Certificado de habilitações;
• Uma fotografia tipo-passe recente;
• Curriculum Vitae que deverá conter informações relevantes a: dados pessoais, habilitações

literárias, outra formação, experiência profissional, morada e contacto.
• Conhecimento da língua inglesa é uma vantagem.

4. Os candidatos serão submetidos a testes de selecção (nas línguas portuguesa, inglesa e
curriculum mental/raciocínio lógico), que se realizarão nos dias 4, 5 e 6 de Junho de 2022, 
com início às 8.00 horas, no Casino Nautilus - Nampula, A lista dos candidatos admitidos será
afixada no Casino, sita no Hotel Girassol - Nampula às 8.00 horas do dia 8 de Junho de 2022.

O Director de Operações

Sasanka Dharshana Gedara

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE MATUTUÍNE

NOTIFICAÇÃO  
Nos termos do Decreto-Lei nº 42/2018, de 24 de Julho, conjugado 
com Decreto-Lei 2/91, de 16 de Janeiro, referente ao regulamento do 
património de Estado e procedimentos concernentes a alienação de 
imóveis respectivamente, o Governo do Distrito de Matutuíne, com 
objectivo de restruturar e recuperar a imagem da Vila, através de 
limpeza de terrenos baldios, reabilitação e/ou reconstrução de imóveis 
abandonados, faz saber o seguinte:

São notificados todos os proprietários de imóveis abandonados e 
degradados (escombros) no Distrito de Matutuíne, a manifestarem 
diante do Governo do Distrito de Matutuíne, o seu posicionamento 
sobre a real e futura pretensão para com o objecto acima mencionado, 
no prazo de 45 dias, contados a partir da data da publicação da presente 
notificação.

O não atendimento ao disposto nesta notificação no prazo previsto, o 
Governo Distrital irá proceder com os devidos trâmites, nos termos da 
Lei.

Maputo, aos 25 de Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

ANÚNCIO
1. Torna-se público que aceita-se propostas para compra de viaturas e bens móveis

abatidos da Autoridade Reguladora de Águas, Instituto Público (AURA, IP) em cartas
fechadas, devidamente assinadas pelos proponentes, no dia 27 de Maio de 2022,
até às 9.00 horas e abertura das mesmas, está marcada para 9.30 horas do mesmo
dia na AURA, IP, sita na Avenida Amílcar Cabral, nº 757, R/C.

2. As cartas contendo propostas para compra de viaturas e bens móveis abatidos são
dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação e Venda de Bens Abatidos. As viatu-
ras poderão ser vistas na hora normal de expediente, no Complexo Águas da Região
de Maputo, Av. OUA, nº 251, e os bens nas instalações da AURA, IP.                                          

3. As demais condições poderão ser consultadas no edital, afixado na vitrina da Recep-
ção das instalações da AURA, IP onde estão indicados os dados dos bens em referên-
cia, devendo as propostas de licitação não serem inferiores a este valor.

Maputo, Maio de 2022
A Presidente do Conselho de Administração

(Suzana Saranga Loforte)
4464

176 4639

Agradece-se quem souber do paradeiro de 
NKURUMZINZA JIHADI, desaparecido no 
dia 11/3/2012, no Bairro de Magoanine, 
na Rotunda, favor de contactar a Esquadra 
mais próxima ou pelos números: 87-
5183013, 84-7681312, 84-5024667 ou 
+27630666257. Desaparecido desde os
seus 12 anos.

4815

Comunicado

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 
NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 

TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL 

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

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE PEDRO HORÁCIO 
MASSINGA JÚNIOR

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
pública de vinte e cinco de Abril de 
dois mil e vinte e dois, lavrada de 
folhas sessenta e dois verso a folhas 
sessenta e três verso, do livro de 
notas para escrituras diversas 
número duzentos e noventa e 
dois “C”, deste Quarto Cartório 
Notarial de Maputo, perante 
mim, ESPERANÇA PASCOAL 
NHANGUMBE, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de PEDRO 
HORÁCIO MASSINGA JÚNIOR, de 
quarenta e quatro anos de idade, 
natural da Beira, de nacionalidade 
moçambicana, casado sob o 
regime de comunhão geral de bens 
com Maria do Rosário Pondja 
Massinga, com última residência 
no Bairro de Magoanine, nesta 
cidade de Maputo, sem ter deixado 
testamento ou qualquer outra 
disposição de sua última vontade.
Mais certifico pela operada 
escritura pública que foram 
declarados como únicos e 
universais herdeiros da quota 
disponível de todos seus bens, 
sua esposa MARIA DO ROSÁRIO 
PONDJA MASSINGA, viúva, 
natural de Maputo, também como 
meeira, e seus filhos: REGIANA 
BHONGANE MASSINGA, YANNI 
PHINDWANE MASSINGA e 
LETÍCIA DA GLÓRIA MASSINGA, 
todos menores, naturais de 
Maputo e Beira, onde residem, de 
nacionaliade moçambicana.
Que não deixou outras pessoas que 
por lei com elas possam concorrer 
à sucessão da herança e que dela 
fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 26 de Maio de dois 
mil e vinte e dois

A Conservadora e Notária 
Técnica
(Ilegível)

4816

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MANUEL SAGUATE PIRILÃO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e um de Fevereiro do ano 
dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas setenta verso a folhas setenta e dois, do livro de 
notas para escrituras diversas número “C”, traço trinta e dois, a cargo de HERMÍNIA PEDRO 
GOMES, Conservadora e Notária Superior do referido Cartório, se acha lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros na qual, seus filhos: JOSÉ MANUEL, HELENA MANUEL e JÚLIA 
MANUEL, solteiros, maiores, naturais e residentes em Nampula, foram declarados únicos e 
universais herdeiros de todos os bens e direitos do seu pai MANUEL SAGUATE PIRILÃO, com 
última residência em Nampula. 
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra disposição da última 
vontade.

Está Conforme
Cartório Notarial de Nampula, aos vinte e um de Março de dois mil e vinte e dois

A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível) 175

TOPRAK - Sociedade por Quotas
Maputo

Assunto: Interrupção da via 
Exmos Srs. 

Por despacho de 18 de Maio de 2022, refª 84/DMTT/DEGT/22, 
emitido pelo Município de Maputo - Direcção Municipal de Mobilidade, 
Transportes e Trânsito (Departamento de Operações e Trânsito),
A TOPRAK - Sociedade por quotas comunica ao público em geral a 
interrupção da via (Av. Marginal, nº 4873), entre Hotel Glória e 
Condomínio Karibu, para efeitos de desmontagem da grua no dia 28 
de Maio de 2022, por um período de 15 (quinze) horas, com início 
previsto para às 7.00 horas.
Pelos transtornos causados, a TOPRAK pede sinceras desculpas e 
agradece pela compreensão.

Assinatura

(Ilegível)

Maputo, aos 26 de Maio de 2022
4651

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Use: Internet 
(ebanking)

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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As ruas da capital italiana encheram-se de gente, que não quis perder a oportunidade de celebrar a conquista romana

Sexta-feira, 27 de Maio de 202250

PUBLICIDADE

Os “Mambas” têm encontros marcados com a Zâmbia no final do próximo mês  

DA ARGÉLIA

“Mambas” enfrentam 
Zâmbia no CAN-Interno 

A 
SELECÇÃO nacional 
de futebol terá pela 
frente a sua congéne-
re da Zâmbia, na pri-
meira eliminatória da 

região da COSAFA de acesso 
ao CAN-Interno, cuja fase fi-
nal será disputada na Argélia, 
entre os dias 8 e 31 de Janeiro 
próximo.

De acordo com o sorteio 
realizado na tarde de ontem, 
na sede da CAF, na cidade do 
Cairo, capital do Egipto, os 
“Mambas” jogam primeiro em 
casa, entre os dias 22 e 24 de 
Julho, sendo que a decisão da 
eliminatória foi marcada para 
os dias 26 e 31 do mesmo mês, 
na Zâmbia.

O vencedor desta elimina-
tória terá pela frente o vence-
dor do confronto entre o Ma-
lawi e Zimbabwe, entre 26 e 
27 de Agosto e 2 a 5 de Setem-
bro, para a primeira e segunda 
“mão”, respectivamente.

Segundo a CAF, apesar de 

marcado, este jogo está sus-
pensa até duas semanas, antes 
da data do encontro da pri-
meira “mão”. É que, como se 
sabe, o Zimbabwe está punido 
a nível internacional pela FIFA, 
devido à interferência política 
na respectiva federação. Se até 
duas semanas antes da data 
do jogo da primeira “mão” a 
situação de instabilidade na 
Federação Zimbabweana de 
Futebol não estiver resolvida, 
os “guerreiros” serão conside-
rados automaticamente elimi-
nados.

Nos demais jogos da pri-
meira eliminatória, ao nível da 
região da COSAFA, as Maurí-
cias enfrentam Angola, com o 
vencedor a decidir a presença 
na fase final com quem ga-
nhar no embate entre Como-
res e África do Sul. Quem sair 
vitorioso no confronto entre 
Botswana e Eswatini jogará 
com quem triunfar na dispu-
ta entre os ilhéus Seychelles e 

Madagáscar.
Nas demais regiões, na 

Zona Ocidental “A”, a Libéria 
joga com o Senegal, a Serra 
Leoa enfrenta Cabo-Verde e 
a Gâmbia tem a oposição de 
Guiné-Bissau. 

O vencedor da elimina-
tória entre a  Libéria e Sene-
gal enfrenta a Guiné Conacri, 
enquanto que quem seguir 
em frente no embate entre 
Serra Leoa e Cabo-Verde vai 
decidir a presença no CAN-
-Interno jogando com o Mali.
Finalmente, o vencedor da
eliminatória entre Gâmbia e
Guiné-Bissau tem a Mauritâ-
nia à espera.

Na Zona Ocidental “B”, 
Gana e Benin fazem o único 
jogo da primeira eliminatória, 
com o vencedor a ser esperado 
pela Nigéria. Nos outros jogos, 
da única eliminatória de aces-
so ao CAN-Interno, a Costa do 
Marfim enfrenta o Burquina 
Faso e o Togo joga com o Níger.

Em eliminatória única, na 
Zona Central foram sorteados 
os seguintes jogos: Repúbli-
ca Centro Africana-República 
do Congo, Guiné-Equatorial-
-Camarões e Tchad-República 
Democrática do Congo. 

Na zona Central Este, estão 
isentos da primeira elimina-
tória o Ruanda, Uganda e Su-
dão que, na decisão do acesso 
ao CAN-Interno enfrentarão, 
respectivamente, os vencedo-
res dos seguintes jogos: Etió-
pia-Sudão do Sul, Somália-
-Tanzania e Burundi-Djibuti.

Refira-se que na Zona
Norte, apenas com Líbia e
Marrocos inscritos, já tem, por 
isso, esses países directamente 
apurados, aos quais se devem
juntar o país anfitrião, a Argé-
lia.

O CAN-Interno será dis-
putado por 18 equipas, um
acréscimo de duas em relação
às últimas duas edições, gan-
has pelo Marrocos.

AS Roma ficou nos livros da 
história do futebol mundial na 
quarta-feira, ao vencer a pri-
meira edição da Liga Conferên-
cia.

A importância do feito re-
fletiu-se na festa da equipa ita-
liana no final da partida, uma 
celebração que se arrastou até 
ao Olímpico, em Roma, logo 
após o jogo e terminou nas ruas 
da capital italiana. Nas primei-
ras horas da manhã de ontem, 
os romanos foram literalmente 
engolidos por um “banho” de 
multidão que encheu as ruas, 
celebrando de forma apoteóti-
ca.  

A Roma conquistou o seu 
segundo troféu europeu, de-
pois de ter vencido a Taça das 
Cidades com Feiras – precur-
sora da Taça UEFA -, em 1961. 
O clube italiano já não vencia a 
competição há 14 anos, quan-
do arrebatou a Taça da Itália.

Finalista vencida da Taça 
dos Campeões Europeus em 
1984, a equipa perdeu fren-
te ao rival da Serie A, o Inter, 
na sua única grande final da 
UEFA (a decisão a duas mãos 
da Taça UEFA de 1991), mas na 
noite de quarta-feira a história 

Romanos recebidos em apoteose

Mourinho entra numa 
lista bem reservada

JOSÉ Mourinho voltou a mos-
trar que é talhado para finais 
europeias, ao conduzir a Roma 
à conquista da Liga Confe-
rência, na primeira edição 
da mais recente competição 
continental.

Para José Mourinho é o 
quinto troféu europeu na 
quinta final que disputou. A 
este, junta-se uma Taça UEFA 
e uma Liga dos Campeões pelo 
F.C. Porto, outra Champions
pelo Inter de Milão e uma 
Liga Europa pelo Manchester 
United. “Mou” é o primeiro 
a vencer as actuais três pro-
vas europeias e o terceiro que 
junta três taças continentais 
diferentes, juntando-se a Gio-
vanni Trapattoni e Udo Lattek.Mourinho celebrou efusivamente mais um título europeu

O JOGO 5 da final da Conferên-
cia Este, entre Celtics e Heat, 
sorriu à equipa de Boston, que 
lidera por 3-2 e está a uma vi-
tória de chegar à final da NBA. 
Os Celtics venceram em Miami 
por 93-80 e estão a um jogo de 
chegar a uma presença na final, 
que foge desde 2008. 

Jaylen Brown (Celtics) foi o 
melhor marcador com 25 pon-
tos, mas Jayson Tatum mostrou 
consistência e ficou à beira do 
triplo-duplo com 22 pontos, 12 
ressaltos e nove assistências. Os 
Heat mostraram debilidades: 
Bam Adebayo fez 18 pontos, 
Jimmy Butler não passou de 13 
e Kyle Lowry ficou em branco.

Olhando para a estatística, 
as equipas que vencem o jogo 
5 depois de um empate a dois 
acabam por vencer a série em 
80 por cento de vezes, pelo que 
as probabilidades estão do lado 
dos Celtics

NBA

Celtics a uma vitória da finalMané deixa futuro em aberto
O FUTEBOLISTA senegalês 
Sadio Mané atirou para depois 
da final da Liga dos Campeões 
uma resposta sobre o seu fu-
turo no Liverpool. O avança-
do do Liverpool tem contrato 
até 2023, mas segue como 
um dos nomes no mercado, 
nomeadamente associado ao 
Bayern de Munique.

“Sobre o meu futuro vou 
comentar depois da Cham-
pions”, referiu Mané, em de-
clarações à Sky Sports, no dia 
aberto à imprensa pelo Liver-
pool, antes da final da prin-
cipal competição europeia de 
clubes, frente ao Real Madrid, 
às 21.00 horas de amanhã.

Este mês, Mané foi asso-
ciado ao Bayern de Munique. 
A Sky Sport alemã noticiou, 
este mês, que o director do 
clube, Hasan Salihamidzic, 
já chegou mesmo a reunir-se 
com representantes do inter-

foi diferente, graças ao golo de 
Zaniolo aos 32 minutos. Trau-
ner não conseguiu intercep-
tar o cruzamento de Mancini, 
Zaniolo recebeu no peito e, na 
cara do guarda-redes, rema-

tou para o fundo das redes.
Nota para o facto de que na 

época 1960/61, a Roma ven-
ceu a Taça das Cidades com 
Feira, uma competição gerida 
na altura pela FIFA, não pela 

UEFA e os campeões da prova 
que viria a ser substituída pela 
Taça UEFA - e mais tarde Liga 
Europa, não são incluídos no 
palmarés oficial do organis-
mo.

nacional pelo Senegal.
Por outro lado, Mohamed 

Salah, que também termina 
contrato com o Liverpool no 
verão de 2023, assegurou que 
vai continuar no clube em 
2022/23, dissipando dúvidas 
sobre uma eventual saída no 
fecho da temporada.

“Na minha cabeça, não 
me foco no contrato nes-
te momento. Também não 
quero ser egoísta, já o disse 
há dois meses. Só estou fo-
cado na equipa, quero ven-
cer a Champions, quero ver o 
Henderson a levantar o troféu 
outra vez com as mãos e que 
mo dê para as minhas mãos 
depois (risos). Estou só focado 
na equipa, não quero falar do 
contrato. Vou ficar na próxi-
ma época, de certeza”, referiu 
o internacional pela Selecção
do Egipto, em conferência de
imprensa.Mané associado ao Bayern

A turma de Boston está muito perto de repetir o feito de 2008

BERNANDO Silva faz capa na edição em papel do Mundo De-
portivo de ontem, dando conta de que o Barcelona sonha com 
o internacional português, para o reforço do plantel de Xavi.

A ideia está numa fase inicial directamente ligada à neces-
sidade que a tesouraria do clube espanhol tem de vender. Con-
tratar o jogador, que no último domingo conquistou a quarta 
Premier League em cinco anos, ao Manchester City implicaria 
sempre um enorme investimento e tal só será viável, explica o 
Mundo Deportivo, se Frenkie de Jong deixar Camp Nou.

E os dois até poderão funcionar como moeda de troca, uma 
vez que os citizens estarão interessados em contratar o médio 
neerlandês, antigo jogador do Ajax.

Bernaldo Silva 
pode ir ao Barça SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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D
EPOIS do artilhei-
ro Ratifo, na passada 
terça-feira, a vez foi 
do “central” Zainadi-
ne Jr. e do “extremo” 

Clésio Baúque juntarem-se, na 
manhã de ontem, aos “Mam-
bas”, que se preparam desde 
segunda-feira com vista aos 
jogos contra Ruanda e Benin 
referentes à primeira e segunda 

jornadas do Grupo “L” de qua-
lificação ao CAN-2023,  que se 
realizam nos dias 2 e 8 de Ju-
nho, em Joanesburgo e Coto-
nou.

Zainadine Jr. e Clésio, que 
militam no Marítimo, fizeram 
parte do treino de ontem no 
campo da Associação Black 
Bulls. Já o avançado Witi, que 
actua no Nacional da Madei-

ra, é esperado hoje, sendo que 
maior parte de atletas que jo-
gam fora de portas juntar-se-á 
à Selecção Nacional amanhã, 
dia da partida para Joanesbur-
go. 

O seleccionador nacional, 
Chiquinho Conde, pode traçar 
alguma estratégia preliminar 
em função dos potenciais atle-
tas de que dispõe nesta fase em 

que conta maioritariamente 
com os que jogam no Moçam-
bola. Aliás, o timoneiro dos 
“Mambas” tem nesta etapa a 
espinhosa missão de apurar os 
jogadores que se encaixarem 
melhor no sistema de jogo que 
pretende implementar nes-
ta campanha, rumo ao CAN-
2023.   

Salientar que, o jogo fren-

QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

Zainadine, Clésio e Witi 
juntam-se à Selecção

te à Ruanda será em casa em-
prestada, no FNB Stadium, em 
virtude da indisponibilidade do 
Estádio Nacional do Zimpeto, 
em obras que incluem o arrel-
vamento.
CONVOCATÓRIA FINAL
DIVULGADA ESTA TARDE       

O combinado nacional 
cumpre esta manhã mais uma 
sessão de treino no campo da 
Black Bulls, sendo que o pe-
ríodo da tarde (15.00 horas) 
está reservado à divulgação da 
convocatória final, na sede da 
Federação Moçambicana de 
Futebol. 

Os “Mambas” viajam para 
Joanesburgo, no domingo, 
onde darão continuidade dos 
trabalhos de preparação, já com 
o conjunto completo. 

O defesa Bruno Langa (Des-
portivo Chaves), os meios cam-
pistas Dominguez e Kambala, 
respectivamente no Royal e 
Boroka, ambos clubes sul-afri-
canos, são alguns dos atletas 
que se juntarão à selecção em 
Joanesburgo, onde o seleccio-
nador nacional definirá os ele-
gíveis para o onze inicial entre 
os 23 que constarão da convo-
catória final.  

Recordar que Chiquinho 
Conde não conta com dois jo-
gadores preponderantes no 
eixo ofensivo, nomeadamente 
Luís Miquissone, no Al Ahly do 
Egipto, e Dayo, da União Des-
portiva do Songo, ambos lesio-
nados. 

Quatro árbitros moçambi-
canos foram nomeados para 
dirigir o jogo entre as Selec-
ções de Angola e da Repú-
blica Centro Africana (RCA), 
agendado para o dia um (1) de 
Junho, no Estádio Nacional 
11 de Novembro, referente 
à primeira jornada do Gru-
po “E” das eliminatórias de 
acesso ao Campeonato Afri-
cano das Nações, CAN-2023, 
na Costa do Marfim.

Trata-se de Celso Alva-
ção, que assumirá a tarefa de 
árbitro principal, sendo que 
Arsénio Maringule, Venes-
tancio Cossa e Simões Guam-
be, respectivamente assumi-
rão as funções de assistentes 
e quarto árbitro.

Em Março, Alvação e Ma-
ringule “apitaram” o jogo 
entre o Royal Leopards FC 
(Eswatini) e Al Ittihad (Li-
bya), no Mbombela Stadium, 
Nelspruit (África do Sul), re-
ferente à Taça da Confede-
ração Africana (Taça CAF) - 
2021/2022.  

Ainda no mesmo mês, a 
dupla moçambicana esteve 
no Benin, onde conduziu o 
jogo entre as equipas do Asec 
Mimosas (Costa do Marfim) e 
RS Berkane (Marrocos), de-
pois de uma semana antes  
terem actuado na Liga dos 
Campeões Africanos, no jogo 
entre o Mamelodi Sundows 
(África do Sul) e o Al-Hilal 
(Sudão). 

Formado em Educação 
Física e Desportos pela Uni-
versidade Pedagógica da Ma-
xixe, Alvação iniciou a apitar 
na COSAFA, no torneio de 
sub-17, realizado nas Maurí-
cias, em 2017, e, de lá a esta 
parte as suas aparições nestes 
eventos têm sido constantes.

Alvação foi, por sinal, o 
único a representar a classe 
nos países falantes da língua 
portuguesa, no Campeonato 
Africano das Nações (CAN) 
de sub-20, que teve lugar na 
Mauritânia em 2020, onde 
os “Mambinhas” estiveram 
presentes. 

Celso Alvação lidera quarteto 
moçambicano no Angola-RCA

A ANTIGA campeã do mun-
do e olímpica, Maria de Lur-
des Mutola, destacou o papel 
desempenhado pelo poeta-
-mor do país, José Craveirinha
(1922-2003), cujo centenário
de nascimento assinala-se
amanhã, na história do atle-
tismo nacional.

Particularmente, Mutola 
considerou que “Craveirinha 
não foi só poeta, mas alguém 
que serviu de pai e tutor e que, 
sem ele, não teria todo este 
sucesso”, que marcou a sua 
carreira.

Falando na última quarta-
-feira, na cidade de Maputo,
na I Conferência Internacional
Centenário José Creveirinha,
organizada pela Associação
dos Escritores Moçambicanos
(AEMO), Mutola recordou,
inclusive, a conversa que teve
com o poeta antes de conquis-
tar a medalha de Ouro, nos
800 metros, durante os Jogos
Olímpicos de Sydney-2000.

Segundo a atleta, o título 
foi conquistado depois de se 
avistar com Craveirinha, que a 
motivou a correr mais do que 
as suas concorrentes. 

Recorde-se que Muto-
la foi descoberta e levada ao 
atletismo por Craveirinha, na 
segunda metade da década 
de 1980. Convencido de estar 
diante duma futura campeã, o 
escritor a apresentou ao fale-
cido filho Stélio, treinador de 
atletismo.

Sucede que, nos primeiros 
dias, não aguentou com a in-
tensidade dos treinos aplica-
dos pelo terinador e desistiu, 
depois de algumas semanas. 

Entretanto, inconforma-
do, o poeta foi ao bairro do 
Chamanculo, onde a atleta 
vivia e encontrou-a a jogar fu-
tebol.

“Quando o vi não acreditei 
e a partir dali mudei de men-
talidade. Fomos à minha casa 
para falar com o meu pai e ex-

plicar o que pretendia, então 
foi dado a liberdade de ser meu 
tutor”, contou.

O mestre das letras deu-a 
um prazo de dois meses a trei-
nar com Stélio, para pelo me-
nos desistir enquanto tentou. 

Em 1998, fez a primeira 
viagem internacional, para o 
Botswana, conquistando a sua 
primeira medalha a nível in-
ternacional e naquela que viria 
a ser a sua especialidade, os 
800 metros. 

“Comecei a entender que 
afinal de contas parece que 
tenho um pouco de talento 
e dediquei-me até chegar ao 
topo”, recordou.

Refira-se que, José Creve-
rinha praticou atletismo, no 
Desportivo de Maputo, o mes-
mo clube representado por 
Lurdes Mutola antes de sair do 
país para os Estados Unidos da 
América, no quadro de uma 
Bolsa de Estudos da Solidarie-
dade Olímpica.

CELEBRAÇÃO DOS 100 ANOS DO POETA

Mutola enaltece
papel de Craveirinha
no atletismo

Lurdes Mutola, à esquerda, recebendo lembranças da AEMO

MAXAQUENE e Desportivo 
cruzam-se amanhã, sábado, a 
partir das 15.00 horas, no cam-
po do Ferroviário da Baixa, em 
desafio inserido na quinta jor-
nada do Campeonato Nacional 
da Segunda Divisão - fase da 
Cidade de Maputo. É o reen-
contro dos rivais-vizinhos, 
agora no segundo escalão, com 
aspirações de retornar ao Mo-
çambola.

Até aqui, os dois históricos 
emblemas da baixa da cidade 
de Maputo têm tido dificulda-
des para se impor na prova, so-
bretudo os “tricolores”, que se 
apresentam com uma equipa 
jovem maioritariamente cons-
tituída por atletas que transi-
taram dos juvenis e juniores da 
época 2019, portanto, antes da 
eclosão da pandemia da Co-
vid-19.

Os “alvi-negros”, orienta-
dos por Sérgio Faife, têm tido 
melhor produção e ocupam, 
para já, a nona posição, com 
seis pontos, a apenas três do 
líder Black Bulls B que partilha 
a liderança (nove pontos) com 
a Liga Desportiva B.

O Maxaquene tem apenas 
quatro pontos, após perder na 
quarta-feira em jogo de atraso 
diante da Liga Desportiva B, 
por 2-1. 

No campo do Mahafil, a 
turma da casa, com sete pon-
tos, vai receber o Matchedje, 
agora sob batuta de Manuel 
Casimiro. Os “militares” con-
tabilizam oito pontos. A Aca-
démica, quatro pontos, terá 
pela frente no seu recinto o 
Ferroviário B, com sete pon-
tos.

No relvado sintético do 

Matchedje, o Nacional medirá 
forças com o Ferroviário das 
Mahotas, enquanto no campo 
do Afrin terá lugar o embate 
entre a Liga Desportiva B, nove 
pontos, e 1.º de Maio, quatro 
pontos.

No relvado natural da Black 
Bulls, o Costa do Sol terá pela 
frente a equipa da casa, num 
dos encontros mais aguardados 
da ronda, considerando que os 
“canarinhos” têm oito pontos 
e os “touros” nove. Racing, 
“lanterna vermelha”, vai jogar 
com Vulcano FC, cinco pontos.

Referir que pelo regula-
mento, as equipas B não se 
qualificam à fase regional, o 
que, dito doutro forma, as for-
mações de Mahafil, Matchedje 
e Desportivo estão, por ora, 
melhor colocadas para atacar a 
qualificação.

CAMPEONATO DA CIDADE DE MAPUTO

Maxaquene e Desportivo
reeditam velho “clássico” 

FUTEBOL DE PRAIA 

Abineiro e Manuel partem 
a 2 de Junho para Marselha
O SELECCIONADOR Nacional 
de futebol, Abineiro Ussaca, 
e o melhor jogador, Nelson 
Manuel, partem para a cidade 
de Marselha a 2 de Junho pró-
ximo, onde vão representar 
os marselheses, na Liga dos 
Campeões Europeus.

A confirmação da partida 
foi dada pelo técnico, Ussaca. 
“Já está tudo acertado com o 
Marselha. Eu e o Nelson via-
jamos no dia 2 de Junho. Nes-
te momento, estamos a tratar 
dos vistos e acredito que nos 
próximos dias todo processo 
burocrático ficará concluí-
do”, contou. Nelson, melhor jogador africano, no Marselha para mostrar as suas habilidades

 Ussaca e Manuel, que 
têm no seu palmarés como 
pontos altos a medalha de 
prata conquistada no CAN-
-Dakar 2021 e a de ouro no
Torneio da COSAFA, vão de-
fender as cores do Marselha
na Liga dos Campeões Euro-
peus, prova que terá lugar em 
Nazaré, Portugal, a partir de 6 
de Junho.

Abineiro irá comandar a 
equipa, tendo como adjun-
to Amir Abdou, selecciona-
dor das Comores e director 
técnico da turma “gaulesa”, 
que lhe fez o convite em No-
vembro último, aquando da 

realização da Taça COSAFA. 
“Serei o treinador principal 
do Marselha em resposta ao 
convite que me foi formu-
lado pelo seleccionador das 
Comores. Vamos especifica-
mente para reforçar a equipa 
na Liga dos Campeões e logo 
que terminar voltamos, por-
que arrancam os trabalhos da 
Selecção”, disse.

O regresso dos dois está 
previsto para finais de Junho, 
sendo que em princípios de 
Julho arrancam os trabalhos 
da Selecção Nacional, que em 
Outubro disputará o CAN em 
Vilankulo. 

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



COMPROMISSO COM OS FACTOS

SAIBA O QUE ACONTECE

NA SUA CIDADE OU VILA AUTÁRQUICA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA MAIS PRÓXIMO

Director: LÁZARO MANHIÇA  l  Edição N.º 31.622  l Sexta-feira, 27 de Maio de 2022 l  www.jornalnoticias.co.mz  l  jornalnoticias@snoticias.co.mz  l  30,00MT

O 
SECRETÁRIO-GE-
RAL das Nações Uni-
das disse ontem que 
a fome no mundo 
pode acabar até 2030 

se as pessoas e o planeta fo-
rem priorizados face ao lucro, 
destacando que um em cada 
cinco africanos estavam sub-
nutridos em 2020.

Falando na abertura do 

diálogo de alto nível deno-
minado “Fortalecimento da 
resiliência em nutrição e se-
gurança alimentar no con-
tinente africano”, António 
Guterres reforçou que “os 
conflitos criam fome” e que 
a “crise climática amplifica o 
conflito”, avaliando que estes 
são “problemas sistémicos” e 
que “estão cada vez piores”.

“Décadas de progresso no 
combate à fome estão a ser re-
vertidas. Depois de melhorar 
de forma constante em todas 
as regiões entre 2000 e 2016, 
a fome aumentou acentuada-
mente nos últimos anos. Mais 
de 281 milhões de africanos – 
um em cada cinco – estavam 
subnutridos em 2020”, aler-
tou.

Guterres detalhou que 61 
milhões de crianças africanas 
sofrem de atrasos no cresci-
mento, o que pode afectar a 
sua saúde física e mental ao 
longo da vida.

“Como sempre, mulheres 
e meninas são as mais afecta-
das. Quando a comida é es-
cassa, elas costumam ser as 
últimas a comer e as primeiras 

a serem retiradas da escola e 
forçadas a trabalhar ou casar”, 
lamentou.

“Se trabalharmos juntos, 
se colocarmos as pessoas e o 
planeta antes do lucro, pode-
mos transformar os sistemas 
alimentares, cumprir os Ob-
jectivos de Desenvolvimento 
Sustentável e não deixar nin-
guém para trás. Podemos aca-

bar com a fome e a desnutrição 
até 2030”, afirmou.

Guterres aproveitou ainda 
para referir a questão das alte-
rações climáticas, observando 
que os agricultores africanos 
estão na linha de frente dos que 
mais sofrem com a situação, 
desde o aumento das tempera-
turas até as secas e inundações. 
- (Lusa)

SE AS PESSOAS FOREM PRIORIZADAS FACE AO LUCRO

Guterres diz que fome pode 
acabar no mundo até 2030

A UNIÃO Africana (UA) de-
fende um levantamento de 
embargos a fertilizantes e ce-
reais russos e ao pagamento de 
importações em rublos devido 
risco de “fome generalizada” 
em África, afirmou quarta-feira 
o actual presidente, Macky Sall, 
chefe de Estado do Senegal. 

Numa conversa com o em-
presário e filantropo sudanês 
Mo Ibrahim, no âmbito de um 
fórum sobre o impacto das 
mudanças climáticas em Áfri-
ca, Sall disse que é urgente um 
cessar-fogo, permitindo que 
a Ucrânia re-exporte os seus 
cereais, inclusive para a África, 
mas também autorize a Rússia 
a vender fertilizantes e cereais.

“Para isso, é necessário le-
vantar as sanções que dizem 
respeito ao modo de paga-

mento, pelo menos no que diz 
respeito a estes produtos (ali-
mentares) vitais para o desen-
volvimento de África”, vincou.

Rússia e a Ucrânia são dois 
dos maiores produtores mun-
diais de cereais e fertilizantes, 
sendo responsáveis por mais de 
metade do fornecimento mun-
dial de óleo de girassol e de 30 
por cento do trigo, em grande 
parte para o continente africa-
no.

As dificuldades na exporta-
ção dos cereais devido à guer-
ra e as sanções económicas à 
Rússia diminuíram a disponi-
bilidade daqueles produtos no 
mercado, fazendo disparar os 
preços nos mercados interna-
cionais. 

Sall disse que África já está 
a registar uma “inflação galo-

pante” dos preços dos cereais, 
de bens alimentares e uma “ex-
plosão” dos preços da energia. 

“As economias frágeis 
como as africanas sofrem mui-
to mais do que as outras, pois 
não têm os mesmos mecanis-
mos para amortecer esta crise”, 
afirmou, referindo que o conti-
nente já estava fragilizado pela 
crise causada pela pandemia da 
Covid-19. 

O Presidente senegalês de-
fendeu que África use “todo o 
seu peso para parar a guerra”.

Dezassete países africanos 
opuseram-se ou abstiveram-
-se a uma resolução da Assem-
bleia-Geral da ONU em Março
que condenava a Rússia pela
invasão da Ucrânia e exigia a
retirada imediata das suas tro-
pas.

NA UCRÂNIA
UA defende fim de sanções 
a cereais e fertilizantes russos

O VICE-PRESIDENTE do Ban-
co Africano de Desenvolvi-
mento, Kevin Urama, alertou 
que o ressurgimento da pan-
demia da Covid-19 em África 
é provável, o que pode pôr em 
causa a recuperação económi-
ca de 6,9% que o continente 
registou em 2021.

O economista-chefe e vi-
ce-presidente do BAD referiu-
-se ao aumento dos preços das
“commodities”, do comércio
internacional, que subiu cerca
de 10% em África, mas tam-
bém de avanços de políticas e
respostas fiscais de vários paí-
ses que melhoraram a situação
fiscal a curto prazo, e também
do ressurgimento do turismo.

No entanto, lembrou que 
o ressurgimento do turismo
acarreta riscos para o conti-
nente, pois os turistas vêm

de países onde a maioria está 
totalmente vacinada contra a 
Covid-19, o que não acontece 
em África, onde apenas 15% da 
população tem as duas doses 
da vacina.

“África ainda não está to-
talmente vacinada, por isso o 
risco de ressurgimento da Co-
vid-19 é provável”, avisou.

Entretanto, a instituição 
financeira continental estima 
que 30 milhões de africanos 
tenham sido empurrados para 
a pobreza extrema em 2021 de-
vido à pandemia do novo co-
ronavírus e prevê que a guerra 
na Ucrânia atire outros quatro 
milhões até 2023.

Nas suas perspectivas eco-
nómicas africanas, lançadas 
na quarta-feira no âmbito dos 
encontros anuais do BAD, em 
Acra, o banco estima que, con-

tabilizando as perturbações 
económicas da guerra provo-
cada pela invasão da Ucrânia 
pela Rússia, o número de afri-
canos empurrados para a po-
breza extrema poderá ser de 1,8 
milhão este ano e 2,1 milhões 
em 2023.

Os trabalhadores do sector 
informal, sobretudo mulheres 
e jovens, deverão ser os mais 
afectados, concluem os econo-
mistas da instituição.

A principal instituição fi-
nanceira africana estima que as 
necessidades de financiamento 
adicional para apoiar a recupe-
ração de África sejam de cerca 
de 432 mil milhões de dólares 
(27.5 biliões de meticais) entre 
2020 e 2022., o que se traduz 
numa média de 144 mil mi-
lhões (9.1 biliões de meticais) 
por ano. - (Lusa)

SEGUNDO BAD

Covid-19 pode 
ressurgir no continente

Moscovo continuará
a ajudar África 

Fila de vacinação contra a Covid-19 em Joanesburgo, África do Sul
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O MINISTRO dos Negócios Estrangeiros da 
Rússia, Sergei Lavrov, garantiu que o seu paí-
ses continuará a ajudar o continente africano, 
apesar das sanções impostas pelo Ocidente e 
instou-os a exigir a sua revogação.

Num encontro com embaixadores dos 
vários países de África em Moscovo, o chefe 
da diplomacia russa descartou a pressão oci-
dental no seguimento da guerra na Ucrânia 
e assegurou que continuará a apoiar os paí-
ses africanos e a “desenvolver a cooperação 
mutuamente proveitosa”. Lavrov aproveitou 
ainda a ocasião para apelar aos seus “amigos, 
a União Africana (UA), para exigirem insisten-
temente que o Ocidente revogue as sanções 
unilaterais ilegais que minam a infra-estru-
tura logística e de transporte necessária para o 
comércio mundial”.

Recordou que as relações entre a Rússia 
e os países africanos são tradicionalmen-
te amistosas e se desenvolvem com sucesso, 

acrescentando que aqueles sempre tiveram e 
terão uma parceira confiável e uma amiga na 
Rússia.

“Sabemos que os países de África estão 
entre os mais vulneráveis do ponto de vista da 
segurança alimentar” e que muitos “depen-
dem criticamente das importações de produ-
tos agro-pecuários da Rússia”, referiu Lavrov.

O chefe da diplomacia russa garantiu que 
Moscovo “cumpre e continuará a cumprir de 
boa-fé os seus compromissos contratuais in-
ternacionais relativos à exportação de alimen-
tos, fertilizantes, recursos energéticos e outras 
mercadorias de que África muito necessita”.

Estas declarações vieram responder à 
preocupação manifestada por várias orga-
nizações, incluindo as Nações Unidas, sobre 
a possível crise alimentar que o conflito na 
Ucrânia poderá gerar, visto que este país é um 
dos principais produtores mundiais de trigo e 
girassol. - (Lusa)

O PRESIDENTE sul-africano, Cyril 
Ramaphosa, disse quarta-feira que 
os africanos não eram inimigos dos 
sul-africanos, apelando ao diálogo 
para acabar com a xenofobia e a in-
tolerância.

No seu discurso do Dia da Áfri-
ca, celebrado na quarta-feira, Ra-
maphosa referiu que os inimigos 
do país eram a pobreza, o crime, o 
desemprego e a exclusão social.

O Chefe de Estado sul-africano 
descreveu a data como uma ocasião 

para se reflectir sobre a responsa-
bilidade colectiva de promover a 
causa da unidade entre as nações 
do continente. 

Apelou igualmente aos grupos 
comunitários e da sociedade civil, 
apoiados pela Comissão de Direi-
tos Humanos da África do Sul, a 
iniciarem um diálogo e programas 
que reunissem as comunidades e 
fomentassem a tolerância. 

“Precisamos de trabalhar em 
conjunto para os derrotar (fomen-

tadores da xenofobia) e não nos vi-
rarmos uns contra os outros como 
africanos”, afirmou.  

Segundo ele, as tensões entre 
sul-africanos e cidadãos de outros 
países africanos eram preocupantes 
e as divisões fomentadas pelas su-
cessivas administrações coloniais 
e do “apartheid” ainda não tinham 
sido totalmente erradicadas. 

“Ao abordarmos a questão 
crítica da imigração ilegal, como 
é nosso direito como nação sobe-

rana, nunca nos tornemos como 
os antigos opressores, que pro-
curaram dividir o povo africano e 
virar-nos uns contra os outros”, 
referiu. 

Ramaphosa destacou que ain-
da hoje, movimentos estudantis 
e grupos cívicos em alguns países 
africanos comemoram eventos 
como a revolta do Soweto, apelan-
do aos sul-africanos a nunca es-
quecerem esta solidariedade, ou o 
seu custo, particularmente para os 

países da região da SADC. 
“A África do Sul nunca deve ser 

vista como um lugar de intolerân-
cia. Isto não é apenas um insulto ao 
povo do continente que nos apoiou 
e deu refúgio aos nossos líderes, 
mas também uma traição aos nos-
sos valores constitucionais”, disse, 
acrescentando que “a liberdade dos 
sul-africanos não teria sido possí-
vel sem o apoio e a coragem moral 
do povo de África e dos seus líde-
res”. (NEWS24)

XENOFOBIA NA RAS

Ramaphosa diz que os africanos “não são nossos inimigos”

Procuradora pede seis anos 
de prisão para Berlusconi
A PROCURADORA de Milão pediu ontem seis anos de prisão e 
uma multa de 10,8 milhões de euros para o antigo primeiro-mi-
nistro italiano, Silvio Berlusconi, por um delito de suborno em 
actos judiciais. O pedido foi feito no âmbito do processo “Ruby 
Ter”, que procura esclarecer se o magnata subornou testemu-
nhas de outros processos para que mentissem sobre o que acon-
tecia nas suas festas. A decisão não deve ser conhecida antes de 
Setembro. Foram pedidos também cinco anos de prisão para a 
jovem marroquina Karima El Mahroug “Ruby” com quem o po-
lítico manteve relações sexuais quando ela era menor de idade, 
por perjúrio e suborno em actos judiciais.

Mais de 17 mil mortos 
por armas nos EUA
MAIS de 17 mil pessoas foram mortas a tiro este ano nos Esta-
dos Unidos, 19 das quais crianças e professores de uma escola do 
Texas, mortas terça-feira última, por um jovem de 18 anos. De 
acordo com dados do “Gun Violence Archive”, que documenta a 
violência com armas de fogo, das 17.202 pessoas mortas este ano 
7632 foram vítimas de homicídios, disparos não intencionais ou 
em situação de auto-defesa, enquanto 9570 cometeram suicídio. 
Desde o início deste ano, registaram-se 213 “tiroteios em massa” 
e 10 “assassinatos em massa”, com quatro ou mais pessoas feri-
das ou mortas por tiros, sem contar o autor. A organização, que 
não mostra as estatísticas finais de 2021, nota que 2020 registou 
um total de 19.411 mortes por armas de fogo. 

JL dentro dos prazos para
convocar eleições em Angola
O PRESIDENTE angolano, João Lourenço (JL), disse ontem que 
está dentro dos prazos legais para convocar as eleições gerais, 
previstas para Agosto, o que acontecerá após ouvir o Conselho de 
República. “Não vai acontecer antes de eu realizar a reunião do 
Conselho da República, portanto fiquem atentos, a partir do mo-
mento em que houver a reunião é possível que minutos, horas 
ou dias depois as eleições sejam convocadas”, afirmou Lourenço, 
questionado por jornalistas. A Constituição e a lei estipulam que 
as eleições devem ser convocadas num período de 90 dias antes 
do fim do actual mandato. 

Detido líder do Estado 
Islâmico em Istambul
O LÍDER do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), Abu Ibrahim 
al Qurashi, foi detido na cidade de Istambul, Turquia, avançou 
ontem o portal de notícias turco Odatv. De acordo com o media 
turco, a detenção ocorreu na semana passada, no âmbito de uma 
operação internacional que foi preparada em segredo. Durante a 
prisão, foram recuperadas informações relevantes sobre o grupo 
terrorista, segundo o portal, citado pelas agências internacio-
nais. Abu Ibrahim al Qurashi foi eleito como novo líder do EI em 
Março passado, depois do grupo ter confirmado a morte de Abu 
Ibrahim al Hashimi al Qurashi em 3 de Fevereiro, num ataque 
norte-americano no noroeste da Síria.

Agência de saúde contra 
açambarcamento de vacinas
O DIRECTOR interino da agência de saúde pública da União 
Africana manifestou ontem a esperança de que o episódio de 
açambarcamento de vacinas observado durante a pandemia da 
Covid-19 não se repita com o actual surto do vírus da varíola dos 
macacos. “As vacinas devem ir para onde são mais necessárias, 
de forma equitativa, com base no risco e não em quem tenha a 
capacidade de as comprar”, afirmou Ahmed Ouma, director 
interino do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doen-
ças da União Africana (África CDC). O responsável referiu que o 
África CDC está “a trabalhar com todos os Estados-membros no 
continente para intensificar a vigilância da varíola dos macacos” 
e instou à população em geral a evitar procurar vacinas se não 
estiverem em risco de contrair o vírus. 

Prolongado embargo 
de armas ao Sudão do Sul
O CONSELHO de Segurança das Nações Unidas adoptou on-
tem uma resolução que renova por um ano, até 31 de Maio de 
2023, o embargo de armas e sanções individuais impostas desde 
2018 ao Sudão do Sul. A resolução, redigida pelos Estados Uni-
dos da América, foi adoptada por 10 dos 15 países-membros do 
Conselho.  Gabão, Quénia, Índia, Rússia e China abstiveram-se. 
Em Novembro de 2021, o Presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, 
exigiu formalmente o levantamento incondicional do embargo, 
considerando que já não se justificava e, em Janeiro passado, o 
Conselho de Paz e Segurança da União Africana subscreveu esta 
posição. Motivam a prorrogação as deficiências no desarma-
mento, desmobilização e reintegração dos combatentes. 

Brasil excede a média 
mundial de crise alimentar
ACIMA de um terço de famílias brasileiras afirmam não ter di-
nheiro para garantir a sua alimentação, um recorde em 2021, es-
pevitado pela pandemia da Covid-19. A percentagem de famílias 
dizem não ter dinheiro para comida subiu de 14 por cento em 
2014 para 30 por cento em 2019 e um recorde de 36 por cento em 
2021. A taxa brasileira da chamada insegurança alimentar atingiu 
em 2021 o seu nível mais alto desde que o indicador começou a 
ser medido em 2006, quando era de 20 por cento e pela primeira 
vez ultrapassou a média mundial (35 por cento), segundo um es-
tudo divulgado ontem pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

mobile © SN 2018-Distribuição Punível Criminalmente

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE 1Sexta-feira, 27 de Maio de 2022

Demonstrações Financeiras 2021

África | Nova Iorque | Paris | Londres

United Bank for Africa, Moçambique
Praça 16 de Junho, Edifício INCM
www.ubamozambique.com

Demonstrações Financeiras 2021

África | Nova Iorque | Paris | Londres

United Bank for Africa, Moçambique
Praça 16 de Junho, Edifício INCM
www.ubamozambique.com

Demonstrações Financeiras 2021

África | Nova Iorque | Paris | Londres Africa’s Global Bank

United Bank for Africa, Moçambique
Praça 16 de Junho, Edifício INCM
www.ubamozambique.com

O Conselho de Administração é responsável pela 

preparação e apresentação das demonstrações 

financeiras anuais do United Bank for Africa 

Moçambique, SA em conformidade com as 

Normas Internacionais de Relato Financeiro.

Para satisfazer esta responsabilidade, o Banco 

dispõe de sistemas internos de controlo 

contabilístico e administrativo que asseguram 

a salvaguarda dos activos do Banco e que 

as respectivas operações e transacções são 

executadas e escrituradas em conformidade 

com as normas e os procedimentos adoptados.

Os administradores procederam a uma avaliação 

para determinar se o Banco tem capacidade para 

continuar a operar com a devida observância do 

princípio da continuidade, e não têm motivos 

para duvidar que o Banco continuará a operar 

segundo esse princípio no próximo ano.

As demonstrações financeiras do ano findo em 

31 de Dezembro 2021, constantes nas páginas 

17 a 95, foram aprovadas pelo Conselho de 

Administração do United Bank for Africa 

Moçambique, SA, em 18 de Maio de 2022 e vão 

assinadas em seu nome por:

Aprovação do Conselho de 

Administração

Filipe Mandlate 

Presidente do Conselho de 

Administração 

Olurotimi Morohunfola

Administrador Delegado
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ECONOMIA MUNDIAL 

A economia global entra em 2022 em uma 
posição mais fraca do que o esperado 
anteriormente, condicionada pela propagação 
da nova variante da Covid-19 “Ómicron” 
que reintroduz bloqueios na mobilidade de 
pessoas e bens, pelo aumento dos preços das 
commodities energéticas e as interrupções nas 
cadeias de fornecimento que resultaram em 
uma inflação mais alta e mais ampla do que o 
previsto, principalmente nos Estados Unidos e 
em muitos mercados emergentes, bem como 
a retracção em curso do sector imobiliário da 
China.

A guerra na Ucrânia desencadeou uma 
crise humanitária custosa que exige uma 
solução pacíca. Ao mesmo tempo, os danos 
econômicos do conflito contribuirão para uma 
desaceleração signicativa do crescimento 
global em 2022 e aumentarão a inflação. Os 
preços dos combustíveis e dos alimentos 
aumentaram rapidamente, atingindo mais 
fortemente as populações vulneráveis em 
países de baixa renda.

O crescimento global deverá desacelerar de 
uma estimativa de 6,1% em 2021 para 3,6% 
em 2022.O surgimento de novas variantes da 
COVID-19 pode agravar a situação da pandemia 
e induzir novas perturbações econômicas. 

Além disso, as interrupções na cadeia de 
abastecimentos, a volatilidade dos preços 
da energia e as pressões salariais localizadas, 
signicam que a incerteza em torno da 
inflação e das políticas é alta. À medida que 
as economias avançadas elevam as taxas de 
juros, podem surgir riscos para a estabilidade 
nanceira nos mercados emergentes e nas 
economias em desenvolvimento.

O FMI frisou que a incidência da Pandemia da 
COVID 19 e a reacção através de uma estratégia 
de saúde global e ecaz foi mais notória do 
que antes. O acesso mundial às vacinas, testes 
e tratamento é essencial para reduzir o risco 
de variantes mais perigosas da COVID 19, isso 
requer maior produção de suprimentos, bem 
como melhores sistemas de entrega nos países 
e distribuição internacional mais justos.

A política monetária em muitos países deverá 
continuar com estratégias mais adequadas para 
conter as pressões inflacionárias, enquanto a 
política scal precisará de priorizar os gastos 
sanitários e sociais, concentrando o apoio nos 
mais afectados.

Neste contexto, a cooperação internacional 
será essencial para preservar o acesso à liquidez 
e agilizar as reestruturações ordenadas da 
dívida quando necessário. Investir no clima 
continua sendo imperativo para reduzir o 
risco de mudanças climáticas catastrócas 
(World Economic Outlook, Rising Caseloads, 
a Disrupted Recovery, and Higher Inflaction, 
January, 2022).

ECONOMIA DE ÁFRICA

A África Subsariana estava a braços com uma 
crise sanitária sem precedentes há pouco mais 
de um ano, em meados de 2020: as infeções 
de Covid-19 superavam os 100.000 casos por 
semana e os sistemas de saúde locais estavam 
sob uma enorme pressão.

Contudo, as ações céleres por parte das 
autoridades ajudaram a prevenir as taxas de 
infeção registadas noutras regiões. À medida 
que o número de novos casos começou a 
diminuir, as esperanças foram depositadas 
numa reabertura cuidadosa que permitisse a 
recuperação gradual da atividade económica 
e do crescimento.

No que à ecomomia se refere, a África 

Subsariana terá crescido 3,7% em 2021. Tal 
constitui uma melhoria assinalável face à 
excecional contração de 2020, mas, ainda 
assim, representa a recuperação mais lenta do 
mundo. 

Os indicadores de alta frequência apontam 
para uma melhoria progressiva na actividade 
ao longo do primeiro semestre de 2021, 
impulsionada pela subida dos preços das 
matérias-primas. Contudo, este dinamismo 
abrandou no segundo trimestre, devido, em 
parte, à última vaga da pandemia. 

A atividade arrefeceu mais nos países que 
registam um aumento repentino nas taxas de 
infeção – assim como naqueles que enfrentam 
convulsões sociais – mas continuou a acelerar 
nos países que têm conseguido conter os 
novos casos.

As viagens internacionais de negócios na 
região ultrapassaram agora os níveis anteriores 
à pandemia, mas as viagens turísticas mantêm-
se em níveis reduzidos.

A inflação global tem sido impulsionada, 
principalmente, pelo aumento dos preços dos 
alimentos. A taxa de inflação média dos preços 
dos produtos alimentares já se encontrava 
numa tendência crescente na África Subsariana 
ainda antes da pandemia, passando de 2%, em 
termos homólogos, em 2020 para cerca de 
11% em 2021.

Este crescimento reflete factores internos, 
entre os quais, as más condições climatéricas 
e as perturbações na oferta relacionadas 
com conflitos. Também espelha as condições 
globais, na medida em que os preços dos 
alimentos à escala mundial registaram um 
aumento de 30% em agosto (em termos 
homólogos) à luz da subida dos preços do 
petróleo, dos choques relacionados com 
o clima, das restrições às exportações em
alguns dos principais países exportadores e da
acumulação de reservas em alguns países.

ECONOMIA NACIONAL

A economia moçambicana mostrou-se 
resiliente durante o ano de 2021, tendo o PIB 
Real crescido 2,16%. A procura externa foi 
um dos principais motores para dinamizar 
a actividade económica num contexto de 
valorização dos preços dos bens de exportação 
que favoreceu a melhoria dos indicadores de 
conança empresarial.

O cenário pandémico continuou instável, o que 
levou a adopção de restrições à mobilidade 
para conter o aumento de novos surtos. No 
entanto, assistiu-se ao aumento na vacinação 
nacional, que segundo o Our World in Data 
cerca de 19% da população encontrava-se 
imunizada no nal do ano.

O ambiente de segurança em Cabo Delgado, 
deteriorou-se em Mar-21 resultando na 
interrupção do projecto de Gás Natural 
Liquefeito operado pela Total Energy, o 
que implicou a suspensão de contratos de 
fornecimento de bens e serviços com as 
empresas locais.

A inflação alcançou 6.7% em 2021, maior 
variação anual nos últimos 5 anos. A média 
anual situou-se em 5.7%, um incremento de 
2.5 p.p face a 2020. 

MERCADOS FINANCEIROS

Do lado monetário, o Banco de Moçambique 
manteve uma postura conservadora da política 
monetária para suster os riscos inflacionários 
enviesados pelos impactos da pandemia. 

A taxa de política monetária (MIMO) aumentou 
300pb, xando-se em 13,25% em Janeiro. 

Neste sentido, as taxas de referência foram 
revistas em alta, nomeadamente a Facilidade 
Permanente de Cedência (FPC) de 13,25% para 
16,25% e a Facilidade Permanente de Depósito 
(FPD) de 7,25% para 10,25%. Adicionalmente, 

o Banco Central decidiu reduzir os coecientes
de Reservas Obrigatórias em moeda nacional
de 11,5% para 10,5% e em moeda estrangeira
de 34,5% para 11,5%, a m de disponibilizar
mais liquidez na economia.

MERCADO CAMBIAL

No Mercado Cambial Doméstico, assistiu-
se uma relativa estabilidade  em 2021 com 
particular destaque para segundo semestre. 
No nal de 2021, os câmbios face ao metical 
situaram em USD/MZN 63,83, EUR/MZN 72,27 
e ZAR/MZN 4,02, correspondente a uma 
apreciação acumulada de 15%, 21% e 21% 
respectivamente.  

A apreciação do meticall resultou da maior 
liquidez em moeda estrangeira na sequência 
do incremento das exportações e intervenções 

do Banco Central no Mercado Cambial 
Interbancário. 

A entrada de USD 310 milhões através de 
Direitos Especiais de Saque contribuiu para 
o fortalecimento das reservas cambiais num
ambiente caracterizado por uma procura
moderada de importações de bens de
consumo e intermédios.

O saldo das Reservas Internacionais Brutas foi 
de USD 3.333 milhões até Nov-21, cobrindo 
mais de 6 meses de importações de bens e 
serviços, excluindo os grandes projectos.

ENQUADRAMENTO DO UBA

Governo da Sociedade: No ano de 2021, o 
banco teve um Administrador adicional a 
integrar a administração do United Bank for 
Africa Mozambique SA na pessoa do Sr. Filipe 
Mandlate. 

O Sr. Mandlate é um prossional experiente 
e bem-sucedido com formação em direito, 
auditoria e consultoria de gestão. 

Posteriormente à sua entrada no Conselho 
de Administração, foi também nomeado 
Presidente do Conselho em 2021 e devidamente 
conrmado pelo Banco de Moçambique como 
o primeiro presidente substantivo do Conselho 
em quatro anos.

Este foi um marco importante para a instituição, 
pois buscamos garantir o mais alto nível de 
governance para o negócio.

Aumento de Capital: Também em 2021, os ac-
cionistas do UBA iniciaram o processo de injec-
ção de capital no valor de 714 896 000 meticais 
(USD 11.2 Milhões de doláres americanos). 

O incremento contribuirá para fortalecer ainda 
mais a instituição bem como impulsionar o 
tecido empresarial moçambicano. Por outro 
lado, o Banco mostra o seu compromisso numa 
perspectiva de longo prazo para a economia 
moçambicana.

Prioridades Estratégicas do UBA.
O United Bank for Africa (UBA) continua a ser 
uma instituição nanceira líder em toda a África. 
O banco consolidou sua presença em suas 

operações em 20 países da África e 3 operações 
internacionais nos Estados Unidos, Reino Unido 
e França registando um crescimento de dois 
dígitos em todos os principais índicadores. O 
banco também recebeu licença para iniciar a 
actividade nos Emirados Árabes Unidos (EAU) 
com escritório em Dubai.

O foco estratégico do UBA continuar sendo 
um banco de importância sistêmica em todos 
os seus países de actuação, apoiando os 
vários segmentos de mercados e economias, 
incluindo grandes empresas, médias e 
pequenas empresas, particulares, empresas 
públicas e governo. 
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O nosso Banco também acredita rmemente 
responsável, mantendo os mais altos 
padrões éticos e prossionais. A liderança 
em tecnologia, bem como a digitalização de 
serviços bancários, é uma prioridade e foco do 
nosso banco. 

Com o nível de investimento nessa área hoje, 
estamos conantes de que nossos clientes 
serão beneciados com as melhores ofertas da 
categoria que competem favoravelmente com 
os elevados padrões internacionais.

O UBA Moçambique está totalmente alinhado 
com os objectivos corporativos do Grupo 
e está a implementar meticulosamente a 
estratégia para garantir o apoio total ao 
mercado moçambicano e contribuir para o 
desenvolvimento económico como um todo. 

As principais prioridades continuam a ser 
o apoio às empresas, a colaboração com o 
governo, a satisfação dos requisitos de serviços 
bancários dos indivíduos, bem como de 
todas as partes interessadas e intervenientes 
relevantes do mercado. 

O UBA Moçambique alinha e prioriza os 
objectivos de inclusão nanceira do Banco 
de Moçambique e está impulsionando isso 
através da expansão de agências e dos seus 
canais digitais.

Foco nos negócios
O banco continua focado nos principais seg-
mentos que movimentam a economia mo-
çambicana, o que inclui a agricultura, indústria 
extractiva, energia, logística, infraestruturas, 

retalho, hotelaria e turismo, transportes, Indús-
tria e comércio em geral.

Análise Financeira
O UBA , em conformidade com o disposto 
no Aviso n.º 04/GBM/2007 e disposições 
complementares emitidas pelo Banco de 
Moçambique, apresenta as contas individuais 
e consolidadas referentes aos  anos scais de 
2020 e 2021, segundo as Normas Internacionais 
de Relato Financeiro (NIRF). 

Os resultados e os rácios nanceiros atingidos, 
demonstram a adopção pelo Banco de 
critérios de prudência de actuação na gestão 
de liquidez, na concessão de crédito aos  
clientes, na diversicação da carteira de 
depósitos e no investimento feito ao longo do 
ano em infraestruturas de suporte de negócio, 
incluindo segurança informática.

Evolução do Activo 
O activo total líquido situa-se nos 7 094 Milhões 
de Meticais no nal de Dezembro de  2021, 
contra os 4 307 Milhões de Meticais apurados 
em igual período de 2020, o que representa um 
aumento na ordem de 65% (+2 787 Milhões de 
Meticais) principalmente devido a aumento de 
activos líquidos. 

No conjunto dos activos totais, o crédito a 
clientes continuo a crescer ao longo ano, 
passando a representar 21% (2020: 7%), 
disponibilidades em instituições nanceiras 
15% (2020: 9%), activos nanceiros ao custo 
amortizado 26% (2020: 11%), Imobilizado 
(tangível e intangível) 2% (2020: 2%) e outros 
activos com .4% (2020: 0.4%).

Produto Bancário 
O Produto Bancário, que inclui a Margem 
Financeira bem como a Margem Complementar 
(Resultados de Serviços e Comissões e 
Resultado de Operações Financeiras), xou-se 

em 487 Milhões de Meticais, um crescimento 
de 96% face ao ano anterior (249 milhões 
de meticais), o que demonstra a correcta 
estratégia de gestão e conança depositada 
pelo mercado no UBA. 

A Margem Financeira situou-se em 319 Milhões 
de Meticais, o que representa um crescimento 
de 65% face ao exercício anterior, cujo valor foi 
de 193 Milhões de Meticais. 

Este incremento da Margem Financeira resulta 
do crescimento da carteira de crédito em 407% 
bem como pelo aumento das taxas de juros no 
mercado.

Neste ambiente, os Resultado de Operações 
Financeiras (FX) situaram-se em 116 Milhões 
de Meticais, o que representa um aumento 
de 276% face ao ano anterior (31 Milhões de 
Meticais). Esta rúbrica tem um peso de cerca 
de 24% na estrutura das receitas do Banco.

Gastos de Estrutura 
Os gastos de estrutura, que incluem os gastos 
operacionais desembolsáveis (FSE e Gastos 
com Pessoal) e os gastos operacionais não 
desembolsáveis (amortizações e depreciações, 
provisões e imparidades), situaram-se em 311 
Milhões de Meticais, estando 49 Milhões de 
Meticais face ao ano anterior. A distribuição 
entre as três rubricas, destaca-se os Custos com 
Pessoal (55%), sendo ainda a maior na actual 

estrutura de gastos. Assim sendo em 2021, 
os Gastos Operacionais tiveram o seguinte 
detalhe: 

•Os Gastos com Pessoal (GP) xaram-se em 
172 Milhões de Meticais, apresentando um 
aumento de 12% face a 2020. 

•Os Outros Gastos Operacionais (FSE) 
situaram-se em 100 Milhões de Meticais, o 
que se reflecte um aumento de 40% face ao 
ano anterior;

•As Amortizações e Depreciações situaram-
se em 38 Milhões de Meticais, resultando 
num aumento na ordem de 2 Milhões de 
Meticais face ao ano anterior.

Imparidades 
As imparidades líquidas do ano xaram-se 
em 46 Milhões de Meticais, resultando num 
aumento signicativo face ao ano passado, 
onde as mesmas atingiram apenas 37 Milhões 
de Meticais. 

O total de imparidades acumuladas acende 
55 Milhões de Meticais, o que representa um 
aumento de 459% comparativamente a 2020. 

O crescimento resulta por  um lado, pelo 
crescimento da carteira de crédito e por outro, 
devido ao modelo ao modelo de cálculo de 
imparidade adoptado que se baseia na IFRS9. 
Deve ser notado que o Banco não fez uso 
relaxamento de regras de provisionamento 
do crédito mal parado devido a pandemia 
de COVID-19, autorizados pelo regulador, 
pautando pela prudência e abordagem 
conservadora.

Passivo e Situação Líquida 
O Passivo situou-se em 5 862 Milhões de 
Meticais, representando um aumento de 88% 
(2 746 Milhões de Meticais) face a 2020.

O total da carteira de depósitos atingiu 4 
107 Milhões de Meticais, (2 313 Milhões de 
Meticais) em 2020. Actualmente volume de 
depósitos representam 70% do passivo. O 
resto é distribuído entre Recursos de Outras 
Instituições nanceiras 14% (22% em 2020), 
Outros passivos 14% (0.5% em 2020), Passivos 
por locações e provisões presentam em 
conjunto 3% (4% em 2020).

 Por sua vez, a Situação Liquida teve crescimento 
na ordem de 3.4% atingindo 1 231 Milhões de 
Meticais (1 191 Milhões em 2020) devido ao 

efeito de resultados positivos de 41 Milhões de 
Meticais.

Resultados e Rentabilidade 
Em 2021 o UBA atingiu resultados positivos 
antes de impostos de 109.9 Milhões de Meticais 
(contra o resultado negativo de 48.9 Milhões 
de Meticais em 2020), já o resultado líquido 
situou-se em 41 Milhões de Meticais (contra o 
resultado negativo de 97 Milhões de Meticais 
em 2020) O resultado positivo demonstra a 
solidez na performance do Banco, reflectindo 
a performance operacional.

Responsabilidades da Gestão
O Conselho de Administração é responsável 
pela preparação das demonstrações 
nanceiras, que apresentam de forma 
verdadeira e apropriada a posição nanceira e 

o desempenho do banco. Ao fazê-lo, 
O Conselho de Administração assegura;

1. Manter os registos contabilísticos 
adequados;
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O risco de não detectar uma distorção material 

devido a fraude é maior do que o risco para 

uma distorção devido a erro dado que a 

fraude pode envolver conluio, falsificação, 

omissões intencionais, falsas declarações ou 

sobreposição ao controlo interno;

• Obtemos uma compreensão do controlo 

interno relevante para a auditoria com 

o objectivo de conceber procedimentos 

de auditoria que sejam apropriados nas 

circunstâncias, mas não para expressar uma 

opinião sobre a eficácia do controlo interno 

do Banco;

• Avaliamos a adequação das políticas conta-

bilísticas usadas e a razoabilidade das estima-

tivas contabilísticas e respectivas divulgações 

feitas pelo Conselho de Administração; 

• Concluímos sobre a apropriação do uso, pelo 

Conselho de Administração, do pressuposto 

da continuidade e, com base na prova de 

auditoria obtida, se existe uma incerteza 

material relacionada com acontecimentos 

ou condições que possam pôr em dúvida a 

capacidade do Banco em continuarem as suas 

operações. 

Se concluirmos que existe uma incerteza 

material, devemos chamar a atenção no nosso 

relatório para as divulgações relacionadas 

incluídas nas demonstrações financeiras 

ou, caso essas divulgações não sejam 

adequadas, modificar a nossa opinião. As 

nossas conclusões são baseadas na prova de 

auditoria obtida até à data do nosso relatório. 

Porém, futuros acontecimentos ou condições 

podem provocar que o Banco descontinue as 

operações; 

• Avaliamos a apresentação, estrutura 

e conteúdo global das demonstrações 

financeiras, incluindo as divulgações, e 

se estas representam as transacções e 

acontecimentos subjacentes de forma a 

atingir uma apresentação apropriada;

Comunicámos ao Conselho de Administração, 

entre outros assuntos, o âmbito e o calendário 

planeado da auditoria, e as matérias relevantes 

de auditoria, incluindo qualquer deficiência de 

controlo interno identificado durante a auditoria.

O sócio responsável pela auditoria de que 

resultou este relatório é o Eduardo Caldas.

conforme requerido no Código Comercial, mas 

não inclui as demonstrações financeiras e o 

relatório do auditor sobre as mesmas.

A nossa opinião sobre as demonstrações 

financeiras não cobre a outra informação e 

não expressamos qualquer tipo de garantia de 

fiabilidade sobre essa outra informação.

No âmbito da auditoria das demonstrações 

financeiras, a nossa responsabilidade é 

fazer uma leitura da outra informação e, 

em consequência, considerar se essa outra 

informação é materialmente inconsistente 

com as demonstrações financeiras, com o 

conhecimento que obtivemos durante a 

auditoria ou se aparenta estar materialmente 

distorcida. Se, com base no trabalho efectuado, 

concluirmos que existe uma distorção material 

nesta outra informação, exige-se que relatemos 

sobre esse facto. Não temos nada a relatar a este 

respeito.

Responsabilidade do Conselho de 
Administração pelas Demonstrações 
Financeiras
O Conselho de Administração é responsável 

pela preparação e apresentação apropriadas 

das demonstrações financeiras de acordo com 

as Normas Internacionais de Relato Financeiro 

(NIRF), e pelo controlo interno que determine 

ser necessário para permitir a preparação de 

demonstrações financeiras isentas de distorção 

material devido a fraude ou erro.

Quando prepara demonstrações financeiras, 

o Conselho de Administração é responsável 

por avaliar a capacidade de se manter em 

continuidade, divulgando, quando aplicável, 

as matérias relativas à continuidade e usando 

o pressuposto da continuidade a menos que o 

Conselho de Administração tenha a intenção de 

liquidar o Banco ou cessar as operações, ou não 

tenha alternativa realista senão fazê-lo.

O Conselho de Administração é, também, 

responsável pela supervisão do processo de 

relato financeiro do Banco.

Responsabilidades do Auditor 
pela Auditoria das Demonstrações 
Financeiras
Os nossos objectivos consistem em obter 

segurança razoável sobre se as demonstrações 

financeiras como um todo estão isentas de 

distorção material, devido a fraude ou a erro, 

e em emitir um relatório onde conste a nossa 

opinião. Segurança razoável é um nível elevado 

de segurança, mas não é uma garantia de que 

uma auditoria executada de acordo com as 

ISA detectará sempre uma distorção material 

quando exista. 

As distorções podem ter origem em fraude ou 

erro e são consideradas materiais se, isoladas 

ou conjuntamente, se possa razoavelmente 

esperar que influenciem decisões económicas 

dos utilizadores tomadas na base dessas 

demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com 

as ISA, fazemos julgamentos profissionais e 

mantemos cepticismo profissional durante a 

auditoria e, também:

• .Identificamos e avaliamos os riscos de 

distorção material das demonstrações 

financeiras, devido a fraude ou a erro, 

concebemos e executamos procedimentos 

de auditoria que respondam a esses riscos, e 

obtemos prova de auditoria que seja suficiente 

e apropriada para proporcionar uma base para 

a nossa opinião. 

ERNST & YOUNG, LDA. 
Sociedade de Auditores Certificados
 
Representada Por:

Eduardo Jorge Creio Da Costa Caldas 
(Auditor Certicado Nº 33)

Maputo, Maio de 2022 

 

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL
Em 31 de Dezembro de 2021

Juros e rendimentos similares 292 892 462 

Juros e Encargos Similares 

Margem nanceira 

Rendimento de taxas e comissões 

 476 222 669 

2020 2021 

(99 534 677) 

193 357 785 

 (157 401 876) 

 318 820 793 

48 838 620  89 543 817 

Resultado líquido do exercício (96 528 551) 40 692 879 

Gastos com taxas e comissões (23 928 831) 

Rendimento líquido de serviços e comissões 

Resultado em operações Cambiais 

Produto Bancário 

 (37 193 380) 

24 909 789 

30 807 477 

 52 350 437 

115 987 420 

249 075 051  487 158 651 

Gastos com imparidade (8 724 430) 

Rendimento operacional 

Gastos com pessoal 

Outros gastos administrativos 

 (46 216 633) 

218 317 841 

(154 319 757) 

 412 942 018 

(172 354 924) 

(71 368 459)  (100 165 695) 

Depreciação e amortizações do exercícios 

Outros gastos operacionais 

Outros rendimentos operacionais 

(36 428 270) 

 (7 689 727) 

 (38 369 270) 

 (429 198) 

2 539 268  8 227 283 

Resultados antes de impostos (48 949 104) 

Imposto corrente sobre os lucros 

Imposto diferido 

 109 850 214 

(47 579 447) 

-

(69 157 335) 

2

Notas

2

3

3

4

14

5

6

16,17 

7

8

9

2

3

Imparidade de depósitos a prazo (3 615 826) -

Imparidades de outros activos 

Provisões do exercício 

(3 147 876) 

(15 269 078) 

 -

 (28 000 000) 

12 

15 

22 
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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA 
Em 31 de Dezembro de 2021

ACTIVOS

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 

Disponibilidades sobre instituições de crédito 

Aplicações em instituições de crédito 

10

Notas

379 038 663  1 129 542 930 

2020 2021 

11 376 856 942  1 073 661 284 

12 2 689 132 484  1 372 266 067 

- 453 268 680 Investimentos em títulos 

Empréstimos e adiantamentos a clientes 

Outros Activos 

Activo tangíveis 

Activos intangíveis 

Activos sob direito de uso 

13

14 298 941 274 

 1 841 373 718 

 1 516 407 191 

15 15 266 587  29 448 960 

16 35 412 236 46 267 834 

17 49 839 154 

18 8 779 476 7 794 365 

4 306 535 496 7 093 503 936 Total de activos 

PASSIVOS

Recursos de instituições de crédito 

Depósitos de clientes 

Passivos de locação 

19 675 336 890 817 992 576 

20 2 312 903 638 4 107 205 786 

22 57 676 224 91 936 819 

- 54 636 636 Outros passivos 23 801 693 767 

3 115 822 466 5 862 098 026 Total 

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 

Prémios de emissão 

Resultados transitados 

24 1 744 712 000 1 744 712 000 

25 571 653 523 571 653 523 

(1 125 652 493) (1 084 959 613) 

1 190 713 030 1 231 405 910 Total 

4 306 535 496 7 093 503 936 Total de passivos e capital próprios 

Provisões 22 15 269 078 43 269 078 

76 741 585

DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
Em 31 de Dezembro de 2021

Saldo em 31 de Janeiro de 2020 

Resultado do exercício 

571 653 523 1 744 712 000 

(Nota 25)(Nota 24)
emissão

1 287 241 581 (1 029 123 942) 

próprio
Resultados 

-- (96 528 551) (96 528 551) 

Capital social

1 190 713 030 (1 125 652 493) Saldo em 31 de Dezembro de 2020 

Resultado do exercício 40 692 879 40 692 879 

571 653 523 1 744 712 000 

--

1 231 405 910 (1 084 959 613) Saldo em 31 de Dezembro de 2021 571 653 523 1 744 712 000 

Premios de 
transitados

Capital 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em 31 de Dezembro de 2021

Fluxos de caixa das actividades operacionais 

Resultado líquido do exercício 

Ajustamentos: 

Depreciações e amortizações 

Notas

(96 528 551 ) 40 692 879 

2020 2021 

16,17 36 428 270 38 369 270 

30 757 210 Gastos em imparidades 

Provisões 

Alienação de activos tangíveis 

Variação nos activos operacionais 

-

46 216 633 

28 000 000 

-2 645 333 

27 (301 478 312 ) (1 318 758 090 ) 

605 742 742 1 219 708 772 Fluxos de caixa das variações de activos e passivos operacionais 

Juros e rendimentos similares 

Juros e Encargos Similares 

Imposto sobre o rendimento pago 

292 892 462 466 929 829 

(47 579 447 ) (69 157 335 ) 

751 521 080 1 468 860 221 Fluxo de caixa líquido gerado nas actividades operacionais 

(99 534 677 ) (148 621 045 ) 

-

Recebimentos de investimentos em títulos 1 956 803 028 

(3 615 826 ) 

1 708 000 000 

Variação nos passivos operacionais

Aumento das reservas obrigatórias no Banco Central 

27 1 246 845 472 2 815 378 176 

28 (116 923 562 ) (114 014 636 ) 

Margem nanceira (193 357 785 ) (318 820 793 ) 

Aquisição de activos tangíveis 

Aquisição de activos intangíveis 

Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro 

(7 501 299 ) (23 755 137 ) 

17 (2 608 130 ) (3 846 377 ) 

16

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Aquisições de títulos (1 087 941 129 ) (3 096 105 038 ) 

858 752 470 (1 419 322 378 ) Fluxo de caixa líquido (usado)/ gerado nas actividades de investimento 

Fluxos de caixa das actividades de nanciamento 

Pagamento das locações 

(30 709 960 ) (36 726 112 ) Fluxo de caixa líquido gerado nas actividades de nanciamento 

(30 709 960 ) (36 726 112 ) 

Aumento líquido em caixa e equivalents de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do ano 

Efeito cambial sobre os saldos detidos em moeda estrangeira 

1 580 186 262 12 811 731 

(622 673 ) 846 993 

3 156 647 895 3 169 459 628 Caixa e equivalentes de caixa no nal do ano 

28 1 577 084 305 3 156 647 897 

13 

13 

28 

INTRODUÇÃO

United Bank for Africa Moçambique, SA (adiante 

designado como UBA ou Banco) é um banco 

comercial privado, constituído em 2009, que 

começou a operar em Novembro de 2010, com a 

sua sede na praça 16 de Junho, nº 312 Edifício do 

INCM, 2º andar Malanga - Maputo, Moçambique. 

A Empresa mãe é o United Bank for Africa Plc, 

um Banco constituído na Nigéria e também 

envolvido em actividades de banca comercial.

1. Politícas contabilísticas

1.1. Bases de apresentação

As demonstrações financeiras anuais foram 

preparadas de acordo com as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (NIRF) 

emitidas pelo International Accounting Standard 

Board (IASB) e com base no custo histórico, 

excepto quando expressamente indicado em 

contrário nas políticas contabilísticas.

As demonstrações financeiras do Banco foram 

autorizadas para emissão pelo Conselho de 

Administração em 18 de Maio de 2022 e serão 

submetidas à aprovação  pelos Accionistas em 

Assembleia-Geral.

1.2. Estimativas e julgamentos significativos

A preparação das demonstrações financeiras 

em conformidade com as NIRF requer o uso 

de certas estimativas contabilísticas críticas. 

Também exige que a administração exerça 

seu julgamento no processo de aplicação das 

políticas contabilísticas do Banco. 

As notas explicativas às demonstrações 

financeiras estabelecem áreas que envolvem um 

maior grau de julgamento  ou complexidade, 

ou aréas em que premissas e estimativas são 

significativas para as demonstrações financeiras 

do Banco.

Na aplicação das politícas contabilisticas do 

Banco, o Conselho de Administração usou os seus 

julgamentos e estimativas na determinação dos 

montantes reconhecidos nas demonstrações 

financeiras. As mais significativas dizem respeito 

a:

Covid-19 
O surto de Covid-19 foi noticiado pela primeira 

vez perto do final de 2019. Desde então, o vírus 

espalhou-se por todo o mundo. A 11 de Março 

2020, a OMS declarou o surto de Covid-19 como 

sendo uma pandemia.  

 

O Covid-19 teve um impacto significativo na 

economia mundial e poderá continuar a fazê-

lo nos próximos anos. Muitos países  com 

proibições de viagens e lockdowns impostas a 

milhões de pessoas e pessoas em muitos locais 

têm sido sujeitas a quarentena medidas. 

As empresas estão a lidar com a perda de 

receitas e a perturbação das cadeias de 

abastecimento. Embora a maioria dos países 

tenha aliviado os bloqueios anteriormente 

impostos, o abrandamento tem sido gradual e, 

em alguns casos, foram reinstituídas medidas 

mais rigorosas para lidar com surtos renovados. 

Em resultado da perturbação das empresas, 

milhões de trabalhadores perderam os seus 

empregos e muitas empresas, especialmente 

as que envolvem um contacto pessoal próximo, 

foram adversamente afectadas. 

A Covid-19 também resultou numa volatilidade 

significativa nos mercados financeiros e de 

mercadorias em todo o mundo. Vários governos 

prestaram assistência financeira e não financeira 

a sectores industriais perturbados e às empresas 

e outras organizações afectadas. 

Continua a haver divergências significativas na 

velocidade a que as vacinas estão a ser utilizadas 

a nível mundial. Além disso, o aparecimento de 

novas variantes do vírus acentua os desafios e 

incertezas em torno da actividade económica, 

que continua a ser significativamente afectada 

pelo Covid-19. 

O calendário e o grau de recuperação dependerão 

da rapidez com que os países forem capazes de 

implantar vacinas, do nível de infecções e da 

natureza e nível de apoio contínuo para mitigar 

o impacto da pandemia, particularmente em 

sectores económicos vulneráveis.  

Justo valor dos instrumentos nanceiros
Quando o justo valor de activos e passivos 

financeiros registados nas demonstrações 

financeiras não pode ser calculado com base 

em cotações de mercados activos, o justo 

valor é determinado usando diversas técnicas 

de avaliação, que incluem uso de modelos 

matemáticos. 

Os dados a inserir nestes modelos são 

calculados com base na informação disponível 

de mercados, contudo, sempre que tal não 

seja exigível, é necessário recorrer em alguma 

medida a ponderações para determinar o justo 

valor. As alterações nos pressupostos acerca 

destes factores podem afectar o justo valor 

reconhecido nas demonstrações financeiras.

As técnicas de avaliação incluem o valor actual 

líquido, modelos de fluxos de caixa descontados 

e outros modelos de avaliação. Pressupostos e 

inputs utilizados em técnicas de avaliação de 

risco incluem as taxas de juro livre e de referência, 

os spreads de crédito e outros prémios utilizados 

para estimar as taxas de desconto, preços de 

obrigações, bilhetes de tesouro e taxas de 

câmbio. 

O objectivo das técnicas de avaliação é chegar 

a uma determinação do justo valor que reflecte 

o preço do instrumento financeiro na data 

do relato, a qual teria sido determinada pelos 

participantes no mercado actuando numa base 

comercial.

Perdas por imparidade de empréstimos e 
adiantamentos a clientes
A seguir, são apresentados os julgamentos 

critícos, além dos que envolvem estimativas 

(tratadas separadamente abaixo), que a 

Administração fez no processo de aplicação 

das políticas contabilísticas do Banco e que 

têm o efeito mais significativo nos valores 

reconhecidos nas demonstrações financeiras :

• Avaliação do modelo de negócios: A 

classificação e a mensuração de activos 

financeiros dependem dos resultados do 

fluxos de caixa contratuais (Pagamento de 

Juros e Capital) e do teste do modelo de 

negócios. 

O Banco determina o modelo de negócios 

em um nível que reflecte como grupos de 

activos financeiros são geridos para atingir 

um objectivo de negócios específico. 

Essa avaliação inclui julgamentos que refletem 

todas as evidências relevantes, incluindo 

o desempenho dos activos; os riscos que 

afectam o desempenho dos activos e como 
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Dólar Americano 79.40 

Euro

Rand Sul Africano

Libra

Naira

63,83 

2020 2021 

92.02 

5.09 

72,27 

4,02 

102.25 86,2 

0.19 0,15 

estes são geridos e como os gestores dos 
activos são remunerados. 

O Banco monitora activos financeiros 
mensurados ao custo amortizado ou justo 
valor através do rendimento integral que são 
desreconhecidos antes da sua maturidade 
para entender o motivo da sua alienação e se 
as razões são consistentes com o objectivo do 
negócio para o qual o activo foi mantido. 

O monitoramento faz parte da avaliação 
contínua do Banco para assegurar que modelo 
de negócios para o qual os activos financeiros 
remanescentes são mantidos continua a ser 
apropriado, caso tenha havido uma alteração 
no modelo de negócios, a classificação dos 
activos é alterada prospectivamente.

• Aumento significativo do risco de crédito:
As perdas de crédito esperdas (ECL) são
mensuradas como uma provisão igual a ECL
de 12 meses para activos de estágio 1, ou
activos de ECL ao longo da vida esperada
para activos de estágio 2 ou 3. Um activo
passa para o estágio 2 quando o seu risco de
crédito aumenta significativamente desde o
reconhecimento inicial.

A NIRF 9 não define o que constitui um 
aumento significativo no risco de crédito. 
Ao avaliar se o risco de crédito de um activo 
aumentou significativamente, o Banco leva 
em consideração informações prospectivas 
qualitativas e quantitativas razoáveis e 
sustentáveis.

• Estabelecimento de grupos de activos
com características semelhantes de risco
de crédito: Quando as ECLs são medidas
colectivamente, os instrumentos financeiros
são agrupados com base em características
de risco compartilhadas. O Banco monitora
a adequação das características de risco de
crédito em uma base contínua para avaliar se
elas continuam sendo semelhantes.

Isso é necessário para assegurar que, caso as 
características do risco de crédito alterem, haja 
uma adequada segmentação dos activos. Isso 
pode resultar na criação de novos portfólios 
ou na migração de activos para um portfólio 
existente que reflicta melhor as características 
semelhantes de risco de crédito desse grupo 
de activos. 

A ressegmentação de portfólios e movimento 
entre carteiras é mais comum quando há um 
aumento significativo no risco de crédito (ou 
quando esse aumento significativo reverte) 
e assim os activos passam de ECLs de 12 
meses para PD Lifetime ou vice-versa, mas 
também podem ocorrer dentro de carteiras 
que continuam a ser medidas na mesma base 
de ECLs de 12 meses ou Lifetime, mas o valor 
da ECL muda porque o risco de crédito das 
carteiras é diferente.

• Modelos e premissas utilizadas: O Banco
utiliza diversos modelos e premissas na
mensuração do justo valor de activos
financeiros, bem como na estimativa de ECL.
O julgamento é aplicado na identificação
do modelo mais apropriado para cada tipo
de activo, bem como na determinação 
das premissas utilizadas nesses modelos, 
incluindo as premissas relacionadas aos 
principais determinantes do risco de crédito.

Principais fontes de incerteza de estimativa 
A seguir estão as principais estimativas que 

os administradores utilizaram no processo de 
aplicação das políticas contabilísticas do Banco 
e que têm o efeito mais significativo sobre 
os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras: 

• Determinar o número e respectivos 
ponderadores de cenários prospectivos 
(forward-looking) para cada tipo de produto
/ mercado e determinar as informações de
prospectivas relevantes para cada cenário:
Ao mensurar a ECL, o Banco usa informações
prospectivas razoáveis e suportáveis, que
são baseadas em suposições para o futuro
movimento de diferentes factores económicos 
e como esses factores afectarão uns e outros.

• Probabilidade de incumprimento (PD):
constitui um factor-chave na mensuração da
ECL. A PD é uma estimativa da probabilidade
de incumprimento em um determinado
horizonte de tempo, cujo cálculo inclui
dados históricos, premissas e expectativas de
condições futuras.

• Perda dado o incumprimento (LGD): É
uma estimativa da perda decorrente do
incumprimento. É baseado na diferença
entre os fluxos de caixa contratuais vencidos
e aqueles que o Banco esperaria receber,
levando em consideração os fluxos de caixa
de garantias e de crédito integral.

• Mensuração do justo valor e processo de
avaliação: Ao estimar o justo valor de um
activo ou passivo financeiro, o Banco utiliza
dados observáveis no mercado, na medida
em que estejam disponíveis. Quando os dados 
do Nível 1 não estão disponíveis, o Banco usa
modelos de avaliação para determinar o justo
valor dos seus instrumentos financeiros..

• O banco utiliza técnicas de avaliação que são
apropriadas nas circunstâncias e para as quais
existem dados suficientes para mensurar
o justo valor, maximizando o uso de dados
observáveis relevantes e minimizando o uso 
de dados não observáveis.

• Todos os ativos e passivos para os quais o
justo valor é mensurado ou divulgado nas
demonstrações financeiras são classificados
na hierarquia de justo valor, descrita a seguir,
com base no menor nível de entrada que seja
significativo para a mensuração do justo valor
como um todo:

Nível 1 – Preços de mercado cotados (não 
ajustados) nos mercados activos para 
activos ou passivos idênticos;

Nível 2 – Técnicas de avaliação para as 
quais os inputs de nível mais baixo que é 
significativo para a mensuração do justo 
valor é direta ou indiretamente observável;

Nível 3 – Técnicas de avaliação para as 
quais os inputs de nível mais baixo que é 
significativa para a mensuração do justo 
valor não é observável. 

 Para os ativos e passivos cujo justo valor é 
mensurado de forma recorrente, o banco 
determina se transferências ocorreram entre os 
níveis na hierarquia, reavaliando a categorização 
(com base no menor nível de entrada que seja 
significativo para a mensuração do justo valor 
como um todo) no final de cada período de 
relatório.

Impostos
Os impostos sobre o rendimento (correntes e 
diferidos) são determinados pelo Banco com 
base nas regras definidas pelo enquadramento 
fiscal. No entanto, em algumas situações, a 
legislação fiscal não é suficientemente clara 
e objectiva e poderá dar origem a diferentes 
interpretações. 

Nestes casos, os valores registados resultam 
do melhor entendimento do Banco sobre o 
adequado enquadramento das suas operações, o 
qual é susceptível de poder vir a ser questionado 
pelas Autoridades Fiscais.

As Autoridades Fiscais dispõem de faculdade 
de rever a posição fiscal do Banco durante 
um período de cinco (5) anos, podendo 
resultar, devido a diferentes interpretações 
e/ou incumprimento da legislação fiscal, 
nomeadamente em sede de IRPS (Imposto 
sobre pessoas singulares), IRPC (Imposto sobre 
pessoas colectivas) e IVA (Imposto sobre o Valor 
Acrescentado).

O Conselho de Administração acredita ter 
cumprido todas as obrigações fiscais a que o 
Banco se encontra sujeito. Eventuais correcções 
à base fiscal declarada, como resultado dessas 
revisões, não deverão ter um efeito relevante 
sobre as demonstrações financeiras.

Activos por impostos diferidos são reconhecidos 
na medida em que seja provável que lucros 
tributáveis futuros estarão disponíveis e 
permitirão que o activo por impostos diferidos 
seja recuperado no futuro face ao qual os 
mesmos activos podem ser utilizados. 

Os prováveis lucros tributáveis são estimados 
com base em planos de negócios que incluem 

estimativas e pressupostos sobre o crescimento 
económico, taxas de juros, taxa de inflação, taxas 
de imposto e forças concorrenciais.

1.3. Políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas 
na preparação das demonstrações financeiras 
foram aplicadas de forma consistente a todos 
os exercícios apresentados (excepto quando 
divulgado de outra forma):

a)Transacções em moeda estrangeira

As demonstrações financeiras estão apresentadas 
em Meticais, sendo esta a moeda funcional do
Banco e a moeda de apresentação. Transacções
em moeda estrangeira são reconhecidas com a
taxa de câmbio à data de transacção.

Os activos e passivos monetários denominados 
em moeda estrangeira são reconhecidos à taxa 
de câmbio média diária divulgada pelo Banco 
de Moçambique à data de balanço. As diferenças 
de câmbio são reconhecidas em resultados no 
período a que respeitam. 

Activos e passivos não monetários denominados 
em moeda estrangeira que sejam determinados 
pelo seu custo histórico, são convertíveis à taxa 
de câmbio em vigor na data da transacção. 
Activos e passivos não monetários que são 
mensurados pelo justo valor em moeda 
estrangeira são convertidos para a moeda 
funcional à taxa de câmbio da data em que o 
justo valor é determinado. As diferenças em 
moeda estrangeira resultantes da conversão são 
reconhecidas nos resultados.

As taxas de câmbio utilizadas para a conversão 
de saldos relevantes, denominados em moeda 
estrangeira são as seguintes:

b) Reconhecimento de rédito e gasto

O rédito é reconhecido quando for provável
que benefícios económicos futuros fluirão 
para o banco, e esses benefícios possam ser
fiavelmente mensuráveis. O reconhecimento de
rédito obedece os seguintes critérios por rubrica:

i) Juros, rendimentos e gastos financeiros
Os rendimentos e gastos de juros para todos
os instrumentos financeiros, excepto aqueles
classificados como mantidos para negociação
ou aqueles mensurados ou designados pelo
valor justo, são reconhecidos na rubrica “Juros
e rendimentos similares” e “Juros e gastos
similares” no resultado através do método da
taxa de juros efectiva. Os juros dos instrumentos
financeiros mensurados ao justo valor através
dos resultados são incluídos no movimento do
valor justo durante o período.

A taxa de juro efectiva (TJE) é a taxa que desconta 
exatamente os fluxos de caixa futuros estimados 
do instrumento financeiro ao longo da vida 
esperada do instrumento financeiro ou, quando 
apropriado, num período mais curto, para o valor 
líquido actual do activo ou passivo financeiro. Os 
fluxos de caixa futuros são estimados levando 
em consideração todos os termos contratuais 
do instrumento. 

O cálculo da TJE inclui todas as taxas e pontos 
pagos ou recebidos entre as partes do contrato, 

que são incrementais e diretamente atribuíveis 
ao contrato de empréstimo específico, aos 
custos de transação e a todos os outros prémios 
ou descontos. Para os activos financeiros ao 
valor justo através de resultados, os custos de 
transação são reconhecidos no resultado no 
reconhecimento inicial.

O rendimento/gasto de juros é calculado 
aplicando-se a TJE ao valor contabilístico 
bruto de activos financeiros (ou seja, ao custo 
amortizado do activo financeiro antes do 
ajustamento de qualquer imparidade), ou ao 
custo amortizado de passivos financeiros. Para 
os activos financeiros com perda de imparidade, 
o rendimento de juros é calculado aplicando-
se a TJE ao custo amortizado dos activos
financeiros com perda de imparidade (ou seja, o
valor contabilístico bruto menos a provisão para
perdas esperadas de crédito (ECLs).

Para activos financeiros originados ou comprados 
com redução no valor recuperável de crédito 
(POCI), a TJE reflecte as ECLs na determinação 
dos fluxos de caixa futuros que se espera que 
sejam recebidas do activo financeiro.

ii) Rendimentos provenientes de serviços e

comissões

Os rendimentos e gastos de comissões incluem
outras taxas que não aquelas que são parte
integrante da TJE. As comissões incluídas nesta
parte da demonstração de resultados incluem,
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entre outras coisas, comissões cobradas pelo 

serviço de um empréstimo, taxas de não 

utilização relacionadas com compromissos 

de empréstimo, quando é improvável que 

resultem num acordo de empréstimo específico 

e comissões na sindicação de empréstimos.

Gastos de honorários e comissões com relação 

a serviços são contabilizadas na medida que os 

serviços são recebidos.

iii) Rendimentos líquidos em operações 

financeiras

Os resultados em operações financeiras incluem 

todos os ganhos e perdas de variações no justo 

valor de activos financeiros e passivos financeiros 

mantidos para negociação.

c) Instrumentos financeiros - 
reconhecimento inicial e mensuração 

subsequente

Os activos e passivos financeiros são 

reconhecidos no balanço do Banco quando este 

se torna parte das disposições contratuais do 

instrumento.

Activos e passivos financeiros são mensurados 

inicialmente pelo justo valor. Os custos de 

transacção que são directamente atribuíveis 

à aquisicão ou emissão de activos e passivos 

financeiros ( que não sejam activos financeiros 

e passivos financeiros no justo valor através 

de resultados (FVTPL) são adicionados ou 

deduzidos do justo valor dos activos ou passivos 

financeiros, conforme o caso, no momento do 

reconhecimento inicial. Os custos de transacção 

directamente atribuíveis à aquisição de activos e 

passivos financeiros ao justo valor por meio de 

resultado são reconhecidos imediatamente no 

resultado.

Se o preço de transacção diferir do justo valor no 

reconhecimento inicial, o banco contabilizará 

essa diferença da seguinte forma:

• Se o justo valor for evidenciado por um 

preço cotado em um Mercado activo para um 

activo ou passivo idêntico ou com base em 

uma técnica de avaliação que utiliza apenas 

dados de mercados observavéis, a diferença é 

reconhecida no resultado no reconhecimento 

inicial ( ou seja, dia 1 lucros ou prejuízos);

• Em todos os outros casos, o justo valor será 

ajustado para alinhá-lo ao preço da transacção 

( ou seja, o lucro ou a perda do dia 1 será  

diferido, incluíndo no valor contabilístico 

inicial do activo ou passivo).

Após ao reconhecimento inicial, o ganho ou 

perda diferido será transferido para resultados 

de forma racional, apenas na extensão em que 

surgir de uma mudança em um factor (incluindo 

o tempo) que os participantes do Mercado 

levariam em consideração ao colocarem o preço 

de um activo ou passivo. 

i) Activos nanceiros
Todos os activos financeiros são reconhecidos e 

desreconhecidos em uma data de negociação 

em que a compra ou venda de um activo 

financeiro está sob um contrato cujos termos 

exigem a entrega do activo financeiro dentro do 

prazo estabelecido pelo mercado em questão e 

são inicialmente mensurados pelo justo valor, 

mais custos de transacção, excepto para aqueles 

activos financeiros classificados como FVTPL. Os 

custos de transacção directamente atribuíveis 

à aquisição de activos financeiros classificados 

como FVTPL são reconhecidos imediatamente 

no resultado. 

Todos os activos financeiros reconhecidos que 

estão dentro do âmbito da NIRF 9 devem ser 

subsequentemente mensurados pelo custo 

amortizado ou pelo justo valor com base no 

modelo de negócios da entidade para gerir 

os activos financeiros e nas características 

contratuais do fluxo de caixa dos activos 

financeiros. Especificamente:

• instrumentos de dívida mantidos em um 

modelo de negócios cujo objectivo é obter 

os fluxos de caixa contratuais e que tenham 

fluxos de caixa contratuais que são apenas 

pagamentos de capital e juros sobre o capital 

em dívida (SPPI), são subsequentemente 

mensurados pelo custo amortizado;

• os instrumentos de dívida mantidos em 

um modelo de négocios cujo objectivo é 

obter os fluxos de caixa contratuais e vender 

os instrumentos de dívida, e que possuem 

fluxos de caixa contratuais que são SPPI, são 

subsequentemente mensurados ao justo 

valor através de outro rendimento integral 

(FVTOCI); 

• todos os outros instrumentos de dívida 

(por exemplo, instrumentos de dívida 

administrados com base no justo valor, ou 

mantidos para venda) e investimentos em 

acções são subsequentemente mensurados 

ao justo valor através de resultados (FVTPL). 

No entanto, o Banco pode fazer a seguinte eleição 

ou designação irrevogavél no reconhecimento 

inicial de um activo financeiro, activo a activo:

•  Banco pode, de maneira irrevogavél, 

apresentar alterações subsequentes no 

valor do justo valor de um investimento em 

acções em OCI, que não seja mantido para 

negociação, nem seja a contraprestação 

contingente reconhecida por um adquirente 

em uma combinação de negócios à qual o 

IRFS 3 se aplica,; e

•  Banco pode, de forma irrevogavél, designar 

um instrumento de dívida que atenda aos 

critérios de custo amortizado ou FVTOCI, 

conforme mensurado no FVTPL, se isso 

eliminar ou reduzir significativamente um 

missmatch contabilistico ( referido como 

opção de justo valor). 

Activos financeiros ao custo amortizado ou 

ao justo valor através de outro rendimento 

integral (FVTOCI)

O Banco avalia a classificação e mensuração de 

um activo financeiro com base nas características 

contratuais do fluxo de caixa do activo e no 

modelo de negócios do Banco para gerir o 

activo.

Para que um activo seja classificado e mensurado 

pelo custo amortizado ou pelo FVTOCI, seus 

termos contratuais devem originar fluxos de 

caixa que são apenas pagamentos de capital e 

juros do montante em divída (SPPI).

Para fins de teste SPPI, capital é o justo valor do 

activo financeiro no reconhecimento inicial. Esse 

valor do capital pode mudar ao longo da vida 

do activo financeiro (por exemplo, se houver 

reembolsos do capital). 

Os juros consistem na consideração do valor 

temporal do dinheiro, do risco de crédito 

associado ao valor do capital em divída durante 

um determinado período de tempo e de outros 

riscos e custos básicos de empréstimos, além 

de uma margem de lucro. A avaliação do SPPI 

é feita na moeda em que o activo financeiro é 

denominado.

Os fluxos de caixa contratuais que são SPPI são 

consistentes com um acordo de empréstimo 

básico. Os termos contratuais que introduzem 

exposição a riscos ou volatilidade nos fluxos de 

caixa contratuais que não estão relacionados 

a um acordo básico de empréstimo, como 

exposição a mudanças nos preços das acções ou 

dos preços das commodities, não dão origem a 

fluxos de caixa contratuais que são SPPI. 

Um activo financeiro originado ou adquirido 

pode ser similar a um acordo de empréstimo 

básico (em substância), independentemente de 

ser um empréstimo em sua forma legal.

Uma avaliação dos modelos de negócios para 

gestão de activos financeiros é fundamental 

para a classificação de um activo financeiro. O 

Banco determina os modelos de negócios em 

um nível que reflete como os grupos de activos 

financeiros são geridos em conjunto para atingir 

um objectivo comercial específico. 

O modelo de negócios do Banco não depende 

das intenções da administração para um 

instrumento individual; portanto, a avaliação 

do modelo de negócios é realizada em um nível 

mais alto de agregação do que instrumento-

por-instrumento.

O Banco possui mais de um modelo de negócios 

para gerir seus instrumentos financeiros, que 

refletem como o banco gere os seus activos 

financeiros, a fim de gerar fluxos de caixa. 

Os modelos de negócios do Banco determinam 

se os fluxos de caixa resultarão de recebimento 

de fluxos de caixa contratuais, da venda de 

activos financeiros ou de ambos.

O Banco considera todas as informações 

relevantes disponíveis ao fazer a avaliação do 

modelo de negócios.  No entanto, essa avaliação 

não é realizada com base em cenários que o 

Banco razoavelmente não espera que ocorram, 

como os chamados cenários de `pior caso´ou 

`caso de stress´. O Banco leva em consideração 

todas as evidências relevantes disponíveis, 

como:

• como o desempenho do modelo de 

negócios e os activos financeiros mantidos 

nesse modelo de negócios são avaliados e 

relatados ao pessoal-chave da administração 

da entidade;

• os riscos que afectam o desempenho do 

modelo de negócios (e os activos financeiros 

mantidos nesse modelo de negócios) e, em 

particular, a maneira pela qual esses riscos são 

geridos; e

• como os gestores da empresa são 

remunerados ( por exemplo, se a remuneração 

é baseada no justo valor dos activos geridos 

ou nos fluxos de caixa contratuais recebidos).

No reconhecimento inicial de um activo 

financeiro, o Banco determina se os activos 

financeiros recentemente reconhecidos fazem 

parte de um modelo de negócios existente 

ou se refletem o início de um novo modelo de 

negócio. 

O Banco reavalia seus modelos de negócios a 

cada período do relatório para determinar se os 

modelos de negócios foram alterados desde o 

período anterior.

Para o período actual e anterior do relatório, o 

Banco não identificou uma mudança em seus 

modelos de negócios.

Quando um instrumento de dívida mensurado 

no FVTOCI é desreconhecido, o ganho/perda 

acumulado anteriormente reconhecido no OCI é 

reclassificado do capital próprio para o resultado.

Por outro lado, para um investimento em 

acções designado como mensurado no FVTOCI, 

o ganho/ perda acumulado anteriormente 

reconhecido no OCI não é subsequentemente 

reclassificado para o resultado, mas dentro do 

capital próprio.

Instrumentos financeiros que são subsequente-

mente mensurados pelo custo amortizado ou 

pelo FVTOCI estão sujeitos a redução ao valor 

recuperavél.

Activo Financeiro ao justo valor através do 

resultado (FVTPL)

Os activos financeiros do FVTPL são:

• activos com fluxos de caixa contratuais que 

não são SPPI; e ou 

• activos mantidos em um modelo de negócios 

que não sejam mantidos para receber fluxos 

de caixa contratuais ou mantidos para obter e 

vender os fluxos de caixa contratuais; ou

• activos designados ao FVTPL usando a opção 

do justo valor. 

Esses activos são mensurados pelo justo valor, 

com quaiquer ganhos/perdas decorrentes de 

reavaliação reconhecidos no resultado.

Reclassificação entre categorias de activos 

financeiros

Se o modelo de negócios sob o qual o Banco detém 

activos financeiros altera, os activos financeiros 

afectados são reclassificados. Os requisitos de 

classificação e mensuração relaccionados à nova 

categoria se aplicam prospectivamente a partir 

do primeiro dia do primeiro período de relato 

após a mudança no modelo de negócios que 

resulta na reclassificação dos activos financeiros 

do Banco. 

Durante o exercício financeiro actual e o 

período contabilístico anterior, não houve 

alteração no modelo de negócios sob o qual 

o Banco detém activos financeiros e, portanto, 

não houve reclassificações. As mudanças nos 

fluxos de caixa contratuais são consideradas 

na política contabilística de modificação e 

desreconhecimento de activos financeiros 

descrita abaixo.

Ganhos e perdas cambiais

O valor contabilístico dos activos financeiros 

denominados em moeda estrangeira é 

determinado nessa moeda estrangeira e 

convertido pela taxa spot no final de cada 

período do relato. 

Imparidade de activos financeiros

O modelo de imparidade do Banco toma em 

consideração as perdas de crédito esperados 

(ECL) nos seguintes instrumentos financeiros 

que não são mensurados no justo valor através 

de resultados (FVTPL):

• empréstimos e adiantamentos a bancos;

• empréstimos e adiantamentos a clientes;

• títulos de investimentos em dívida;
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• compromissos de empréstimos emitidos; e

• contratos de garantia financeira emitidos.

Com excepção dos activos financeiros adquiridos 
ou originados com imparidade de crédito (POCI) 
(que são considerados separadamente abaixo), 
as ECLs devem ser mensuradas por meio de uma 
provisão para perdas no valor igual a:

• ECL de 12 meses, que resulta desses eventos
padrão no instrumento financeiro que são
possíveis dentro de 12 meses após a data do
relato (referido como Estágio 1); ou

• ECL ao longo da vida esperada (Lifetime), ou
seja, ECL ao longo da vida esperada resultante
de todos os possíveis eventos padrão durante
a vida útil do instrumento financeiro ( referidos 
como Estágio 2 e Estágio 3).

É necessária uma provisão para perdas para 
toda vida esperada (Lifetime) da ECL para 
um instrumento financeiro se o risco de 
crédito nesse instrumento financeiro tiver 
aumentado significativamente (SICR) desde 
o reconhecimento inicial. Para todos os 
outros instrumentos financeiros, as ECLs são
mensuradas em um valor igual à ECL de 12
meses.

As ECLs são uma estimativa ponderada pela 
probabilidade do valor presente das perdas de 
crédito. São mensurados como o valor presente 
da diferença entre os fluxos de caixa devidos 
ao Banco sob o contrato e os fluxos de caixa 
que o Banco espera receber decorrentes da 
ponderação de vários cenários económicos 
futuros, descontados a taxa de juro efectiva 
original do activo (EIR). 

• para compromisso de empréstimos não
utilizados, a ECL é a diferença entre o valor
presente da diferença entre os fluxos de caixa
contratuais devidos ao Banco se o detentor
do compromisso utilizar o empréstimo e os
fluxos de caixa que o Banco espera receber se
o empréstimo foi utilizado; e

• para contratos de garantia financeira, a ECL
é a diferença entre os pagamentos esperados
para reembolsar o detentor do instrumento
da dívida garantida menos os valores que o
banco espera receber do detentor, do devedor 
ou de qualquer outra parte.

O Banco mensura a ECL de forma individual ou 
colectiva para carteiras de empréstimos que 
compartilham características de risco económico 
semelhantes. A mensuração da provisão para 
perdas é baseada no valor presente dos fluxos 
de caixa esperados do activo usando o EIR 
original do activo, independentemente de ser 
mensurado individualmente ou colectivamente. 

Activos financeiros com imparidade 

Um activo financeiro com perdas por imparidade 
decorre de um ou mais eventos que têm um 
impacto negativo nos fluxos de caixa futuros 
estimados do activo financeiro ocorreram. 
Activos financeiros com redução do valor do 
crédito são referidos como activos do Estágio 3. 
As evidências de redução ao valor recuperavél 
incluem dados observavéis sobre os seguintes 
eventos:

• dificuldade financeira significativa do
mutuário ou emissor;

• uma quebra de contrato, como um evento
padrão ou vencido;

• o credor do devedor, por razões económicas
ou contratuais relacionadas à dificuldade
financeira do devedor, tendo concedido ao
devedor uma concessão que o credor não
consideraria;

• o desaparecimento de um mercado 
activo para um título devido à dificuldades
financeiras; ou

• a compra de um activo financeiro com um
desconto substancial que reflete as perdas de
crédito incorridas.

Pode não ser possível identificar um único 
evento. Em vez disso, o efeito combinado de 
vários eventos pode ter causado a perda de 
crédito de activos financeiros. 

O Banco avalia se os instrumentos de dívida que 
são activos financeiros mensurados ao custo 
amortizado ou FVTOCI apresentam redução ao 
valor recuperável em cada data de relato. 

Para avaliar se os instrumentos de dívida 
soberana e corporativa estão com imparidade 
de crédito, o Banco considera factores como 
rendimentos de títulos, classificações de crédito 
e a capacidade de mutuário de captar recursos.

Um empréstimo é considerado com imparidade 
quando uma concessão é concedida ao mutúario 
devido a uma deterioração da condição financeira 
do mutúario, a menos que haja evidência de 
que, como resultado da concessão, o risco de 
não receber os fluxos de caixa contratuais tenha 
reduzido significativamente  e não há outros 
indicadores de imparidade. 

Para activos financeiros em que as concessões 
são contempladas, mas não concedidas, o activo 
é considerado com redução no valor recuperável 
quando houver evidência observável de 
redução no valor recuperável, incluindo o 
incumprimentp. 

A definição da incumprimento (veja abaixo) 
inclui a probabilidade de pagamento  e de 
recebimento se os valores estiverem vencidos 
há 90 dias ou mais.

Activos financeiros adquiridos ou originados 

com imparidade de crédito (POCI) 

Os activos financeiros da POCI são tratados de 
maneira diferente porque o activo é afectado 
por perdas por imparidade no reconhecimento 
inicial. Para esses activos, o Banco reconhece 
todas as alterações no ECL ao longo da vida 
esperada desde o reconhecimento incial 
como uma provisão para perdas com quaiquer 
alterações reconhecidas no resultado. Uma 
mudança favorável para esses activos cria um 
ganho por redução da imparidade.

Definição de incumprimento

A definição de incumprimento é usada na 
mensuração da quantia de Perdas de crédito 
esperadas (ECL) e na determinação se a provisão 
para perdas é baseada em ECL de 12 meses 
ou vida útil (Lifetime), pois a probabilidade de 
incumprimento (PD) afecta tanto a mensuração 
ECL e a identificação de um aumento significativo 
do risco de crédito.

O Banco considera os seguinte eventos como 
evidências de incumprimento:

i. a divida está vencida há mais de 90 dias em
qualquer obrigação de crédito relevante para
o Banco; ou

ii. é improvável que o mutuário pague
integralmente suas obrigações de crédito ao
Banco.

A definição de incumprimento é apropriadamente 
adaptada para reflectir características de 
diferentes tipos de activos. Os descobertos são 
considerados como vencidos uma vez que o 
cliente tenha ultrapassado o limite estabelecido 
ou tenha sido informado de um limite menor do 
que o valor actual em aberto.

Ao avaliar se é improvável que o mutuário pague 
sua obrigação de crédito, o Banco leva em conta 
os indicadores qualitativos e quantitativos. 
As informações avaliadas dependem do tipo 
de activo, por exemplo, em empréstimos 
corporativos, um indicador qualitativo usado 
é a quebra de cláusulas contratuais, o que 
não é relevante para empréstimos de retalho. 
Indicadores quantitativos, como status de atraso 
e não pagamento de outra obrigação da mesma 
contraparte, são fundamentais nessa análise. 

O banco utiliza uma variedade de fontes de 
informação para avaliar o incumprimento, que 
são desenvolvidas internamente ou obtidas de 
fontes externas.

Aumento significativo no risco de crédito

O Banco monitora todos os activos financeiros, 
compromissos de empréstimos emitidos e 
contratos de garantia financeira que estão 
sujeitos aos requisitos de imparidade para 
avaliar se houve um aumento significativo no 
risco de crédito desde o reconhecimento inicial. 
Se tiver havido um aumento significativo no 
risco de crédito, o Banco irá mensurar a provisão 
para perdas (ECL) com base na duração da vida 
útil (lifetime) ao invés da ECL de 12 meses. 

A política contabilística do Banco não é usar o 
expediente prático de considerar que os activos 
financeiros com risco de crédito “baixo” na data 
de relato financeiro não tiveram um aumento 
significativo no risco de crédito. Como resultado, 
o Banco monitora todos os activos financeiros,
compromissos de empréstimos emitidos e 
contratos de garantia financeira que estão
sujeitos à redução do valor recuperável para um
aumento significativo no risco de crédito.

Ao avaliar se o risco de crédito de um instrumento 
financeiro aumentou significativamente desde 
o reconhecimento inicial, o Banco compara
o risco de ocorrência de um incumprimento
no instrumento financeiro na data do balanço
com base no vencimento remanescente
do instrumento, com o risco de ocorrer um
incumprimento.

Ao fazer essa avaliação, o Banco considera 
informações quantitativas e qualitativas que 
sejam razoáveis e sustentáveis, incluindo 
a experiência histórica e as informações 
prospectivas que estão disponíveis sem custo 
ou esforço excessivo, com base na experiência 
histórica do Banco e na avaliação de crédito 
especializada, incluindo estimativas futuras em 
formação.

Múltiplos cenários económicos formam a 
base para determinar a probabilidade de 
incumprimento (PD) no reconhecimento inicial 
e nas datas subsequentes. Cenários económicos 
diferentes levarão a uma probabilidade diferente 
de incumprimento. 

É a ponderação desses diferentes cenários que 
formam a base de uma probabilidade média 
ponderada de incumprimento que é usada 

para determinar se o risco de crédito aumentou 
significativamente.

Para empréstimos corporativos, as informações 
prospectivas incluem as perspectivas futuras das 
indústrias nas quais as contrapartes do Banco 
operam, obtidas de relatórios económicos 
de especialistas, analistas financeiros, órgãos 
governamentais, grupos de reflexão relevantes 
e outras organizações similares, bem como a 
consideração de vários departamentos internos 
e fontes externas de informações económicas 
reais e previstas. 

Para o retalho, as informações prospectivas de 
empréstimos incluem as mesmas previsões 
económicas que os empréstimos corporativos 
com previsões adicionais de indicadores 
económicos locais, particularmente para regiões 
com concentração em determinadas indústrias, 
bem como informações geradas internamente 
sobre o comportamento de pagamento de 
clientes. 

O Banco atribui às suas contrapartes um nível de 
risco de crédito interno relevante, dependendo 
da sua qualidade de crédito. A informação 
quantitativa é um indicador primário de 
aumento significativo no risco de crédito e é 
baseada na mudança na PD ao longo da vida 
comparando:

• A PD remanescente da vida (lifetime) do
instrumento na data do balanço; com

• A PD do tempo de vida restante do
instrumento para este momento que foi
estimado com base em factos e circunstâncias
no momento do reconhecimento inicial da
exposição.

As PDs incluem informação prospectiva e o 
Banco utiliza as mesmas metodologias e dados 
utilizados para mensurar a provisão para perdas 
na ECL.

Os factores qualitativos que indicam aumento 
significativo no risco de crédito são reflectidos 
nos modelos de PD em tempo útil. No entanto, 
o Banco ainda considera separadamente alguns
fatores qualitativos para avaliar se o risco de
crédito aumentou significativamente.

Para empréstimos corporativos, há um enfoque 
particular em activos incluídos em uma “lista de 
observação”. Para empréstimos de consumo, 
o Banco considera a expectativa de tolerância,
pontuação de crédito e eventos como
desemprego, falência, divórcio ou morte.

Dado que um aumento significativo do risco 
de crédito desde o reconhecimento inicial é 
uma medida relativa, uma dada mudança na 
PD será mais significativa para um instrumento 
financeiro com uma PD inicial mais baixo do que 
comparado a um instrumento financeiro com 
uma PD mais alta.

Há uma paragem quando um activo fica 30 dias 
em mora, nesses casos o Banco considera que 
ocorreu um aumento significativo no risco de 
crédito e o activo está no estágio 2 do modelo 
de imparidade, ou seja, a provisão para perdas é 
medida como ECL vitalícia (lifetime).

Reestruturação e desreconhecimento de 

activos financeiros

Uma reestruturação de um activo financeiro 
ocorre quando os termos contratuais que 
regem os fluxos de caixa de um activo financeiro 
são renegociados ou modificados de alguma 
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outra forma entre o reconhecimento inicial 
e o vencimento do activo financeiro. Uma 
modificação afecta a quantia e/ou a época dos 
fluxos de caixa contratuais, imediatamente ou 
numa data futura. 

Além disso, a introdução ou ajuste de cláusulas 
restrictivas de um empréstimo existente 
constituiria uma reestruturação, mesmo que 
essas cláusulas novas ou ajustadas ainda não 
afectem os fluxos de caixa imediatamente, mas 
possam afectar os fluxos de caixa dependendo 
se o acordo é, ou não, cumprido (por exemplo, 
uma mudança de aumento da taxa de juros 
surge quando os convenants são violados).

O Banco renegocia empréstimos a clientes 
com dificuldades financeiras para maximizar a 
cobrança e minimizar o risco de incumprimento. 
A tolerância a empréstimos é concedida nos 
casos em que, embora o mutuário tenha feito 
todos os esforços razoáveis para pagar sob os 
termos contratuais originais, existe um alto risco 
de incumprimento e espera-se que o mutuário 
atenda aos termos contratuais revistos. 

Os termos revistos na maioria dos casos incluem 
uma extensão do vencimento do empréstimo, 
mudanças no timing dos fluxos de caixa do 
empréstimo (principal e amortização de juros), 
redução no montante dos fluxos de caixa 
devidos (principal e juros vencidos) e adendas 
às cláusulas contratuais. O Banco tem uma 
política de tolerância estabelecida que se aplica 
a empréstimos corporativos e de retalho.

Quando um activo financeiro é reestruturado, 
o Banco avalia se essa reestruturação resulta 
em desreconhecimento. De acordo com a 
política do Banco, uma reestruturação resulta no 
desreconhecimento quando dá origem a termos 
substancialmente diferentes. Para determinar se 
os termos reestruturados são substancialmente 
diferentes dos termos contratuais originais, o 
Banco considera o seguinte:

• Os factores qualitativos, como fluxos de 
caixa contratuais após a reestruturação, não 
são mais capital e juros, alteração na moeda 
ou mudança na contraparte, a extensão das 
alterações nas taxas de juros, vencimento e 
cláusulas restrictivas. Se estes não indicarem 
claramente uma reestruturação substancial, 
então:

• Uma avaliação quantitativa é realizada para 
comparar o valor presente dos fluxos de caixa 
contratuais remanescentes sob os termos 
originais com os fluxos de caixa contratuais 
sob os termos revistos, ambos os montantes 
descontados à taxa efectiva original. Se a 
diferença no valor presente for maior que 
10%, o Banco considera que a reestruturação 
é substancialmente diferente, levando ao 
desreconhecimento. 

No caso em que o activo financeiro é 
desreconhecido, a provisão para perdas por 
imparidade (ECL) é remensurada à data de 
desreconhecimento para determinar a quantia 
líquida escriturada do activo nessa data. A 
diferença entre este valor contabilístico revisto 
e o justo valor do novo activo financeiro com os 
novos termos levará a um ganho ou perda no 
desreconhecimento. 

O novo activo financeiro terá uma provisão 
para perdas, mensurada com base na ECL de 12 
meses, excepto nas raras ocasiões em que o novo 
empréstimo for considerado como originado 
com redução no valor recuperável de crédito. 

Isso se aplica somente no caso em que o justo 
valor do novo empréstimo é reconhecido com 
um desconto significativo em relação ao seu 
valor nominal revisto, pois permanece um alto 
risco de incumprimento que não foi reduzido 
pela reestruturação. 

O Banco monitora o risco de crédito dos activos 
financeiros modificados ao avaliar informações 
qualitativas e quantitativas, como, por exemplo, 
se o tomador está em situação de atraso nos 
novos termos.

Quando os termos contratuais de um activo 
financeiro são reestruturação e  esta não resulta 
em desreconhecimento, o Banco determina se o 
risco de crédito do activo financeiro aumentou 
significativamente desde o reconhecimento 
inicial comparando:

• A PD (Probabilidade de incumprimento) 
remanescente ao longo da vida estimada 
(lifetime) com base nos dados no 
reconhecimento inicial e nos termos 
contratuais originais;  

• Com a PD remanescente na data de relato e 
com base nos termos reestruturados.

Para activos financeiros reestruturados como 
parte da política de tolerância do Banco, 
onde a reestruturação não resultou em 
desreconhecimento, a estimativa de PD reflecte a 
capacidade do Banco de obter os fluxos de caixa 
reestruturados  levando em conta a experiência 
anterior do Banco, bem como vários indicadores 
comportamentais, incluindo o desempenho do 
pagamento do mutuário em relação aos termos 
contratuais reestruturados. Se o risco de crédito 
permanecer significativamente mais alto do 
que o esperado no reconhecimento inicial, a 
provisão para perdas continuará a ser medida 
em um montante igual à ECL vitalícia (lifetime). 

A provisão para perdas com empréstimos 
diferidos geralmente só será mensurada com 
base na ECL de 12 meses, quando houver 
evidência de melhora do comportamento de 
reembolso após a reestruturação, levando a uma 
reversão do aumento significativo anterior no 
risco de crédito.

Quando uma reestruturação não leva ao 
desreconhecimento, o Banco calcula o ganho 
/ perda de reestruturação comparando o 
valor contabilístico bruto antes e depois da 
reestruturação (excluindo a provisão ECL). Em 
seguida, o Banco mede a ECL para o activo 
reestruturado, onde os fluxos de caixa esperados 
provenientes do activo financeiro reestruturado 
são incluídos no cálculo das deficiências de caixa 
esperadas do activo original.

O Banco desreconhece um activo financeiro 
somente quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do activo expiram (incluindo 
a expiração resultante de uma reestruturação 
com termos substancialmente diferentes), ou 
quando o activo financeiro e substancialmente 
todos os riscos e benefícios da propriedade do 
activo são transferidos para outra entidade. 

Se o Banco não transferir nem retiver 
substancialmente todos os riscos e benefícios 
da propriedade e continuar a controlar o activo 
transferido, o Banco reconhece sua participação 
retida no activo e um passivo associado para os 
valores que poderá ter de pagar. 

Se o Banco retiver substancialmente todos 
os riscos e benefícios da propriedade de um 

activo financeiro transferido, o Banco continua 
a reconhecer o activo financeiro e também 
reconhece um empréstimo garantido pelos 
recursos recebidos.

No momento do writte off de um activo 
financeiro na sua totalidade, a diferença entre 
o valor contabilístico do activo e a soma da 
contrapartida recebida e a receber e o ganho/
perda acumulado que tinha sido reconhecido no 
rendimento integral e acumulado nos capitais 
próprios é reconhecido em resultados, com a 
exceção do investimento de capital designado 
conforme mensurando ao justo valor através 
do rendimento integral, onde o ganho/perda 
acumulada anteriormente reconhecida no 
rendimento integral não é subsequentemente 
reclassificado no resultado.

No desreconhecimento de um activo financeiro 
que não seja integral (por exemplo, quando 
o Banco retém a opção de recomprar parte de 
um activo transferido), o Banco aloca a quantia 
escriturada anterior do activo financeiro 
entre a parte que continua a reconhecer sob 
envolvimento contínuo, e a parte que ele não 
reconhece mais com base nos justos valores 
relativos dessas partes na data da transferência. 

A diferença entre o valor contabilístico alocado 
para a parte que não é mais reconhecida e a 
soma da contraprestação recebida pela parte 
não é mais reconhecida e qualquer ganho / perda 
acumulado alocado a ela que foi reconhecido 
em Outro Rendimento Integral é reconhecido 
no resultado. 

Um ganho / perda acumulado que foi 
reconhecido em OCI é alocado entre a parte 
que continua a ser reconhecida e a parte que 
não é mais reconhecida com base nos justos 
valores relativos dessas partes. Isso não se aplica 
a investimentos em ações designados como 
mensurados no FVTOCI, pois o ganho / perda 
acumulado anteriormente reconhecido no OCI 
não é subsequentemente reclassificado para o 
resultado.

Abates
Os empréstimos e títulos de dívida são saneados 
quando o Banco não tem expectativas razoáveis 
de recuperar o activo financeiro (na sua 
totalidade ou em parte dele). É o caso quando 
o Banco determina que o mutuário não possui 
activos ou fontes de receita que possam gerar 
fluxos de caixa suficientes para pagar os valores 
sujeitos a saneamento. 

Um saneamento constitui um evento de 
desreconhecimento. O Banco pode aplicar 
actividades de execução a activos financeiros 
saneados. As recuperações resultantes das 
actividades de execução do Banco resultarão em 
ganhos por redução das imparidades.

Apresentação da provisão para ECL na 

demonstração da posição financeira 

As provisões para perdas de crédito esperadas 
(ECL) são apresentadas na demonstração da 
posição financeira da seguinte forma:

• para activos financeiros mensurados ao 
custo amortizado: como dedução do valor 
contabilístico bruto dos activos;

• para instrumentos de dívida mensurados 
ao justo valor através de outro rendimento 
integral:  nenhuma provisão para perdas é 
reconhecida na demonstração da posição 
financeira, pois o valor contabilístico está ao 
justo valor. No entanto, a provisão para perdas 

é incluída como parte  do valor da reavaliação 
na reserva de reavaliação de investimentos;

• para compromissos de empréstimos e 
contratos de garantia financeira: como 
provisão; e

• quando um instrumento financeiro inclui uma 
componente utilizada e uma componente não 
utilizada, tal como o limte de um descoberto 
bancário, e o Banco não pode identificar a 
ECL na componente de compromisso de 
empréstimo separadamente daqueles na 
componente utilizada: o Banco apresenta 
uma provisão para perdas combinada para 
ambas componentes. 

O valor combinado é apresentado como uma 
dedução do valor contabilístico bruto da 
componente utilizada. Qualquer excesso da 
provisão para perdas sobre o valor bruto da 
componente utilizada é apresentado como uma 
provisão.

ii) Passivos financeiros e instrumentos de 

capital

Os instrumentos de dívida e de capital próprio 
emitido são classificados como passivos 
financeiros ou como capital próprio de acordo 
com a substância do acordo contratual.

Um passivo financeiro é uma obrigação 
contratual de entregar caixa ou outro activo 
financeiro ou de trocar activos financeiros 
ou passivos financeiros com outra entidade 
em condições que sejam potencialmente 
desfavoráveis para o Banco ou um contrato que 
será ou possa ser liquidado com instrumentos 
de capital próprio do Banco e é um contrato 
não derivado pelo qual o Banco é ou pode ser 
obrigado a entregar um número variável de 
instrumentos de capital próprio, ou um contrato 
derivado sobre os capitais próprios líquidos que 
pode ser liquidado pela troca de uma quantia 
fixa em dinheiro. (ou outro activo financeiro) 
por um número fixo de instrumentos de capital 
próprio do Banco.

Instrumentos de capital próprio

Um instrumento de capital próprio é qualquer 
contrato que evidencia uma participação residual 
nos activos de uma entidade após a dedução 
de todos os seus passivos. Os instrumentos 
de capital próprio emitidos pelo Banco são 
reconhecidos pelos recursos recebidos, líquidos 
dos custos diretos de emissão.

A recompra dos próprios instrumentos de 
capital do Banco é reconhecida e deduzida 
diretamente no capital próprio. Nenhum ganho/
perda é reconhecido no resultado na compra, 
venda, emissão ou cancelamento dos próprios 
instrumentos de capital próprio do Banco.

Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados como 
passivos financeiros “ao justo valor através de 
resultados” ou “outros passivos financeiros”.

Passivos financeiros ao justo valor através de 

resultados

Os passivos financeiros são classificados como 
ao justo valor através de resultados quando são 
(i) detidos para negociação, ou (ii) designados 
como ao justo valor através de resultados.

Um passivo financeiro é classificado como 
mantido para negociação se:

• Foi incorrido principalmente para recomprá-
lo no curto prazo; ou

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
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• No reconhecimento inicial, faz parte de
uma carteira de instrumentos financeiros
identificados que o Banco administra em
conjunto e tem um padrão real recente de
obtenção de lucros a curto prazo; ou

• É um derivado que não é designado e efectivo 
como instrumento de cobertura.

Um passivo financeiro não mantido para 
negociação ou contraprestação contingente 
que pode ser pago por um adquirente como 
parte de uma combinação de negócios pode 
ser designado como justo valor através de 
resultados no reconhecimento inicial se:

• tal designação elimina ou reduz significativa-
mente uma inconsistência de mensuração ou
reconhecimento que de outra forma surgiria;
ou

• o passivo financeiro faz parte de um grupo de 
activos financeiros ou passivos financeiros ou
ambos, que é gerenciado e seu desempenho
é avaliado com base no  justo valor, de acordo
com a gestão de risco documentada do Grupo
ou estratégia de investimento, e informações
sobre o agrupamento são fornecidas 
internamente nessa base; ou

• faz parte de um contrato contendo um ou
mais derivados embutidos, e a NIRF 9 permite
que todo o contrato híbrido (combinado)
seja designado como justo valor através de
resultados.

Os passivos financeiros ao valor justo por via 
de resultado são demonstrados ao valor justo, 
com quaisquer ganhos/perdas resultantes de 
nova mensuração reconhecidos no resultado, na 
medida em que não fazem parte de uma relação 
de cobertura designada. 

O ganho / perda líquido reconhecido no 
resultado inclui os juros pagos sobre o passivo 
financeiro e é incluído na conta do resultado 
líquido de outros instrumentos financeiros do 
valor justo por meio do resultado na conta de 
lucros ou perdas.

No entanto, para passivos financeiros não 
derivados designados como justo valor através 
de resultados, o valor da mudança no justo valor 
do passivo financeiro atribuível a mudanças no 
risco de crédito desse passivo é reconhecido 
no outro rendimento integral, a menos que o 
reconhecimento dos efeitos de mudança no 
risco de crédito do passivo em outro rendimento 
integral criaria ou aumentaria uma falta de 
balanceamento contabilístico no resultado. 

O valor restante da mudança no justo valor do 
passivo é reconhecido no resultado. Alterações 
nojusto valor atribuível ao risco de crédito de um 
passivo financeiro que são reconhecidas no outro 
rendimento integral não são subsequentemente 
reclassificadas para o resultado; em vez disso, são 
transferidos para lucros acumulados mediante o 
desreconhecimento do passivo financeiro.  

Para compromissos de empréstimos emitidos 
e contratos de garantia financeira designados 
no FVTPL, todos os ganhos e perdas são 
reconhecidos no resultado.

Ao determinar se o reconhecimento de 
mudanças no risco de crédito do passivo 
em OCI criará ou aumentará uma falta de 
balanceamento contabilístico no resultado, 
o Banco avalia se espera que os efeitos das
mudanças no risco de crédito do passivo sejam

compensados no resultado por uma mudança 
no justo valor de outro instrumento financeiro 
mensurado ao justo valor por via de resultado. 
Essa determinação é feita no reconhecimento 
inicial.

Outros passivos financeiros

Outros passivos financeiros, incluindo depósitos 
e empréstimos, são inicialmente mensurados 
pelo justo valor, líquidos dos custos da 
transação. Outros passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado usando o método do juro efectivo.

O método de juro efectivo é um método de 
calcular o custo amortizado de um passivo 
financeiro e de alocar a despesa de juros pelo 
período relevante. 

A TJE é a taxa que desconta exactamente os 
pagamentos de caixa futuros estimados ao 
longo da vida esperada do passivo financeiro, 
ou, quando apropriado, por um período mais 
curto, para o valor contabilístico líquido no 
reconhecimento inicial. Para detalhes sobre TJE, 
consulte a seção “receita líquida de juros” acima.

Desreconhecimento de passivos financeiros

O Banco desreconhece os passivos financeiros 
quando, e somente quando, as obrigações do 
Banco são liquidadas, canceladas ou vencidas. A 
diferença entre o valor contabilístico do passivo 
financeiro desreconhecido e a contrapartida 
paga e a pagar é reconhecida no resultado.

Quando o Banco troca com o credor existente 
um instrumento de dívida por outro com 
termos substancialmente diferentes, essa troca 
é contabilizada como uma extinção do passivo 
financeiro original e o reconhecimento de um 
novo passivo financeiro.

Da mesma forma, o Banco contabiliza a 
modificação substancial dos termos de um 
passivo existente ou parte dele como extinção do 
passivo financeiro original e o reconhecimento 
de um novo passivo. Presume-se que os termos 
sejam substancialmente diferentes se o valor 
presente descontado dos fluxos de caixa sob 
os novos termos, incluindo quaisquer taxas 
pagas líquidas de quaisquer taxas recebidas 
e descontadas usando a taxa efetiva original 
for pelo menos 10% diferente do presente 
descontado valor dos fluxos de caixa restantes 
do passivo financeiro original.

d) Compensação de instrumentos financeiros

Os activos e passivos financeiros são
compensados e o valor líquido relatado na
demonstração da posição financeira se, e somente 
se, houver um direito legal de compensar os
valores reconhecidos e existir uma intenção de
liquidar em uma base líquida ou realizar o activo
e liquidar o passivo simultaneamente.

e) Contratos de garantia financeira

Um contrato de garantia financeira é um
contrato que exige que o emissor efectue
pagamentos especificados para reembolsar 
o titular por uma perda incorrida, porque um
devedor especificado não efetua pagamentos
quando devidos de acordo com os termos de
um instrumento de dívida.

Os contratos de garantia financeira emitidos 
por uma entidade do Banco são mensurados 
inicialmente pelos seus justos valores e, se não 
forem designados pelo justo valor através de 
resultados e não decorrentes da transferência 
de um activo financeiro, são subsequentemente 
mensurados pelo maior valor entre:

• o valor da provisão para perdas determinado
de acordo com a NIRF 9; e

• o valor incial reconhecido menos, quando
apropriado, o valor acumulado da receita
reconhecido de acordo com as políticas de
reconhecimento do rédito do Banco.

Os contratos de garantia financeira não 
designados ao justo valor através de 
resultados são apresentados como provisões 
na demonstração da posição financeira e 
a remensuração é apresentada em outros 
rendimentos. O Banco não designou nenhum 
contrato de garantia financeira como ao justo 
valor através de resultados.

f) Compromissos em conceder um
empréstimo a uma taxa de juros abaixo do

mercado

Os compromissos para conceder um empréstimo 
a uma taxa de juros abaixo do mercado são
mensurados inicialmente pelos seus justos
valores e, se não designados com justo valor
através de resultados, são subsequentemente
mensurados pelo maior valor entre :

• o valor da provisão para perdas determinado
de acordo com a NIRF 9; e
• o valor incial reconhecido menos, quando
apropriado, o valor acumulado do rendimento 
reconhecido de acordo com as políticas de
reconhecimento do rédito do Banco .

Os compromissos de concessão de um 
empréstimo abaixo da taxa de Mercado não 
designada no justo valor através de resultados são 
apresentados como provisões na demonstração 
da posição financeira e a remensuração é 
apresentada em outros rendimentos.

O Banco não designou nenhum compromisso 
de conceder um empréstimo abaixo da taxa do 
Mercado designada no justo valor através de 
resultados.

g) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa, conforme
apresentados na demonstração de fluxos
de caixa, englobam os valores em caixa,
contas correntes com o Banco Central e com
outras instituições de crédito e investimentos
altamente líquidos, com maturidades até três
meses, mensurados ao custo amortizado. Caixa
e equivalentes de caixa não incluem saldos
referente a reservas obrigatórias no Banco
Central.

h) Activos tangíveis

Os activos tangíveis são mensurados pelo
custo de aquisição, deduzido das respectivas
depreciações acumuladas, e perdas por
imparidade. Os custos de reparação de parte
de um activo tangível são reconhecidos como
activo se for provável que deles resultarão
benefícios económicos futuros para o Banco e
possam ser mensurados com fiabilidade.

As despesas de manutenção e reparação e 
outras despesas associadas ao seu uso são 
reconhecidas nos resultados do período em que 
foram incorridas.

As depreciações são calculadas utilizando o 
método das quotas constantes, com base na vida 
útil estimada dos bens, assim como do seu valor 
residual. Os valores residuais dos activos, assim 
como as vidas úteis dos activos e os critérios de 
amortização são ajustados, se necessário, à data 
de encerramento da posição financeira. As vidas 
úteis estimadas são as seguintes:

A anulação do reconhecimento do activo 
tangível é efectuada quando o mesmo é 
alienado, ou quando não se esperam benefícios 
económicos da sua utilização ou alienação. O 
ganho ou perda decorrente da anulação do 
reconhecimento é incluído em - outros ganhos 
operacionais ou - outros gastos operacionais na 
demonstração de resultados no período em que 
o activo é desreconhecido.

i) Activos intangíveis

Os activos intangíveis incluem os valores de
software (licenças). O software adquirido pelo
Banco é registado ao custo menos a amortização 
acumulada e menos eventuais perdas por 
imparidade.

As despesas com software desenvolvido 
internamente são reconhecidas como activo 
quando o Banco consegue demonstrar que a 
sua capacidade e intenção de gerar benefícios 
económicos futuros, e pode fiavelmente 
mensurar os custos para completar o 
desenvolvimento. 

A capitalização dos custos de software 
desenvolvido internamente inclui todos os custos 
directamente imputáveis ao desenvolvimento 
do software, e são amortizados durante a sua 
vida útil. 

O software desenvolvido internamente é 
mensurado pelo custo capitalizado menos 
amortizações acumuladas e menos perdas por 
imparidade.

A amortização é reconhecida na demonstração 
de resultados segundo o método de quotas 
constantes ao longo da vida útil estimada do 
software, a partir da data em que o mesmo 
esteja disponível para uso. A vida útil estimada 
do software é de 3 anos.

j) Imparidade de activos não financeiros

O Banco avalia em cada data de relato ou com
maior frequência se ocorreram eventos que
alterem o valor contabilístico de um activo, se
existe indicação de imparidade por parte de um
activo não-financeiro.

Se tais indicações existem, ou quando o teste 
anual da imparidade para um activo é exigido, 
o Banco estima o valor recuperável do activo. Se
a quantia escriturada de um activo (ou unidade
geradora de caixa) exceder a sua quantia
recuperável, o activo encontra-se em imparidade 
e é registado em balanço pelo valor recuperável.

O valor recuperável de um activo é o maior 
entre o justo valor de um activo ou uma unidade 
geradora de caixa menos os custos de alienação 
e seu valor em uso. O valor recuperável é 
determinado para um activo individual, a 
menos que o activo não gere entradas de caixa 
amplamente independentes das de outros 
activos ou grupos de activos.

Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa 
futuros estimados são descontados a seu valor 
presente usando uma taxa de desconto antes 
dos impostos que reflete as avaliações actuais 

Obras em edifícios arrendados 3

Equipamentos

Viaturas

Anos

4 - 10

4
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de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos 
riscos específicos do activo. Na determinação 
do justo valor menos custos de alienação, 
transações recentes de mercado são levadas em 
consideração. 

Se nenhuma dessas alterações puder ser 
identificada, um modelo de avaliação apropriado 
será usado. Esses cálculos são corroborados por 
múltiplos de avaliação, preços de acções cotadas 
para empresas de capital aberto ou outros 
indicadores de justo valor disponíveis.

É feita uma avaliação em cada data de relato 
para determinar se há alguma indicação de que 
as perdas por imparidades ao valor recuperável 
reconhecidas anteriormente não possam 
mais existir ou possam ter diminuído. Se essa 
indicação existir, o valor recuperável é estimado. 

A perda por imparidadade ao valor recuperável 
anteriormente reconhecida é revertida somente 
se houver uma alteração nas estimativas usadas 
para determinar o valor recuperável do activo 
desde que a última perda por imparidade 
ao valor recuperável foi reconhecida. Se for 
esse o caso, o valor contabilístico do activo é 
aumentado para o seu valor recuperável.

A reversão da imparidade é limitada de forma 
que o valor contabilístico do activo não exceda 
seu valor recuperável, nem exceda o valor 
contabilístico que teria sido apurado, líquido de 
depreciação, caso nenhuma perda por redução 
ao valor recuperável tivesse sido reconhecida 
para o activo em anos anteriores. 

Essa reversão é reconhecida na demonstração do 
resultado, a menos que o activo esteja registado 
por um valor reavaliado, caso em que a reversão 
é tratada como um aumento de reavaliação.

k) Impostos sobre rendimento

i) Impostos correntes

Os impostos correntes, activos ou passivos, são 
estimados com base no valor esperado a pagar 
ou a recuperar às autoridades fiscais. A taxa legal 
de imposto usada para calcular o montante é 
a que se encontra em vigor à data da posição 
financeira.

O imposto corrente é calculado com base no 
lucro tributável do exercício, o qual difere do 
resultado contabilístico devido a ajustamentos 
na matéria colectável resultante de gastos ou 
rendimentos não relevantes para efeitos fiscais, 
ou que apenas serão considerados noutros 
períodos contabilísticos.

ii) Imposto diferido

Os activos por impostos diferidos são 
reconhecidos para todas as diferenças 
temporárias dedutíveis, créditos fiscais não 
utilizados e prejuízos fiscais (Nota 9), na medida 
em que seja provável que o lucro tributável esteja 
disponível contra as diferenças temporárias 
dedutíveis, e o reporte de créditos fiscais não 
utilizados e prejuízos fiscais não utilizados 
possam ser utilizados, excepto:

• Quando o activo por imposto diferido resulta 
do reconhecimento inicial do goodwill ou de 
um activo ou passivo numa transacção que 
não seja uma concentração de actividades 
empresariais e, no momento da transacção, 
não afecta nem o lucro contabilístico nem 
lucro tributável ou perda, e

• No que diz respeito a diferenças temporárias 
dedutíveis associadas aos investimentos em 

filiais e associadas, são reconhecidos activos 
por impostos diferidos quando a empresa-
mãe, investidor ou empreendedor, seja capaz 
de controlar a tempestividade da reversão da 
diferença temporária, e que seja provável que 
a diferença temporária não se reverterá no 
futuro previsível.

A quantia escriturada do activo por impostos 
diferidos é revista à data de encerramento de 
cada exercício e reduzida na medida em que 
já não é provável que os lucros tributáveis 
suficientes estarão disponíveis para permitir que 
todo, ou parte do imposto diferido activo possa 
ser utilizado. 

Os activos por impostos diferidos não 
reconhecidos são reavaliados à data de cada 
balanço e são reconhecidos na medida em que 
se torne provável que lucros tributáveis futuros 
permitirão que o activo por imposto diferido 
possa ser recuperável.

Os activos e passivos por impostos diferidos são 
mensurados pelas taxas fiscais que se espera 
que sejam aplicáveis no período quando seja 
realizado o activo ou seja liquidado o passivo, 
com base nas taxas fiscais (e leis fiscais) que 
tenham sido decretadas ou substancialmente 
decretadas à data de balanço.

Os impostos correntes e diferidos relativos a 
itens reconhecidos directamente em capital 
próprio são reconhecidos em capital próprio e 
não na demonstração dos resultados.

Os activos ou passivos por impostos diferidos 
são compensados caso exista um direito com 
força legal para compensar os activos correntes 
por impostos correntes relacionados com a 
mesma autoridade fiscal.

l) Provisões

Uma provisão é reconhecida se, como resultado 
de um evento passado, o Banco possuir uma 
obrigação legal ou construtiva atual que possa 
ser estimada com confiabilidade e for provável 
que uma saída de fluxos de caixa seja necessária 
para liquidar a obrigação. 

As provisões são determinadas mediante o 
desconto dos fluxos de caixa futuros esperados 
a uma taxa antes dos impostos que reflete as 
avaliações atuais do mercado do valor temporal 
do dinheiro e, quando apropriado, dos riscos 
específicos do passivo.

m) Locações (NIRF 16)

O Banco avalia no início do contrato se um 
contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, 
se o contrato transmitir o direito de controlar o 
uso de um ativo identificado por um período de 
tempo em troca de contraprestação.

O Banco aplica uma abordagem única de 
reconhecimento e mensuração para todos os 
arrendamentos, exceto para arrendamentos de 
curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo 
valor. 

O Banco reconhece passivos de arrendamento 
para efetuar pagamentos de arrendamento 
e ativos de direito de uso que representam o 
direito de uso dos ativos subjacentes.

Direito de uso
O Banco reconhece os ativos de direito de uso 
na data de início do arrendamento (ou seja, a 
data em que o ativo subjacente está disponível 
para uso). Os ativos de direito de uso são 
mensurados pelo custo, deduzido de qualquer 

depreciação acumulada e perdas por redução 
ao valor recuperável, e ajustados por qualquer 
remensuração dos passivos de arrendamento. 

O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor 
dos passivos de arrendamento reconhecidos, 
custos diretos iniciais incorridos e pagamentos 
de arrendamento feitos na data de início 
ou antes, menos quaisquer incentivos de 
arrendamento recebidos. Os ativos de direito de 
uso são depreciados linearmente pelo prazo do 
arrendamento

Passivos de locação
Na data de início do arrendamento, o Banco 
reconhece passivos de arrendamento 
mensurados pelo valor presente dos pagamentos 
do arrendamento a serem feitos durante o prazo 
do arrendamento. 
Os pagamentos de arrendamento incluem 
pagamentos fixos (menos quaisquer incentivos 

de arrendamento a receber), pagamentos de 
arrendamento variáveis que dependem de um 
índice ou taxa e valores que se espera serem 
pagos sob garantias de valor residual. 

Os pagamentos de arrendamento também 
incluem o preço de exercício de uma opção de 
compra razoavelmente certa de ser exercida pelo 
Banco e pagamentos de multas pela rescisão 
do arrendamento, se o prazo do arrendamento 
refletir o exercício da opção de rescisão. 

Os pagamentos variáveis de arrendamento 
que não dependem de índice ou taxa são 
reconhecidos como despesa no período em que 
ocorre o evento ou condição que desencadeia o 
pagamento.

n) Novos pronunciamentos contabilísticos 

O banco adotou as seguintes normas, interpre-
tações e normas alteradas durante o exercício:

o) Normas emitidas ou revistas mas ainda não 

efectivas

Um número de novas normas e alterações de 
normas são efectivas para períodos anuais ini-

ciados após 31 de Dezembro de 2021. O Banco 
ainda não aplicou as seguintes alterações na 
preparação destas demonstrações financeiras:

Estas alterações à IFRS 16 visam permitir a um locatário aplicar 
em termos práticos as alterações sugeridas nas Concessões de 
arrendamento relacionadas à COVID-19, de forma a que para 
concessões para as quais qualquer redução nos pagamentos 
do arrendamento afeta apenas os pagamentos originalmente 
devidos em ou antes de 30 de junho de 2022 (ao invés de 
apenas os pagamentos originalmente devidos em ou antes de 
30 de junho de 2021).

Estas alterações finalizam a resposta do Conselho à reforma 
em vigor das taxas interbancárias oferecidas (IBOR) e outras 
referências de taxas de juros. 

Estas alterações complementam as alterações emitidas em 
2019 e dão ênfaseaos efeitos nas demonstrações financeiras 
quando uma empresa substitui a antiga referência de taxa de 
juros por uma taxa de referência alternativa como resultado da 
reforma.

Esta alteração à IFRS 4 está relacionada com a norma de 
contratos de seguro (IFRS 4), para que as seguradoras elegíveis 
ainda possam aplicar a IFRS 9 - Instrumentos Financeiros em 
conjunto com a IFRS 17. 

Esta alteração concede a algumas entidades uma isenção 
temporária da aplicação da IFRS 9 e concede a todas as 
entidades com contratos de seguro a opção de, após a adoção
integral da IFRS 9, apresentar alterações no justo valor de  
ativos financeiros designados em rendimento integral, em vez 
de apresentados em resultados.

IAS 1 Classificação das responsabilidades como correntes ou 
não-correntes - Alterações que visam ajudar as empresas a 
determinar se, na demonstração da posição financeira, a dívida 
e outras responsabilidades com uma data de liquidação incerta 
devem ser classificadas como correntes (de liquidação devida 
ou potencialmente devida no prazo de um ano) ou como não-
correntes. 

As alterações incluem o esclarecimento dos requisitos de 
classificação para a dívida que uma empresa possa liquidar 
através da sua conversão em capitais próprios

A IFRS 17 exige que os passivos de seguro sejam mensurados 
pelo valor de cumprimento atual e fornece uma abordagem 
de mensuração e apresentação mais uniforme para todos os 
contratos de seguro. 

Esses requisitos são projetados para atingir o objetivo de 
uma contabilidade consistente e baseada em princípios para 
contratos de seguro. A IFRS 17 substitui a IFRS 4 Contratos de 
Seguro a partir de 1º de janeiro de 2023.
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Não se espera que as normas e alterações acima 
tenham impacto significativo nas Demonstra-
ções financeiras do Banco, Contudo, a Adminis-
tração continua a avaliar o impacto da adopção 
das mesmas.

 2. Margem nanceira

A margem financeira é apresentada como 
segue:  

3. Rendimento liquido de serviços e 
comissões

Esta rubrica apresenta-se como segue:  

  

A rubrica de outros encargos com serviços e 
comissões, refere-se a comissões de uso de 
cartões VISA e Mastercard electrónico.

4. Rendimentos em operações 
cambiais

O incremento nos ganhos cambiais são resultado 
do aumento do envolvimento de clientes que 
anteriormente tinham relação comercial com 
um banco da praça que foi retirado do Mercado 
Cambial Interbancário. 

5. Gastos com o pessoal 
    
Os gastos com o pessoal apresentam-se como 
segue :    

6. Gastos administrativos 

Esta rubrica apresenta-se como segue: 
  

Os honorários profissionais aumentaram em 
relação ao ano passado, devido ao incremento 
do número de profissionais contratados que 
prestam serviços ao banco.

Outros representam custos relacionados a:

• Provisão feita para custo incorrido pelo 
escritório regional em nome da subsidiária, 

devido a utlização por parte desta de uma 
aplicação de transferência de dinheiro;

• Honorários de consultor, agente bancário, 
despesas de correio, treinamento, assinaturas.

7. Outros gastos operacioanais

Esta rubrica apresenta-se como segue :

IFRS 3 Concentrações de Actividades Empresariais - Alterações 
que pretendem substituir uma referência a uma versão anterior 
do Modelo Conceptual do IASB (o Modelo de 1989) com uma 
referência à versão actual, publicada em Março de 2018 (o 
Modelo Conceptual)

IAS 16 Activo tangível - Alteração que proíbe às entidades 
deduzirem do custo de um bem do Activo tangível quaisquer 
receitas provenientes da venda de bens produzidos enquanto 
o bem é levado à localização e condição necessárias para que 
seja capaz de operar da forma pretendida ela gestão. 

Em vez disso, as entidades reconhecem as receitas decorrentes 
da venda desses bens, e os custos da produção desses bens,
na conta de resultados

IAS 37 Provisões, activos contingentes e responsabilidades 
contingentes - Alterações que especificam os custos que uma 
entidade necessita de incluir quando avalia se um contrato é 
penalizador ou deficitário. 

Os custos que necessitam de ser incluídos são os directamente
relacionados com um contrato de fornecimento de bens ou 
serviços, e incluem os custos incrementais e uma afectação dos 
custos directamente relacionados com actividades contratuais.

IFRS 9 - A alteração esclarece quais são as comissões incluídas 
pela entidade ao aplicar o teste de “10 por cento” do parágrafo 
B3.3.6 da IFRS 9 ao avaliar se um passivo financeiro deve ser 
desreconhecido. 

Uma entidade só inclui as comissões pagas ou recebidas entre 
a entidade (o devedor) e o credor, incluin-do as comissões 
pagas ou recebidas pela entidade ou pelo credor em nome da 
outra parte.

IAS 41 - A alteração remove o requisito do parágrafo 22 da 
IAS 41 para que as entidades excluam os fluxos de caixa de 
impostos ao mensurarem o justo valor de um activo biológico 
através de uma técnica de valor corrente.

Divulgação de Políticas Contabilisticas (Alterações à IAS 1 e 
Declaração de Práticas IFRS 2) - As alterações exigem que uma 
entidade divulgue suas políticas contábeis relevantes, em vez 
de suas políticas contábeis significativas. 

Outras alterações explicam como uma entidade pode 
identificar uma política contábil relevante. Exemplos de 
quando uma política contábil provavelmente será relevante 
são adicionados. 

Para apoiar a alteração, o Conselho também desenvolveu 
orientações e exemplos para explicar e demonstrar a aplicação 
do “processo de materialidade de quatro etapas” descrito na 
Declaração de Prática 2 do IFRS.

Alterações a Políticas Contabilísticas da IAS 8, Alterações a 
Estimativas e Erros Contabilísticos - As alterações esclarecem 
o modo como as empresas devem distinguir as alterações 
em políticas contabilísticas das alterações em estimativas 
contabilísticas. 

Esta distinção é importante, porque as alterações em 
estimativas contabilísticas são aplicadas de forma prospectiva 
apenas a transacções futuras e a outros eventos futuros, mas 
as alterações em políticas contabilísticas são normalmente 
também aplicadas retroactivamente a transacções passadas e 
a outros eventos passados.

IAS 12 Impostos sobre o rendimento - Imposto Diferido relativo 
a Activos e Passivos decorrentes de uma Transacção Única: 

As alterações visam esclarecer a forma como as empresas 
contabilizam o imposto diferido nas locações, quando um 
locatário reconhece um activo e um passivo
no início da locação

IFRS 17 e FRS 9 - A alteração permite que entidades que 
apliquem pela primeira vez a IFRS 17 e a IFRS 9 ao mesmo 
tempo apresentem informações comparativas sobre um ativo 
financeiro como se os requisitos de classificação e mensuração 
da IFRS 9 tivessem sido aplicados a esse ativo financeiro 
anteriormente.

IFRS 1 - A alteração permite, a uma subsidiária que aplique o 
parágrafo D16(a) da IFRS 1, medir diferenças de conversões 
cambiais cumulativas usando os montantes notificados pela 
sua empresa-mãe, com base na data de transição da empresa-
mãe para as IFRS

14 de Maio de 2020

14 de Maio de 2020

14 de Maio de 2020

14 de Maio de 2020

14 de Maio de 2020

12 de Fevereiro de 2021

12 de Fevereiro de 2021

7 de Maio de 2021

9 de Dezembro de 2021

14 de Maio de 2020

Exercícios que se 
iniciem

em ou após 1 de Janeiro 
de 2022

Exercícios que se 
iniciem

em ou após 1 de Janeiro 
de 2022

Exercícios que se 
iniciem

em ou após 1 de Janeiro 
de 2022

Exercícios que se 
iniciem

em ou após 1 de Janeiro 
de 2020

Exercícios que se 
iniciem

em ou após 1 de Janeiro 
de 2022

Exercícios que se 
iniciem

em ou após 1 de Janeiro 
de 2022

Exercícios que se 
iniciem

em ou após 1 de Janeiro 
de 2023

Exercícios que se 
iniciem

em ou após 1 de Janeiro 
de 2023

Exercícios que se 
iniciem

em ou após 1 de Janeiro 
de 2023

Exercícios que se 
iniciem

em ou após 1 de Janeiro 
de 2023

NOVOS PRONUNCIAMENTOS OU REVISÃO EMISSÃO EFECTIVIDADE

Melhorias anuais 2018 - 2020

Juros e rendimentos similares 

Juros de empréstimos e adiantamentos a clientes 

Juros de bilhetes de tesouro 

2020 2021 

17 846 280    93 362 274

128 065 337    132 089 728 

292 892 462    

Juros do transacções no Mercado monetário interbancário e de OIC 146 980 845    250 770 667 

(99 534 667)(157 401 876) 

Juros pagos sobre depósitos de clientes 

Juros de locação nanceira 

(86 626 157)   (139 662 079) 

(12 908 520)   (17 739 797) 

Juros e Encargos Similares

axa de transacções nanceiras 

anhos em operações nanceiras

erdas em operações nanceiras 

 476 222 669 

Honorários prossionais 

Juros de locação nanceira 

Rendimento de taxas e comissões 

Taxa de transacções nanceiras 

Comissões 

2020 2021

32 544 702    62 420 268 

16 293 918    27 123 549 

48 838 620    89 543 817 

(23 928 831)   (37 193 380)   

Gastos com serviços e comissões 

Outros gastos com serviços e comissões (23 928 831)   (37 193 380) 

anhos em operações nanceiras

erdas em operações nanceiras 

Honorários prossionais 

Resultado em operações Cambiais 

Ganhos em operações cambiais

Resultado em operações Cambiais 

Perdas em operações cambiais 

2020 2021 

(102 467)   (419 868 268)

30 807 477    115 987 420    

30 909 944    535 855 688    

Juros de locação nanceira 

axa de transacções nanceiras 

anhos em operações nanceiras

erdas em operações nanceiras 

Vencimentos e salários 

Imposto sobre remunerações 

Outros 

2020 2021 

-33 880 

154 319 757    172 354 924    

150 878 197    168 232 981 

3 441 560    4 088 063 

Honorários prossionais 

Juros de locação nanceira 

axa de transacções nanceiras 

anhos em operações nanceiras

erdas em operações nanceiras 

Honorários prossionais 

Água, Electricidade e Combustíveis 

2020 2021 

10 674 845    22 524 738 

Communicações 

Rendas 7 393 078     9 473 819 

7 581 665    12 916 974 

Publicidade 3 483 416    8 974 676 

Manutenção e reparação 

Consumíveis 3 360 515     5 690 381 

3 123 869    5 889 830 

3 634 732    4 119 633 

Segurança 

Passagens e representação 4 301 192    3 844 871 

3 640 077     3 785 565 

Outros

Seguros 2 410 359     2 372 412 

21 764 711    20 572 797 

71 368 459    100 165 695    

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
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Donativos 

Juros de locação nanceira 

2020 2021

6 858 942 -

830 785 329 198 

7 689 727 329 198 

Juros de locação nanceira 

Juros de locação nanceira 

2020 2021

2 539 268    8 227 283Outros ganhos

Juros de locação nanceira 

Impostos correntes

2020 2021

47 579 447    69 157 335 

47 579 447    69 157 335 

Resultado líquido do exercício

Donativos 

2020 2021 

(96 528 551)   40 692 878

Correcções scais 

Despesas não dedutíveis 

Perdas de diferenças cambiais não realizadas 299 072-

Depreciações e amortizações não dedutíveis 

Realizações de utilidade social 6 301 9827 979 076 

1 739 3281 739 328 

6 858 942-

Ajudas de custo pela utilização de viatura do trabalhador 

Imposto sobre rendimento 100 000100 000 

603 357    (639 601) 

Despesas com viaturas ligeiros de passageiros 

Despesas de representação 129 5851 494 441 

1 320 7371 698 586 

Juros de permutas de liquidez 

(301 412 950)   (242 459 800)   

Imposto retido na fonte sobre juros de bilhetes de tesour 47 579 44769 157 335 

Rendimentos não tributáveis 

Penalidades 830 785-

Juros de bilhetes de tesouro 

Prejuízo scal do período

(128 065 337)   (129 865 254)   

(142 582 298)(234 816 589)   

os scais não utilizados 

orrecções scais 

o scal do período

Saldo em 1 de Janeiro

Prejuízos scais não utilizados 

2020 2021 

1 331 266 343    1 214 214 243    

(418 465 050)   (246 159 276)   

1 214 214 243    

Prejuízos / (lucro) do exercício 301 412 950    242 459 801    

1 210 514 768    

2018 129.695.018 

2019

2020

2021

Imposto diferidoAno de origem

83.630.428 

96.452.144 

77.587.136 

-405 296 930

Valor utilizadoPrejuízo scal

-

-

255 127 093

301 412 950

-242 459 801    

-1 210 514 768

2023

Ano de expiração

2024

2026

2025

387.364.726

Caixa

Moeda externa

Moeda local

20202021

34 052 868    46 886 095 

43 632 279 79 431 795 

9 577 391    32 545 700 

Depósitos no Banco de Moçambique

Moeda externa

Moeda local 217 560 039    969 275 224 

335 408 404    1 050 111 136 

117 848 365    80 835 911 

379 040 663    1 129 542 930 

aldo nal

Bancos nacionais

Moeda externa

Moeda local

20202021

157 802    190 174 

158 964    191 164 

1 162    991

Bancos estrangeiros

Moeda externa 376 697 978    1 073 470 120 

376 856 942    1 073 661 284 

aldo nal

Mercado monetário interbancário 

Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro 

20202021

751 681 501    455 812 350 

2 692 748 310    1 375 881 893    

   1 941 066 809    920 069 544 

Menos: Imparidades para perdas esperadas de credito (3 615 826)   (3 615 826)

2 689 132 484    1 372 266 067 

aldo nalSaldo inicial

Reforço

20202021

3 615 826     -      

3 615 826    3 615 826 

-3 615 826 

Saldo nal

Bilhetes de tesouro - Custo amortizado 

Acções na SIMO - Justo valor através de outro rendimento integral 

20202021

6 327 551    6 327 551 

453 268 6801 841 373 718 

446 941 1291 835 046 167 

Menos de 3 meses

Entre 3 e 12 meses

20202021

446 941 1291 653 651 167

446 941 1291 653 651 167

-181 395 000

Bt04052022

Bt05012022

Data de vencimentoData de inicio

04/05/2205/05/21

Bt15062022

Bt17082022

Bt16022022 16/02/22

Bt16022022

Bt16032022 16/03/2215/09/21

16/02/2218/08/21

05/01/2206/10/21

Bt02022022

Bt19012022 19/01/2220/10/21

02/02/2203/11/21

Bt30112022

Bt16112022 16/11/2217/11/21

30/11/2201/12/21

--

Bt02032022 02/03/2201/12/21

Bt20122022

Bt14122022 14/12/22

Total

Montante

221 810 660 

127 518 208 

126 953 649 

103 852 748 

76 901 878 

103 808 930 

100 921 889 

202 520 103 

1 835 046 167 

143 221 606 

15/06/2216/06/21

17/08/2218/08/21

18/08/21

161 868 680 

105 582 576 

105 302 639 

15/12/21

28/12/2229/12/21

149 405 072 

105 377 529 

aldo nal

aldo nal

8. Outros rendimentos operacionais

A tabela abaixo mostra o movimento das imparidades:

As colocações no mercado monetário 

representam fundos de curto prazo junto do 

Banco Central, com juros de 13,92% (MZN 920 

069 544) e vencidos em 05 de Janeiro de 2022.

As aplicações em outras instituições de crédito 

estrangeiras representam depósitos de curto 

prazo com (i) UBA Tanzania, no valor de USD 3000 

000, com juros de 7.27% e data de vencimento 

em 01 de janeiro de 2022, (ii) UBA Congo no 

valor de 255 320 000 meticais (USD 4 000 000) 

com juros a taxa de 7%.

13. Investimentos em títulos

Investimentos ao custo amortizado
Os bilhetes de tesouro são investimentos de curto 

prazo e mensurados pelo custo amortizado.

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a análise 

dos investimentos em títulos por período de 

vencimento apresenta-se como segue:

A tabela abaixo mostra o volume da carteira de 

bilhetes de tesouro bem como os seus prazos:

O movimento dos investimentos em títulos 

durante os exercícios findos em 31 de Dezembro 

de 2021 e 2020 apresentam-se como segue:

Os outros ganhos dizem respeito a créditos 

abatidos que foram recuperados durante o ano 

de 2021, sendo que estes totalizaram 6.646.000 

meticais. A outra componente da rubrica outros 

ganhos é composta por outros ganhos não 

relacionados com crédito.

9. Imposto sobre o rendimento

As componentes de imposto sobre o rendimento 

para os exercícios findos em 31 Dezembro de 

2021 e 2020 apresentam-se como segue:

O imposto sobre o rendimento corresponde ao 

imposto retido na fonte sobre juros de títulos do 

tesouro e das aplicações no mercado monetário 

a título definitivo.

9.1 A reconciliação da taxa efectiva de imposto 
para os exercícios finados em 31 Dezembro 

2021 e 2020 é como segue:

Em 31 de Dezembro de 2021, o Banco apresenta 

prejuizos fiscais accumulados de 1 210 514 768  

Meticais (2020: 1 214 214 243  Meticais) conforme 

a reconciliação abaixo:

De acordo com a legislação fiscal, os prejuízos 

fiscais podem ser utilizados durante 5 anos. 

Os Prejuízos fiscais em referência a 31 de 

Dezembro de 2021, que podem ser utilizados 

no mencionado período decompõem-se como 

segue:

Impostos diferidos no montante de 387 364 

726 Meticais (2020: 388 548 558 Meticais) não 

foram reconhecidos pois a Administração 

acredita que  não estão cumpridos os critérios 

de reconhecimento da NIC 12.

10. Caixa e disponibilidades no Banco
Central

Uma parte dos saldos detidos junto do Banco 

de Moçambique estão em conformidade com as 

exigências do Banco Central para cumprir com 

as reservas obrigatórias. 

A regra aplicada em 31 de Dezembro de 2021, 

especificado pelo aviso do Banco Central que 

as instituições financeiras têm de manter um 

saldo médio periodíco de 10.5% em moeda 

nacional e 11.5% em moeda estrangeira de 

todos os depósitos de clientes e depósitos do 

Estado de Moçambique. As reservas obrigatórias 

mínimas em 31 de Dezembro de 2021 foram 

de 406.010.654 Meticais (291.996.018 Meticais 

em 2020). Estas reservas obrigatórias não são 

remuneradas e não são considerados como 

elementos de caixa e seus equivalentes na 

demonstração dos fluxos de caixa.

11. Disponibilidades em instituições
de crédito 

As disponibilidades sobre instituições de crédito 

apresentam-se como segue:    

O valor desta rubrica representa o somatório 

de saldos nas contas do Banco junto de outros 

bancos. Tratam-se de saldos de liquidez imediata. 

12. Aplicações em instituições de 
crédito

      Jornais Internacionais em 1ª Mão?
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Saldo inicial 1.315.803.028 

446.941.129 

Aumentos 1.087.941.129 

Reembolsos (1.956.803.028)

Saldo nal

446.941.129 

1.835.046.167 

3.096.105.038 

(1.708.000.000)

20202021

aldo nal

aldo nal

SIMO – Sociedade Interbancária de Moçambique 6 327 551 

6 327 551 

6 327 551 

6 327 551 

20202021

aldo nal

aldo nal

aldo nal

Menos: Imparidades para perdas esperadas de credito (9 875 487)

298 941 274

(55 226 865)

1 516 407 191

aldo nal

aldo nal

Até 3 meses 7 355 193

De 3 meses a 12 meses 86 125 144

De 1 anos a 5 anos 191 905 463

624 914 178 

522 960 873 

412 132 656 

20202021

308 816 761

Mais de 5 anos

1 571 634 056

23 430 96111 626 349 

Saldo inicial

Imparidades do exercício

Ajustamentos

Abates

4 333 311

38 635 853

-

Estágio 3Estágio 2 

9 875 487

45 673 762

Total

- -

- -

55 549 249Saldo em 31 de Dezembro 42 969 164

7 037 909

5 542 176

-

Estágio 1 

Perdas esperadas de crédito

-322 384

- - 

7 037 9095 864 560

2021

Saldo inicial

Imparidades do exercício

Abates

18 485 807

3 961 464

-

Estágio 3Estágio 2 

19 265 017

8 724 430

Total

(18 113 960) (18 113 960)

9 875 487Saldo em 31 de Dezembro 4 333 311

-

779 210

4 762 966

Estágio 1 

Perdas esperadas de crédito

- - 

-5 542 176

2020

aldo nal

Compensação - ATM (360 238)   

Outras contas a receber 15 804 258    

15 444 020    

835 460 

17 032 269 

17 867 729 

20202021

12 296 144    

Menos: Imparidades acumuladas

14 719 852 

(3 147 876)   (3 147 876)

aldo nal

Saldo inicial 20 000    

Reforço 3 147 876    

(20 000)   

3 147 876 

-

-

20202021

3 147 876    

Reversões

Saldo nal 3 147 876 

Custo

Em 31 de Dezembro de 2020

Obras em 

edifícios arrendadosedifícios Equipamentos

15 186 932    11 048 890    81 536 878    

Adições

Abates

-

-

-

- 

20 487 021    

(865 000)   

21 764 001    

1 456 818    

(7 297 749)   

822 070    

1 811 298    

-

130 358 771    

23 755 137    

(8 162 749)   

Viaturas  em curso Total

Terrenos e Imobilizado

Em 31 de Dezembro de 2021 15 186 932    11 048 890    101 158 899    15 923 070    2 633 368    145 951 159    

Depreciações acumuladas

Em 1 de Janeiro de 2020

Depreciações do exercício

13 890 589    - 54 772 472    

264 995    110 489    8 342 862    

Em 31 de Dezembro de 2020

Depreciações do exercício

14 155 584    

437 547    

110 489    

220 978    

63 115 335    

8 393 431    

15 174 359    

2 390 767    

17 565 127    

1 202 766    

-

-

- 

-

83 837 420    

11 109 114    

94 946 534    

10 254 722    

Adições

Transferências

992 331    

-

-

- 

5 686 898    

8 108    

-

- 

822 070    

               (8 108)   

7 501 299    

- 

Depreciações do exercício - 

Em 1 de Janeiro de 2020 14 194 601    11 048 890    75 841 872    21 764 001    8 108    122 857 471    

Abates

Em 31 de Dezembro de 2021 14 593 131    331 467    70 643 765    14 114 962    - 99 683 325    

Quantia escriturada 

Em 1 de Janeiro de 2020 304 012    11 048 890    21 069 399    6 589 641    8 108    39 020 051    

Em 31 de Dezembro de 2020 1 031 348    10 938 401    18 421 543    4 198 874    822 070    35 412 236    

Em 31 de Dezembro de 2021 593 801    10 717 423    30 515 133    1 808 108    2 633 368    46 267 834    

-- (865 000)   (4 652 931)   - (5 517 931)   

  Edifícios 

 Direito de uso 

 Depreciações 

- 32.593.867

terminadosexistentes

137 553 518

Dezembro 

- (18 442 060) (60 812 932)

 Contratos Contratos Saldo em 31 

16 403 62588 556 026

contratos Janeiro

(3 653 001)(38 717 871)

NovosSaldo em 1 

Ajustamentos - - 1,000    

76 741 585-

-1 000

12 750 62449 839 154  14 151 807

2021

  Edifícios 

 Direito de uso 

 Depreciações 

- -

terminadosexistentes

88 556 026

Dezembro 

-(16 994 462) (38 717 871)

 Contratos Contratos Saldo em 31 

16 872 44071 683 586

contratos Janeiro

(4 114 110)(17 609 300)

NovosSaldo em 1 

Ajustamentos - 1 000 1 000

49 839 154-

--

12 758 33054 074 286 (16 993 462)

2020

Custo

Adições

TotalTrabalho em curso

31 795 261-

6 454 507    -

Software

35 527 564

6 454 507    

Em 31 de Dezembro de 2020

Adições --3 732 303    

31 795 261    -31 795 261    

Em 31 de Dezembro de 2021

Amortizações acumuladas

Em 1 de Janeiro de 2020

24 000 896    -

14 958 823    -

24 000 896    

14 958 823    

Amortizações do exercício

Em 31 de Dezembro de 2020 19 169 408    -19 169 408    

4 210 585    -4 210 585    

Amortizações do exercício 4 831 488     -4 831 488    

Em 31 de Dezembro de 2021

Quantia escriturada 

Em 1 de Janeiro de 2020 573 300    9 808 631    10 381 931    

Em 31 de Dezembro de 2020 -12 625 853    12 625 853    

Em 31 de Dezembro de 2021 -11 526 668             7 794 365    

Transferências -  (573 300)   573 300    

Em 1 de Janeiro de 2020 25 340 754    573 300    24 767 454    
Despesas pré-pagas 2 970 443    

15 266 587    

Outras contas a receber        12 296 144    

14 729 108 

29 448 960 

14 719 852 

20202021

Moeda local 230 054 982 

308 816 761 

Descobertos

Moeda local 78 761 779 

1 035 126 949 

1 571 634 056 

536 507 107 

20202021

Empréstimos de médio e longo prazo

Instrumentos de capital próprio ao justo 

valor através de outro rendimento integral 

A tabela abaixo mostra esses investimentos:

O saldo dos activos financeiros ao justo valor 

através de outro rendimento integral, respeita a 

participação do banco no capital social da SIMO 

– Sociedade Interbancária de Moçambique, 

uma sociedade financeira de compensação de 

valores. O Banco detém 0.5% do capital social da 

SIMO.

14. Empréstimos e adiantamentos a 
clientes 

Os empréstimos e adiantamentos a clientes 

apresentam-se como segue:

16. Activos tangíveis

O movimento dos activos tangíveis é o seguinte:

Nenhum dos activos do Banco se encontra 

sujeito a penhora e hipoteca em referência a 31 

de Dezembro de 2021 e 2020.

 

17. Activos sob direito de uso

Os ajustamentos são respeitantes a reavaliação 

dos prazos dos contratos de arrendamento de 

periodos menores de um ano para períodos 

acima de um ano, o que conduziu a um impacto 

de 32 593 867 meticais nos activos de direito de 

uso. 

18. Activos intangíveis 

O movimento dos activos intangíveis é o 

seguinte :

As carteiras de empréstimos em 31 de Dezembro 

de 2021 têm vencimentos entre 3 meses a 1 

ano, 1 ano a 5 anos e mais de 5 anos, e são 

descontadas a uma taxa média de 25%. 

Os descobertos têm vencimentos entre 3 meses 

e 1 ano e são descontados a uma taxa média de 

25%. Essa taxa média representa a taxa variável 

atual no final do ano.

 

Análise das perdas por imparidade é apresentada 

como se segue:

15. Outros activos 

   

Outros activos são apresentados como segue: 

   

Os outros activos são mensurados pelo custo 

amortizado e encontram-se detalhados abaixo:

As outras contas a receber dizem respeito 

as contas transitórias, onde se destacam as 

seguintes:

• Recebimentos - PTA: 2.219.257    

• Investigação de fraudes: 3.147.876   

• SIMO – VISA nacional e internacional: 

2.590.408   

• Conta suspensa diariamente 6.359.063

Compensação - ATM refere-se à retirada de 

quantias de cartões de outros bancos nas ATM’s 

UBA. Estes valores foram compensados em 

Janeiro de 2022.

O movimento nas imparidades de outras contas 

a receber apresenta-se abaixo:

A maturidade dos empréstimos e adiantamentos a clientes apresenta-se como segue:
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Juros a pagar

20202021

1 236 890    968 576 

675 336 890    817 992 576 

Recursos de instituições de crédito 674 100 000    817 024 000 

Depósitos à ordem

Moeda local

20202021

1 045 992 448    2 575 039 840 

   1 564 239 047    3 308 068 651 

Moeda estrangeira 518 246 599    733 028 811 

Depósitos a prazo

Moeda local 407 099 558    375 703 514 

617 483 559    528 033 514 

Moeda estrangeira 210 384 001    152 330 000 

Cauções em numérario 

Moeda local 117 623 259    255 625 869 

128 028 929    265 854 627 

Moeda estrangeira 10 405 670    10 228 758 

Moeda local          3 152 103    5 248 995 

2 312 903 6384 107 205 786

Depósitos de caução

Depósitos à ordem

2 312 903 6384 107 205 786

Entre 3 e 12 meses 460 936 885455 246 885    

1 851 966 7533 651 958 901 

Provisões para garantias bancárias e créditos documentarios 

15 269 078 43 269 078 

Provisões para multas e penalidades -28 000 000 

15 269 078 15 269 078 

Saldo inicial

Reforço

20202021

15 269 07843 269 078 

15 269 07828 000 000

Saldo nal

-15 269 078 

 Edifícios 

 Passivo de locação 

 Juros

 36 187 207 

existentes

141 146 858 

Dezembro 

 14 623 536 31 670 199 

Contratos Saldo em 31 

16 403 625 88 556 026 

contratos Janeiro

1 409 906 15 636 757 

NovosSaldo em 1 

Pagamentos  (32 476 957) (83 243 671)(4 249 155)46 517 559 

Ajustamentos  2 362 434 2 363 434 

91 936 819 

-1 000 

13 564 376 57 676 224  20 696 220 

2021

 Edifícios 

 Passivo de locação 

 Juros

-

existentes

88 556 026 

Dezembro 

9 490 435 15 636 757 

Contratos Saldo em 31 

16 872 440 71 683 586 

contratos Janeiro

3 418 085 2 728 237 

NovosSaldo em 1 

Pagamentos 24 438 707 46 517 559 6 271 253 15 807 599 

Ajustamentos 1 000 1 000 

57 676 224 

--

14 019 272 58 604 224 14 947 271 

2020

Cheques e ordens a pagar 3 612 757 

6 903 658 Compensação - ATM

Adiantamento de empresas do grupo

8 193 361 

9 609 017 

39 835 198 12 787 092 

20202021

-714 896 000 

4 285 023 Contas a pagar 3 070 815 

Impostos a pagar

-53 137 481 Outras contas a pagar 

54 636 636 801 693 767  

UBA - United Bank for Africa, PLC 1 669 655 000

22 015 000African Prudential PLC

Emmanuel Nwabuiku nnorom

1 669 655 000

22 015 000

1 744 712 0001 744 712 000

20202021

2,0002,000

53 037 000Afriland Properties, PLC 53 037 000

3,000Adejare Rasheed Olaoluwa 3,000

UBA - United Bank for Africa, PLC 1 669 655

22 015African Prudential PLC

Emmanuel Nwabuiku nnorom

1 669 655

22 015

1 744 7121 744 712

20202021

22

53 037Afriland Properties, PLC 53 037

3Adejare Rasheed Olaoluwa 3

Premios de emissão 571 653 523571 653 523

20202021

Depreciações 32 217 685    

4 210 585    Amortizações

33 537 782 

4 831 488 

20202021

-Provisões 28 000 000

Recursos de instituições nanceiras

67 185 480    112 585 903 

Imparidade líquida 30 757 210    46 216 633 

Empréstimos e adiantamentos a clientes (277 073 702) 

(16 873 439 )Activos sob direito de uso

(1 254 389 710) 

(50 186 007 )

(301 478 312) (1 318 758 090) 

20202021

(7 531 171 )Outros activos (14 182 373 )

Recursos de instituições nanceiras 179 470 609

15 269 078Provisões

142 655 686

28 000 000

Depositos de clientes

(928 000 )Passivos de locação 34 260 595

958 002 3081 863 504 764

1 168 556 6652 815 398 176

16 742 070Outros passivos 746 977 131

Variação líquida em activos e passivos operacionais 1 519 903 662 867 077 753

Caixa

43 630 259 Depositos no Banco de Moçambique 79 431 795 

335 408 4041 050 111 136 

20202021

376 856 9421 073 661 284 Depositos em outros Bancos

Aplicações em instituições nanceiras no estrangeiro

as obrigatórias

21. Provisões

24. Capital Social

22. Passivos de locação

23. Outros passivos

Depósitos de bancos representam fundos de 

curto prazo junto à UBA Congo DRC, no valor 

de 319.150.000 meticais (USD $ 5,000,000), com 

juros a 5,00% e vencimento em 18 de Janeiro 

de 2021; UBA Tanzânia, no valor de 95.745.000 

meticais (US $ 1 500 000), com juros a 5,00% e 

vencimento em 07 de Janeiro de 2021 e com o 

UBA Zambia, no valor 127.660.000 meticais (US 

$ 2 000 000) e juros de 5,00%, com vencimento 

em 04 de Janeiro de 2021.

20. Depósitos de clientes

Os acréscimos de gastos representam 

essencialmente uma provisão para honorários de 

auditoria a pagar e anúncios, bem como outras 

despesas no final do ano. Os adiantamentos 

de empresas do grupo correspondem a 

fundos recebidos do seu accionista maioritário 

no montante de 714.896.000 milhões de 

meticais (USD 11,2 milhões), que se encontram 

actualmente em fase de registo.

Outros contas a pagar representam 

principalmente: (i) Retenções na fonte de 

5.684.946 Meticais (2020: 5.373.931 Meticais); 

(ii) Outros custos administrativos a pagar de

30.801.000 Meticais (2020: 22.974.000 Meticais); 

(iii) itens não reclamados de 3.295.692 Meticais

(2020: 2.982.441 Meticais).

O capital do banco encontra-se integralmente 

subscrito e realizado e compreende 1 744 712 

(2020: 1 744 712) acções  ordinárias conforme o 

detalhe abaixo

Em referência a 31 de Dezembro de 2021, 

o Banco não se encontra a cumprir com os

requisitos mínimos de capital impostos pelo

Banco de Moçambique, tal como preconizado

no Aviso nº7/GBM/2017, de 3 de Abril,. Importa 

referir, contudo, que o Banco recebeu em 31 de 

Dezembro, fundos do seu accionista maioritário 

no montante de 714 896 000 meticais (USD 

11.2 Milhões de doláres americanos), conforme 

referido na nota 23 e cujo processo de registo 

se encontra em curso. Este reforço de capital 

permitirá ao Banco cumprir o requisito de 

capital social mínimo e, adicionalmente elevar 

o seu nível de concentração de risco individual,

bem como melhorar igualmente os seus rácios 

regulamentares.

25. Prémios de emissão

O prémio de emissão apresenta-se como segue:

27. Variações nos activos e passivos
operacionais 

Variações em activos e passivos operacionais

28. Caixa e equivalentes de caixa

26. Itens não representativos de caixa
incluídos nos resultados antes de
impostos

Os itens não representativos de caixa incluídos 

nos lucros antes de impostos apresentam-se 

como segue:

A maturidade dos depósitos apresenta-se como segue:

Os depósitos à ordem incluem contas correntes 

e outras contas de poupança com taxas de 

juros marginais. Os depósitos a prazo, com 

vencimentos a 12 meses, foram constituídos 

com taxas de juros entre 1,3% e 7.46%. Esta taxa 

média representa a taxa variável actual no final 

do ano.

As provisões para multas e penalidades foram 

constituídas para o pagamento de montantes 

referentes a contravenções no âmbito da 

inspecção do Banco de Moçambique realizada 

no exercício de 2021.
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Activos nanceiros

Activos nanceiros ao justo valor através de outro rendimento integral

TotalNível 32021

6 327 551   6 327 551   

6 327 551   6 327 551   

Nível 2

-

-

Nível 1

-

-

Activos nanceiros

Activos nanceiros ao justo valor através de outro rendimento integral

TotalNível 32020

6 327 551   6 327 551   

6 327 551   6 327 551   

Nível 2

-

-

Nível 1

-

-

1 941 066 809Mercado monetário interbancário 920 069 544

2 692 748 3101 372 266 067

20202021

751 681 501Aplicações em instituições nanceiras no estrangeiro 452 196 524

(291 996 018)   (406 010 654)   Menos: Reservas obrigatórias

3 156 647 8973 169 459 629

Caixa e disponibilidades em bancos centrais

Disponibilidades sobre instituições de crédito

Aplicações em instituições de crédito

997 124 7621 129 542 930

Justo valorescriturada

334 603 340

Justo valor

947 794 2131 073 661 284 332 677 385

1 211 393 0681 372 266 067 2 373 881 077

400 131 250Investimentos em títulos

Empréstimos e adiantamentos a clientes

Outros Activos

1 625 506 460

1 338 636 291

1 841 373 718

1 516 407 191 263 895 899

12 994 22014 719 852 10 854 647

3 716 043 5976 133 449 013

Quantia

2021

379 038 663

escriturada

376 856 942

2 689 132 484

453 268 680

298 941 274

12 296 144

4 209 534 187

Quantia

2020

6 947 971 042

Depósitos de clientes

Recursos de instituições de crédito

Passivos de locação

3 594 928 4784 107 205 786 2 024 423 316

715 967 244817 992 576 591 104 499

80 469 86391 936 819 50 482 472

2 312 903 638

675 336 890

57 676 224

Activos nanceiros

Passivos nanceiros 

Outros passivos 75 971 78786 797 767 47 822 001

2 713 832 2874 467 337 372

54 636 636

3 100 553 3885 103 932 948

1 002 211 3101 666 111 641 1 108 980 7991 844 038 094

Total

Total

Activos nanceiros líquidos

Activos nanceiros

Caixa e disponibilidades em bancos centrais

TotalNível 32021

997 124 762-

Nível 2Nível 1

-

Outros Activos

6 133 449 013--

Disponibilidades sobre instituições de crédito 947 794 213--

Aplicações em instituições de crédito 1 211 393 068--

Investimentos em títulos 1 625 506 460--

Empréstimos e adiantamentos a clientes 1 338 636 291--

12 994 220--

997 124 762

6 133 449 013

947 794 213

1 211 393 068

1 625 506 460

1 338 636 291

12 994 220

Passivos nanceiros

Depósitos de clientes 3 594 928 478--

Outros passivos

4 467 337 372--

Recursos de instituições de crédito 715 967 244--

Passivos de locação 80 469 863--

75 971 787--

3 594 928 478

5 093 066 913

715 967 244

80 469 863

75 971 787

Total

1 666 111 641-- 1 040 382 100Activos nanceiros líquidos

Activos nanceiros

Caixa e disponibilidades em bancos centrais

TotalNível 32020

334 603 340-

Nível 2Nível 1

-

Outros Activos

3 716 043 597--

Disponibilidades sobre instituições de crédito 332 677 385--

Aplicações em instituições de crédito 2 373 881 077--

Investimentos em títulos 400 131 250--

Empréstimos e adiantamentos a clientes 263 895 899--

10 854 647--

334 603 340

3 716 043 597

332 677 385

2 373 881 077

400 131 250

263 895 899

10 854 647

Passivos nanceiros

Depósitos de clientes 2 024 423 316--

Outros passivos

2 713 832 287--

Recursos de instituições de crédito 591 104 499--

Passivos de locação 50 482 472--

47 822 001--

2 024 423 316

2 713 832 287

591 104 499

50 482 472

47 822 001

Total

1 002 211 310-- 1 002 211 310Activos nanceiros líquidos

Caixa e disponibilidades em bancos centrais

Disponibilidades sobre instituições de crédito

Aplicações em instituições de crédito

-1 129 542 930    

rendimento integralamortizado

1 129 542 930    

Total

-1 073 661 284    1 073 661 284    

-1 372 266 067    1 372 266 067    

1 841 373 718    Investimentos em títulos

Empréstimos e adiantamentos a clientes

Outros Activos

6 327 551    

-

1 835 046 167    

        1 516 407 191             1 516 407 191    

-14 719 852    29 448 960    

6 962 700 152    6 327 551    

2021

ao custo 

Activos nanceiros 

através do  

 ao justo valor  

Activos nanceiros 

-

nanceiros

-

-

-

-

14 729 108    

14 729 108    

Activos não 

6 941 643 492    

Depósitos de clientes

Recursos de instituições de crédito

Passivos de locação

4 107 205 786    4 107 205 786    

817 992 576    817 992 576    

91 936 819    91 936 819    

-

-

-

Outros passivos 86 797 767    801 693 767    

5 818 828 949    

714 896 000    

714 896 000    5 103 932 949    

amortizado Total2021

ao custo 

Passivos nanceiros 

nanceiros

Passivos não  

Caixa e disponibilidades em bancos centrais

Disponibilidades sobre instituições de crédito

Aplicações em instituições de crédito

-379 038 663

rendimento integralamortizado

379 038 663

Total

-376 856 942 376 856 942

-2 689 132 484 2 689 132 484

453 268 680Investimentos em títulos

Empréstimos e adiantamentos a clientes

Outros Activos

6 327 551

-

446 941 129

298 941 274 298 941 274

-12 296 144 12 296 144

4 209 534 1876 327 551

2020

ao custo 

Activos nanceiros 

através do  

 ao justo valor  

Activos nanceiros 

-

nanceiros

-

-

-

-

-

-

Activos não 

4 203 206 636

Depósitos de clientes

Recursos de instituições de crédito

Passivos de locação

2 312 903 638 2 312 903 638

675 336 890 675 336 890

57 676 224 57 676 224

-

-

-

Outros passivos 14 801 438 14 801 438

3 060 718 190

-

-3 060 718 190

amortizado Total2020

ao custo 

Passivos nanceiros 

nanceiros

Passivos não  

rendimento integral

através do  

 ao justo valor  

Passivos nanceiros 

29. Instrumentos nanceiros 

29.1 A classificação dos instrumentos financeiros é a seguinte :

A tabela seguinte demonstra, por classe, a 

comparação dos justos valores com os valores 

líquidos contabilísticos dos instrumentos 

financeiros do banco que não estão mensurados 

ao justo valor nas demonstrações financeiras.

O Conselho de Administração considera que o 

saldo de caixa e bancos se aproximam do justo 

valor, devido ao curto prazo das maturidades 

destes instrumentos.

O Justo valor dos activos e passivos financeiros 

encontram-se incluídos no montante à data da 

sua transacção entre partes interessadas, sem 

que exista uma exigência de liquidação.

Na determinação da estimativa de justo valor 

foram utilizados os seguintes métodos e 

pressupostos:

(i) O justo valor dos instrumentos financeiros 

mensurados ao custo amortizado, são obtidos 

através do método do valor presente.

(ii) Os activos financeiros são descontados 

através da utilização dos Bilhetes de Tesouro 

a taxa de 13.28%. Os passivos financeiros são 

descontados a taxa de 14.25%

(iii) Todas as avaliações que exigem a 

utilização do modelo de fluxos de caixa 

descontados exige que a administração avalie 

os pressupostos sobre o modelo dos inputs 

incluindo previsão de fluxos de caixa, a taxa 

de desconto, o risco de crédito e volatilidade.

A tabela a seguir demonstra a análise dos 

instrumentos financeiros justos de acordo com 

a hierarquia do valor justo:

29.2 Justo valor dos instrumentos financeiros 
Determinação da hierarquia de justo valor 

dos instrumentos financeiros

O Banco utiliza a seguinte hierarquia na 

determinação e divulgação do justo valor 

dos instrumentos financeiros por técnica de 

valorização:

Nível 1: Valores cotados (não ajustáveis) em 

mercados activos, para os activos e passivos 

identificáveis.

Nível 2: Outras técnicas de valorização para os 

quais os inputs que apresentem um impacto 

significativo na determinação do justo valor é 

efectuado com informação observável, quer 

directa, quer indirectamente. 

Nível 3: Técnicas que utilizam inputs que 

apresentam um efeito significativo no justo 

valor registado com base em variáveis não 

observáveis no mercado.

O justo valor dos títulos cotados é baseado em 

cotações de preços na data da Posição Financeira 

apenas quando existe um mercado activo. Para 

Títulos do Governo para os quais não existe um 

mercado activo, o Banco utiliza o modelo de 

desconto. 

O Justo valor de instrumentos não cotados, 

os empréstimos de bancos e outros passivos 

financeiros, bem como outros passivos 

financeiros é estimado de acordo com os fluxos 

de caixa futuros, utilizando taxas actualmente 

disponíveis para a dívida em condições 

semelhantes, o risco de crédito e vencimentos 

remanescentes.

A tabela seguinte demonstra a análise do justo 

valor dos instrumentos financeiros de acordo 

com a hierarquia de justo 
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Os saldos com as partes relacionadas apresentam-se como segue:

30. Partes relacionadas

Os saldos acima mencionados surgiram do curso 
normal da actividade do UBA Moçambique. 
As taxas de juros cobradas para /e por partes 
relacionadas são as praticadas pelos bancos 
comerciais no mercado. 

Os Saldos em aberto no final do ano não são 
garantidos e não há garantias prestadas ou 
recebidas por quaisquer créditos com partes 
relacionadas ou pagamentos. Para o ano findo 
em 31 de Dezembro de 2021, o Banco não tem 
quaisquer dívidas de cobrança duvidosa relativas 
a valores a receber de partes relacionadas.

• Saldos devedores: colocações que o banco 
tem junto do UBA Congo RDC, no montante 
de 225 320 000 meticais (USD $ 4.000.000), 
com juros de 7,00%; UBA Tanzânia, no valor 
de 191 490 000 meticais (USD $ 3.000.000); 
bem como adiantamento de empresas do 
grupo(UBA Nigeria PLC) no valor de 714 896 
000 meticais (USD 11.2 milhões);

• Saldos de crédito: Os depósitos bancários 
representam fundos de curto prazo junto da 
UBA Congo RDC, no montante de 319 150 
000 meticais (USD $ 5.000.000), com juros 
de 5,00% e vencimento em 18 de janeiro de 
2021; UBA Tanzânia, no valor de 95 745 000 
meticais (US$ 1.500.000), com juros de 5,00% 
e vencimento em 07 de janeiro de 2021 e 
com a UBA Zambia, no valor de 127 660 000 
meticais (US$ 2.000.000) e juros de 5,00%, 
com vencimento em 04 de janeiro de 2021.

As Remunerações de órgãos de gestão referem-
se à remuneração dos directores e pessoal chave 
do Conselho de Administração, que são pagos 
pelo UBA Plc (empresa-mãe) e, posteriormente, 
cobrados a UBA Moçambique.

Todas as remunerações dos Administradores, 
são benefícios de curto prazo.

31. Contingências e compromissos 

• Identificar, avaliar e medir o risco de crédito 
em todo o Banco, de um instrumento 
individual para um nível de carteira.

• Criação de políticas de crédito para proteger 
o Banco contra os riscos identificados, 
incluindo os requisitos para obter garantias 
dos tomadores de empréstimos, para realizar 
avaliações de crédito contínuas e robustas 
dos mutuários e monitorar continuamente as 
exposições em relação aos limites internos de 
risco.

•  Limitar as concentrações de exposição 
por tipo de activo, contrapartes, indústria, 
classificação de crédito, localização geográfica, 
etc.

• Estabelecer uma estrutura de controlo 
robusta em relação à estrutura de autorização 
para a aprovação e renovação de linhas de 
crédito.

• Desenvolver e manter a classificação de risco 
do Banco para categorizar as exposições de 
acordo com o grau de risco de incumprimento. 
As notas de risco estão sujeitas a revisões 
regulares.

• Desenvolver e manter os processos do Banco 
para medir as perdas de crédito esperadas 
(ECL), incluindo o monitoramento de risco 
de crédito, incorporação de informações 
prospectivas e o método usado para medir 
ECL.

• Assegurar que o Banco possua políticas 
e procedimentos para manter e validar 
adequadamente os modelos usados para 
avaliar e medir ECL.

• Estabelecer um processo sólido de avaliação 
contabilística do risco de crédito que forneça 
uma base sólida para sistemas, ferramentas 
e dados comuns para avaliar o risco de 
crédito e para contabilizar a ECL. Fornecer 
aconselhamento, orientação e habilidades 
especializadas às unidades de negócio para 
promover as melhores práticas em todo o 
Banco na gestão do risco de crédito.

A função de auditoria interna realiza auditorias 
regulares, garantindo que os controlos 
e procedimentos estabelecidos sejam 
adequadamente projectados e implementados.
Aumento significativo de risco de crédito

Como explicado na nota 1.3 c) . O Banco 
monitora todos os activos financeiros que estão 
sujeitos a exigências de imparidades para avaliar 
se houve um aumento significativo no risco de 
crédito desde o reconhecimento inicial. Se tiver 
havido um aumento significativo no risco de 
crédito, o Banco irá mensurar a provisão para 
perdas esperadas.

Avaliação interna de risco de crédito

Para minimizar o risco de crédito, o Banco 
encarregou o comité de crédito para desenvolver 
e manter a classificação de risco de crédito do 
Banco de modo a categorizar as exposições de 
acordo com seu grau de risco de incumprimento. 
A estrutura de classificação de risco de crédito 
do Banco é composta por dez categorias. 

As informações de classificação de crédito 
são baseadas em uma série de dados que são 
determinados como preditivos do risco de 
incumprimento e da aplicação de julgamentos. 
A natureza da exposição e o tipo de mutuário 
são considerados na análise. As notas de 

risco de crédito são definidas usando factores 
qualitativos e quantitativos que são indicativos 
do risco de incumprimento.

As classificações de risco de crédito são 
projectadas e calibradas para refletir o risco de 
incumprimento na medida que o risco de crédito 
se deteriora. À medida que o risco de crédito 
aumenta, a diferença no risco de incumprimento 
os rating também são alterados. 

Cada exposição é alocada a uma classificação 
de risco de crédito no reconhecimento 
inicial, com base nas informações disponíveis 
sobre a contraparte. Todas as exposições são 
monitoradas e a classificação de risco de crédito 
é actualizada para reflectir as informações 
actuais. 

Os procedimentos de monitoramento seguidos 
são gerais e adaptados ao tipo de exposição.
Os dados a seguir são normalmente usados para 
monitorar as exposições do Banco:

• Registo de pagamento, incluindo índices de 
pagamento e análise de envelhecimento;

• Extensão de utilização do limite concedido;

• Tolerâncias (solicitadas e concedidas);

• Alterações nas condições comerciais, 
financeiras e económicas;

• Informações de classificação de crédito 
fornecidas por agências externas de avaliação;

• Para exposições de retalho: dados gerados 
internamente do comportamento do cliente, 
métricas de acessibilidade etc .;e

• Para exposições corporativas: informações 
obtidas por revisão periódica de cadastros de 
clientes, incluindo revisão de demonstrações 
financeiras auditadas, dados de mercado, 
como obrigações cotadas, quando disponíveis, 
alterações no sector financeiro que o cliente 
opera, etc.

O Banco usa as classificações de risco de crédito 
como uma entrada principal na determinação 
da estrutura a termo da PD para exposições. O 
Banco obtem informações de desempenho e 
incumprimento sobre suas exposições ao risco 
de crédito analisadas por jurisdição ou região e 
por tipo de produto e mutuário, bem como por 
classificação de risco de crédito. As informações 
utilizadas são internas e externas, dependendo 
do portfólio avaliado.

O Banco analisa todos os dados obtidos usando 
modelos estatísticos e estima a PD ”lifetime” 
das exposições e como elas devem variar ao 
longo do tempo. Os factores considerados nesse 
processo incluem dados macroeconómicos, 
como crescimento do PIB, desemprego, taxas de 
juros de referência e preços da habitação. 

O Banco gera um cenário base da direcção 
futura de variáveis económicas relevantes, bem 
como uma variedade representativa de outros 
cenários possíveis de previsão. O Banco então 
usa essas previsões, que são ponderadas pela 
probabilidade, para ajustar suas estimativas de 
PD´s.

Os compromissos de empréstimo são avaliados 
juntamente com a categoria de empréstimo 
que o Banco está comprometido a fornecer, ou 
seja, os compromissos para fornecer hipotecas 
são avaliados usando critérios semelhantes 

32. Gestão do Risco, objectivos e 
políticas

A gestão de risco é parte essencial para o 
sucesso do Banco, desempenhando um papel 
essencial na gestão, permitindo operar mais 
efectivamente, num ambiente em constante 
mudança. 

Ao longo do tempo, desenvolveu-se e 
transformou-se numa das capacidades básicas 
do Banco e é vital para a avaliação de estratégias 
alternativas e na fixação de objectivos, tudo 
isto dentro da estrutura de gestão de risco que 
garante o alinhamento com o grau de tolerância 
ao risco e com a estratégia global do grupo.

O Conselho de Administração é responsável por 
uma eventual perda sofrida pelo Banco. Assumir 
riscos, de forma apropriada, é parte integrante 
do negócio e o sucesso depende do grau de 
optimização do balanceamento entre o risco e o 
benefício. Com o objetivo de apoiar o Conselho 
de Administração, foram criadas os seguintes 
comités:

• Comité de Activos e Passivos (ALCO

• Comité de Crédito

• Comité de Procurment 

• Comité de Recursos Humanos

Uma perspectiva qualitativa da gestão de riscos 

no banco é apresentada da seguinte forma :

Risco de crédito

Risco de crédito é o risco de um cliente ou 
contraparte deixar de cumprir suas obrigações 
contratuais, resultando em perda financeira 
para o Banco. A principal actividade geradora 
de receita do Banco são bilhetes de tesouro e 
empréstimos a clientes, portanto, o risco de 
crédito é o principal. 

O risco de crédito decorre principalmente de 
empréstimos e adiantamentos a clientes e outros 
bancos (incluindo compromissos relacionados a 
empréstimos, como facilidades de empréstimo 
ou cartão de crédito) e investimentos em títulos 
de dívida que são uma posição de activo. 

Banco considera todos os elementos da 
exposição ao risco de crédito, como risco de 
incumprimento da contraparte, risco geográfico 
e risco do sector para fins de gestão de risco.

Gestão do risco de crédito

O comité de crédito do banco é responsável por 
gerir o risco de crédito do banco:

• Assegurar que o Banco tenha práticas de risco 
de crédito adequadas, incluindo um sistema 
eficaz de controlo interno, para determinar 
de forma consistente as provisões adequadas 
de acordo com as políticas e procedimentos 
estabelecidos pelo Banco, NIRFs e orientações 
relevantes de supervisão.

Saldos devedores 

Aplicações em instituições de crédito (Nota 12) 

20202021

764 184 103500 723 317    

751 681 501 455 812 350    

Disponibilidades em instituições de crédito (Nota 11) 12 502 602 44 910 967    

Transacções:

Juros pagos

50 882 643 37 579 491    

27 632 379 20 436 770    

Remuneração dos administradores 10 706 887 14 807 628    

Juros recebidos 12 543 376 2 335 093    

Saldos credores

Adiantamentos do UBA PLC

675 336 890 1 532 888 576    

-714 896 000    

Recursos de instituições de crédito (Nota 19) 675 336 890 817 992 576    

Contingências

Garantias bancárias

1 723 039 512 2 357 766 311 

1 404 644 106 724 568 080 

Créditos documentários 318 395 406 1 633 198 231 
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cancelar esses instrumentos financeiros. Isso 
ocorre porque esses instrumentos financeiros 
são administrados de forma colectiva e são 
cancelados somente quando o Banco toma 
conhecimento de um aumento no risco de 
crédito no nível da prestação. Esse período mais 
longo é estimado levando em consideração 
as acções de gestão de risco de crédito que o 
Banco espera adoptar para mitigar a ECL, por 
exemplo, redução nos limites ou cancelamento 
do compromisso de empréstimo.

A mensuração da ECL é baseada na perda de 
crédito média ponderada pela probabilidade. 
Como resultado, a mensuração da provisão para 
perdas deve ser a mesma, independentemente 
de ser mensurada individualmente ou 
colectivamente (embora a mensuração colectiva 
seja mais prática para grandes carteiras de itens). 
Em relação à avaliação para apurar se houve um 
aumento significativo no risco de crédito, pode 
ser necessário realizar a avaliação em uma base 
colectiva, conforme observado abaixo.

Agrupamentos baseados em características 

de riscos

Quando a ECL é medida coletivamente, os 

instrumentos financeiros são agrupados com 
base em características de risco, tais como:

• Tipo de instrumento;

• Grau de risco de crédito;

• Tipo colateral;

• Data do reconhecimento inicial;

• Prazo remanescente até o vencimento;

• Indústria;

Os agrupamentos são revistos regularmente 
para garantir que cada grupo seja composto de 
exposições homogêneas.
 
Qualidade de crédito

O Banco monitora o risco de crédito por classe 
de instrumento financeiro. A tabela abaixo 
descreve as classes identificadas, bem como 
o item da demonstração financeira e a nota 
que fornece uma análise dos itens incluídos na 
linha da posição financeira para cada classe de 
instrumento financeiro.

Uma análise das concentrações de risco de 
crédito do Banco por classe de activo financeiro 
é demonstrada nas tabelas a seguir. A menos 
que especificamente indicado, para activos 
financeiros, os valores na tabela representam 

valores contabilísticos brutos. Para os 
compromissos de empréstimo e contratos 
de garantia financeira, os valores na tabela 
representam os valores comprometidos ou 
garantidos, respectivamente.

aos empréstimos hipotecários, enquanto os 
compromissos de empréstimos corporativos 
são avaliados usando critérios semelhantes aos 
empréstimos corporativos.

Independentemente do resultado da avaliação 
acima, o Banco presume que o risco de 
crédito em um activo financeiro aumentou 
significativamente desde o reconhecimento 
inicial, quando os pagamentos contratuais estão 
vencidos há mais de 30 dias, a menos que o Banco 
tenha informações razoáveis e suportáveis que 
demonstrem o contrário.

O Banco possui procedimentos de monitoria 
para garantir que os critérios usados para 
identificar aumentos significativos no crédito 
sejam efectivos, o que significa que um aumento 
significativo no risco de crédito é identificado 
antes que a exposição esteja em incumprimento 
ou quando o activo se torne 30 dias em mora. 

O Banco realiza testes periódicos de seus ratings 
para avaliar se os factores de risco de crédito que 
levaram ao incumprimento foram reflectidos 
com precisão no rating em tempo útil.
 
Incorporação de informação prospectiva

O Banco usa informações prospectivas que estão 
disponíveis sem custo ou esforço excessivo para 
a avaliação do aumento significativo do risco de 
crédito, bem como na mensuração da ECL. 

O Banco emprega especialistas que usam 
informações externas e internas para gerar um 
cenário de base de previsão futura de variáveis 
económicas relevantes, juntamente com uma 
variedade representativa de outros cenários 
possíveis. As informações externas utilizadas 
incluem dados económicos e previsões 
publicadas por órgãos governamentais e 
autoridades monetárias.

O Banco aplica probabilidades aos cenários 
de previsão identificados. O cenário base 
é o resultado mais provável e consiste em 
informações usadas pelo Banco para o 
planeamento estratégico e orçamento. 

O Banco identificou e documentou os principais 
factores de risco de crédito e perdas de crédito 
para cada carteira de instrumentos financeiros 
e, usando uma análise estatística de dados 
históricos, estimou as relações entre variáveis 
macroeconómicas e risco de crédito e perdas 
de crédito. O Banco não efectuou alterações 
nas técnicas de estimativa ou nas premissas 
significativas feitas durante o período coberto 
pelo relatório.

Mensuração da ECL

Os principais componentes usados para a 
mensuração da ECL são:

• Probabilidade de incumprimento (PD);

• Perda dado o incumprimento (LGD); e

• Exposição na data do incumprimento (EAD).

Como explicado acima, esses dados são 
geralmente derivados de modelos estatísticos 
desenvolvidos internamente e outros dados 
históricos e são ajustados para reflectir as 
informações prospectivas ponderadas pela 
probabilidade. 

A PD é uma estimativa da probabilidade de 
incumprimento em um determinado horizonte 
de tempo. Estima-se como um ponto no tempo. 
O cálculo baseia-se em modelos de classificação 

estatística e é avaliado utilizando ferramentas de 
classificação adaptadas às várias categorias de 
contrapartes e exposições.

Estes modelos estatísticos baseiam-se em 
dados de mercado (quando disponíveis), assim 
como dados internos que compreendem tanto 
factores quantitativos como qualitativos. As PD´s 
são estimadas considerando os vencimentos 
contratuais das exposições e as taxas estimadas 
de pagamento antecipado. A estimativa é 
baseada nas condições actuais, ajustadas 
levando em conta as estimativas de condições 
futuras que afetarão a PD.

A LGD é uma estimativa da perda decorrente 
do incumprimento. É baseada na diferença 
entre os fluxos de caixa contratuais devidos e 
aqueles que o credor esperaria receber, levando 
em consideração os fluxos de caixa de qualquer 
garantia. 

Os modelos de LGD para activos garantidos 
consideram as projecções de avaliação de 
garantias futuras levando em conta os descontos 
de venda, o tempo até a realização da garantia, a 
cobertura cruzada e créditos, custo de realização 
das garantias e taxas de cura (ou seja, saída do 
estágio de incumprimento). 

Os modelos de LGD para activos sem garantia 
consideram o tempo de recuperação, taxas de 
recuperação e reclamações. O cálculo é feito 
com base no fluxo de caixa descontado, em 
que os fluxos de caixa são descontados pela TJE 
original do empréstimo.

EAD é uma estimativa da exposição na data de 
incumprimento futura, levando em consideração 
as alterações esperadas na exposição após a data 
do balanço, incluindo pagamentos de principal 
e juros, e perdas esperadas nas prestações 
vencidas. 

A abordagem de modelagem do Banco para 
EAD reflecte as alterações esperadas no saldo 
em aberto ao longo da vida da exposição do 
empréstimo de acordo com termos contratuais, 
tais como perfis de amortização, reembolso 
antecipado ou pagamento excessivo. 

O Banco usa modelos EAD que reflectem as 
características das carteiras.
O Banco mensura a ECL considerando o risco 
de incumprimento sobre o período contratual 
máximo (incluindo opções de extensão) sobre o 
qual a entidade está exposta ao risco de crédito 
e não um período mais longo, mesmo que a 
extensão ou renovação de contrato seja prática 
comercial comum. 

No entanto, para instrumentos financeiros 
como cartões de crédito, linhas de crédito e 
facilidades de cheque especial que incluam um 
empréstimo e uma componente de descoberto 
não utilizado, a capacidade contratual do Banco 
de exigir o reembolso e cancelar o descoberto 
não utilizado não limita a exposição do Banco 
a perdas de crédito ao período de aviso prévio 
contratual. Para tais instrumentos financeiros, 
o Banco mensura a ECL durante o período em 
que está exposto ao risco de crédito e a ECL não 
seria mitigada por acções de gestão de risco 
de crédito, mesmo se esse período se estender 
além do período contratual máximo. 

Estes instrumentos financeiros não têm um 
prazo fixo ou estrutura de reembolso e têm 
um curto período de cancelamento contratual. 
No entanto, o Banco não impõe na gestão 
corrente do dia a dia o direito contratual de 

Disponibilidades em instituições de crédito

NotaPosição nanceira 

11

Caixa e disponibilidades no Banco Central 10

Aplicações em instituições de crédito (Nota 12) 

Investimentos em títulos 13

Aplicações em instituições de crédito 12

14

Investimentos em títulos 13

Empréstimos e adiantamentos aos bancos ao custo amortizado 

Classe do instrumento Financeiro 

Empréstimos e adiantamentos aos bancos ao custo amortizado 

outro rendimento integral 

Titúlos de investimento em dívida ao custo amortizado 

Empréstimos e adiantamentos aos bancos ao custo amortizado 

Titúlos de investimento em dívida ao justo valor através de 

Empréstimos e adiantamentos a clientes ao custo amortizado 

Retaho:

Empréstimos Hipotecários 

Caixa

 a clientes de crédito em títulos  

589 542 684 - -

2 227 910 - - 

Sem garantia 

Corporativos 

Inovação e tecnologia 

Imobiliário 

Energia 

Lazer e serviços 

241 224 388 

- 

- 

- 

- 

- 

- - - 

- - - 

- - -

-- -

Outros 

Governo

Banco

683 412 209 - -

-- 1 835 046 167 

- 3 499 654 313 - 

-

- 

- 

- 

- 

- 

6 327 551 

-

-

-

- 

-

-

-

- 

- 

- 

-

-

147 924 331 

-

- 

14 787 250 

30 127 760 

1 197 949 014 

1 114 902 287 

rendimento integral de empréstimos nanceiras

1 516 407 191 3 499 654 313 1 835 046 167 6 327 551 147 924 331 2 357 766 312 

por sector  de  adiantamentos sobre instituições  Investimentos através de outro Compromissos Garantias

Empréstimos  e Disponibilidades ao justo valor   

Activos nanceiros  

Concentração  

2021

-

- 

- 

- 

-

-

- 

actividade

Retaho:

Empréstimos Hipotecários 

Caixa

 a clientes de crédito em títulos  

170 176 728 - -

14 341 053 - - 

Sem garantia 

Corporativos 

Inovação e tecnologia 

Imobiliário 

Energia 

Lazer e serviços 

114 423 493 

- 

- 

- 

- 

- 

- - - 

- - - 

- - -

-- -

Outros 

Governo

Banco

-- -

-- 446 941 129 

- 3 405 013 656 - 

-

- 

- 

- 

- 

- 

6 327 551 

-

-

-

- 

10 899 286 

8 580 274 

157 125 487 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

31 980 000 

35 352 800 

485 266 835 

1 170 439 877 

rendimento integral de empréstimos nanceiras

298 941 274 3 405 013 656 446 941 129 6 327 551 176 605 047 1 723 039 512 

por sector  de  adiantamentos sobre instituições  Investimentos através de outro Compromissos Garantias

Empréstimos  e Disponibilidades ao justo valor   

Activos nanceiros  

Concentração  

2020

-

- 

- 

- 

-

-

- 

actividade
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Uma análise da exposição ao risco de crédito 

do Banco por classe de activo financeiro, 

classificação interna e “estágio”, sem levar 

em conta os efeitos de qualquer garantia ou 

outras melhorias de crédito, é fornecida nas 

tabelas a seguir. A menos que especificamente 

indicado, para activos financeiros, os valores 

na tabela representam valores brutos. Para 

os compromissos de empréstimo e contratos 

de garantia financeira, os valores na tabela 

representam os valores comprometidos ou 

garantidos, respectivamente:

Esta tabela resume as perdas por imparidade no 

final do exercício por classe de exposição / activo 

Nenhuma provisão para perdas é reconhecida 

na demonstração da posição financeira para 

instrumentos de dívida mensurados pelo FVTOCI, 

pois não existem indícios de imparidades.

As tabelas abaixo analisam o movimento da 

provisão para perdas durante o ano, por classe 

de activos.

Conforme discutido acima, na secção do 

aumento significativo do risco de crédito, sob 

os procedimentos de monitoramento do Banco, 

um aumento significativo no risco de crédito 

é identificado antes que a exposição esteja 

em incumprimento e, no máximo, quando a 

exposição se tornar 30 dias em mora. Este é 

o caso principalmente para empréstimos e 

adiantamentos a clientes e mais especificamente 

para exposições de crédito de retalho, pois para 

empréstimos corporativos e outras exposições 

há mais informações específicas disponíveis 

sobre o mutuário que são usadas para identificar 

o aumento significativo no risco de crédito. 

A tabela abaixo fornece uma análise da 

quantia escriturada bruta de empréstimos e 

adiantamentos a clientes por estágio vencido.

O Banco detém garantias para mitigar o risco 

de crédito associado a activos financeiros. Os 

principais tipos de garantias e os tipos de activos 

aos quais estão associados estão listados na 

tabela abaixo. A garantia apresentada refere-se 

a instrumentos que são mensurados pelo justo 

valor através do rendimento integral, custo 

amortizado e ao justo valor através de resultados.

Empréstimos hipotecários

O Banco detém imóveis residenciais como 

garantia para os empréstimos hipotecários que 

concede a seus clientes. O Banco monitora sua 

exposição ao crédito imobiliário de retalhao 

usando o índice LTV (Loan to value), que é 

calculado como a razão entre o valor bruto do 

empréstimo e o valor da garantia. A avaliação 

da garantia exclui quaisquer ajustamentos para 

obter e vender a garantia. 

O valor da garantia para empréstimos 

hipotecários residenciais é tipicamente baseado 

no valor da garantia actualizado com base nas 

alterações dos índices de preços da habitação. 

Para créditos com redução no valor recuperável, 

o valor da garantia é baseado nas avaliações 

mais recentes. As tabelas abaixo mostram as 

exposições de empréstimos hipotecários por 

faixas de LTV.

Emprestimos e adiantamentos 

a bancos ao custo amortizado 

Grau 1 - 3 risco baixo a moderado 

Grau 4 - 6 Monitoria 

ECL Lifetime ECL 12 meses 2020 ECL Lifetime 

-3 499 654 313 3 405 013 656 -

-- --

- -Grau 7 - 8 Abaixo do padrão 

Grau 9 Duvidosa 

Grau 10 Imparidade 

-

-

-

- -

-

-

-- --

1 710 846 500 -Valor bruto -

2021

Estágio 2Estágio 1 Estágio 3

Total 

3 499 654 313 

-

-

-

-

3 499 654 313 

Perda por imparidade -- --

1 710 846 500 -Valor Contabilistico -

-

3 499 654 313 

3 499 654 313 

3 499 654 313 

Emprestimos e adiantamentos  

a clientes ao custo amortizado

Grau 1 - 3 risco baixo a moderado 

Grau 4 - 6 Monitoria 

ECL Lifetime ECL 12 meses 2020 ECL Lifetime 

-1 493 474 099 304 483 450 -

73 913 063,17 - --

- -Grau 7 - 8 Abaixo do padrão 

Grau 9 Duvidosa 

Grau 10 Imparidade 

-

-

-

- -

-

-

-- 4 333 311 4 246 895 

308 816 761 4 246 895 Valor bruto 73 913 063,17 

2021 

Estágio 2Estágio 1 Estágio 3

Total 

1 493 474 099 

73 913 063 

-

-

4 246 895 

1 571 634 056 

Perdas por imparidade (8 223 443) (42 997 454) (9 875 487) (4 005 968) 

298 941 274 240 927 Valor contabilístico 65 689 620,04 

(55 226 865) 

1 516 407 191 

1 493 474 099 

1 450 476 645 

Activos nanceiros ao justo valor 

através de outro rendimento integral 

Grau 1 - 3 risco baixo a moderado 

Grau 4 - 6 Monitoria 

ECL Lifetime ECL 12 meses 2020ECL Lifetime 

-6 327 551 6 327 551 -

-- --

- -Grau 7 - 8 Abaixo do padrão 

Grau 9 Duvidosa 

Grau 10 Imparidade 

-

-

-

- -

-

-

-- --

6 327 551 -Valor bruto -

2021

Estágio 2Estágio 1 Estágio 3

Total 

6 327 551 

-

-

-

-

6 327 551 6 327 551 

Investimentos em títulos ao 

custo amortizado 

Grau 1 - 3 risco baixo a moderado 

Grau 4 - 6 Monitoria 

ECL LifetimeECL 12 meses 2020 ECL Lifetime

-1 835 046 167 446 941 129 -

-- --

- -Grau 7 - 8 Abaixo do padrão 

Grau 9 Duvidosa 

Grau 10 Imparidade 

-

-

-

- -

-

-

-- --

446 941 129 -Valor bruto -

2021 

Estágio 2Estágio 1 Estágio 3

Total 

1 835 046 167 

-

-

-

-

1 835 046 167 

Perdas por imparidade -- --

446 941 129 -Valor contabilístico -

-

1 835 046 167 

1 835 046 167 

1 835 046 167 

Perdas por imparidades por classes

Emprestimos e adiantamentos a clientes ao custo amortizado 

20202021

9 875 487  55 226 865 

15 269 078 15 269 078 

Imparidades para cedências 3 615 826 3 615 826 

Outras imparidades 3 147 876 3 147 876 

Garantias bancárias

31 908 267 77 259 645 

- -

Provisões para extrapatrimoniais 

Perdas por imparidade a 1 de Janeiro de 2020 

Alterações nas perdas por imparidade 

Abates

-

-

779 210 

-

18 485 807 

-

-- (18 113 960) 

19 265 017 

-

(18 113 960) 

ECL Lifetime12-meses ECL ECL Lifetimeadiantamentos a clientes ao custo amortizado 

Estágio 2Estágio 1 Estágio 3

Total 

Perdas por imparidade - Emprestimos e 

Transferência para o estágio 3 - --4 762 966 -

- Transferência para o estágio 3 -- 3 961 464 

4 762 966 

3 961 464 

Perdas por imparidade a 31 de Dezembro de 2020 

Alterações nas perdas por imparidade 

Abates 

-

-

5 542 176 

-

4 333 311 

-

--  (327 343) 

4 005 968 Perdas por imparidade a 31 de Dezembro de 2021 8 223 443 

9 875 487 

-

 (327 343) 

55 226 865 42 997 454 

Transferência para o estágio 1 - -37 455 278 -

- Transferência para o estágio 3 8 223 443 - -

37 455 278 

8 223 443 

Empréstimos e adiantamento a clientes 

Vincendo 

0-30 dias 

31-59 dias 

42 996 699 1 493 474 099 

imparidadeValor bruto

Perdas por 

5 542 176 304 483 450 

imparidadeValor bruto

Perdas por 

2020 

6 721 041 60 562 644 --

1 470 933 13 186 423 - - 

- - 60-89 dias 

90-180 dias 

Mais 181 dias 

31 470 

74 651 

163 996 

99 118 -

- 

-

3 932 071 4 147 777 4 333 311 4 333 311 

9 875 487 308 816 761 55 226 865 1 571 634 056 

2021 

Empréstimos e adiantamentos a bancos Sem garantias 

ImóveisEmpréstimos hipotecários 

Tipo de garantias

Sem garantiasInvestimentos em títulos 

Abaixo de 50%

51-70%

71-90%

91-100%

25 324 512 698 450 464 

ImparidadeValor bruto

2021

3 226 027 173 402 755 

ImparidadeValor bruto

2020 

-- --

- - - - 

- - - - Mais de 100% - - - 

3 226 027 173 402 755 25 324 512 698 450 464 

Empréstimos Hipotecários Rácio LTV 

Grau 1 - 3 risco baixo a moderado 

Grau 4 - 6 Monitoria 

-147 924 331 176 605 048 -

-- --

- -Grau 7 - 8 Abaixo do padrão 

Grau 9 Duvidosa 

Grau 10 Imparidade 

-

-

-

- -

-

-

-- --

176 605 048 -Valor bruto -

147 924 331 

-

-

-

-

147 924 331 

Perdas por imparidade -(675 019) (675 019)- (675 019) 

147 924 331 

Compromissos de empréstimos 

ECL Lifetime ECL 12 meses 2020 ECL Lifetime 2021 

Estágio 2Estágio 1 Estágio 3

Total 

Grau 1 - 3 risco baixo a moderado 

Grau 4 - 6 Monitoria 

-2 357 766 312 1 723 039 512 -

-- --

- -Grau 7 - 8 Abaixo do padrão 

Grau 9 Duvidosa 

Grau 10 Imparidade 

-

-

-

- -

-

-

-- --

1 723 039 512 -Valor bruto -

2 357 766 312 

-

-

-

-

2 357 766 312 

Perdas por imparidade -(14 594 058) (14 594 058) - (14 594 058) 

2 357 766 312 

Garantias bancárias

ECL Lifetime ECL 12 meses 2020 ECL Lifetime 2021 

Estágio 2Estágio 1 Estágio 3

Total 
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Investimentos em títulos

O Banco detém títulos de investimento 

mensurados ao custo amortizado com um valor 

contabilístico de MZN 453,268,680 e ao justo 

valor através do rendimento integral com um 

valor contabilístico de MZN 453,268,680. Os 

títulos de investimento detidos pelo banco são 

Bilhetes do tesouro, que não tem garantias.

Activos obtidos em processos de execução de 

garantias

Durante o exercício, o Banco não obteve activos 

não financeiros por posse de cauções detidas 

em garantia de empréstimos e adiantamentos e 

detidas no final do exercício. A política do Banco 

é realizar a garantia em tempo útil. O Banco não 

utiliza garantias não monetárias para as suas 

operações.

Activos nanceiros renegociados
Para os casos de mutuários com dívidas 

vencidas, o mutuário poderá se qualificar para 

um período de reparação para dar ao mutuário 

a oportunidade de tentar corrigir a situação. 

No final do período de reparação, a situação do 

Mutuário é reavaliada e a liquidação da conta 

ou a renegociação dos termos do contrato são 

tomados em consideração.

Os Activos renegociados compreendem 

empréstimos que foram transferidos dos créditos 

em incumprimento para créditos normais, 12 

meses após a reestruturação. Na prática, os 

empréstimos não serão renegociados mais de 

uma vez em um período de doze meses.

Activos nanceiros vencidos mas não 
deteriorados
Referem-se a empréstimos e adiantamentos a 

clientes em que os pagamentos contratuais de 

juros ou capital estão vencidos, mas o Banco 

acredita que a perda por imparidade identificada 

não é apropriada com base no nível de garantia 

de segurança disponível.

Activos nanceiros avaliados individualmente 
como em imparidade
O Banco avalia regularmente se há evidência 

objectiva de que um activo financeiro ou 

carteira de activos financeiros registados ao 

custo amortizado está deteriorado. Um activo 

financeiro ou carteira de activos financeiros 

está deteriorado e as perdas por redução ao 

valor recuperável são incorridas se, e somente 

se, houver evidência objectiva de perda de 

valor como resultado de um ou mais eventos de 

perda que ocorreram após o reconhecimento 

inicial do activo e antes da data de reporte (“um 

evento de perda”) e que o evento ou eventos 

de perda tenha tido um impacto nos fluxos de 

caixa futuros estimados do activo financeiro 

ou carteira que possam ser estimados com 

segurança.

Os critérios que o Banco usa para determinar 

se há evidência objectiva de uma perda por 

imparidade incluem:

• Dificuldade financeira significativa do 

mutuário ;

• Uma quebra de contrato, como 

incumprimento nos pagamentos de juros ou 

capital;

• O credor, por razões económicas ou jurídicas 

relativas à dificuldade financeira do mutuário 

de empréstimo, concedendo ao mutuário uma 

concessão que o mutuante não consideraria;

• Tornar-se provável que o mutuário entrará 

em falência ou outra reorganização financeira;

• O desaparecimento de um mercado activo 

para aquele activo financeiro devido a 

dificuldades financeiras; ou

• Dados observáveis indicando que há uma 

redução mensurável nos fluxos de caixa 

futuros estimados de um grupo de activos 

financeiros desde o reconhecimento inicial 

desses activos, embora a redução ainda 

não possa ser identificada com os activos 

financeiros individuais na carteira, incluindo:

• Alterações adversas na situação de 

pagamento dos mutuários;

• Condições econômicas nacionais ou locais 

que se correlacionam com o incumprimento 

dos activos no portfólio.

• Deterioração no valor das garantias; e 

• Deterioração da posição competitiva do 

mutuário..

A política de crédito do Banco considera um 

incumprimento ocorrido em relação a um 

mutuário em particular quando um ou ambos 

dos seguintes eventos ocorreram:

• O Banco considera que é improvável que o 

mutuário pague integralmente sua obrigação 

de crédito, sem recurso do Banco a acções 

como a realização de qualquer título detido;

• Se o mutúario entrar em infração a qualquer 

um dos termos do contrato de empréstimo, o 

que pode incluir a incapacidade de alcançar 

determinados termos do empréstimo.

O Banco avalia primeiramente se existe evidência 

objectiva de redução ao valor recuperável 

individualmente para activos financeiros que 

são individualmente significativos, e individual 

ou coletivamente para activos financeiros que 

não são individualmente significativos. Todas 

as exposições marcadas como estando em 

incumprimento são avaliadas individualmente 

quanto a perdas por redução ao valor 

recuperável. 

Activos que são avaliados individualmente para 

fins de perda por redução ao valor recuperável 

e para os quais uma perda por redução ao valor 

recuperável seja ou continue a ser reconhecida 

não são incluídos em uma avaliação colectiva de 

redução ao valor recuperável.

Para empréstimos e adiantamentos, o valor 

da perda por redução ao valor recuperável 

é mensurado como a diferença entre o valor 

contabilístico do activo e o valor presente dos 

fluxos de caixa futuros estimados, descontados 

à taxa de juros efectiva original do activo.

O cálculo do valor presente dos fluxos de caixa 

futuros estimados de um activo financeiro 

garantido reflecte os fluxos de caixa que podem 

resultar dos custos de execução para obter 

e vender a garantia, seja ou não provável a 

execução.

A metodologia e as premissas utilizadas para 

estimar os fluxos de caixa futuros são revistas 

periodicamente para reduzir quaisquer 

diferenças entre as estimativas de perda e a 

experiência de perda real.

Abates
O Banco reconhece, através de um encargo que 

reduz o resultado, uma imparidade para as perdas 

ocorridas inerentes à carteira de crédito. Depois 

de identificar um adiantamento como reduzido 

e sujeito a um desconto de imparidade, chega-

se a uma fase em que se conclui não existir uma 

perspectiva realista da sua recuperação.

O saneamento ocorrerá quando e na medida 

em que a totalidade ou parte de uma dívida 

for considerada irrecuperavél. O momento e 

a extensão dos saneamentos contabilísticos 

podem envolver algum elemento de julgamento 

subjectivo. 

No entanto, um saneamento contabilístico 

geralmente é motivado por um evento específico, 

como o início de um processo de insolvência ou 

outra acção formal de recuperação, que permite 

estabelecer que parte ou todo o avanço está 

além da perspectiva realística de recuperação.

Esses activos são saneados apenas quando 

todos os procedimentos necessários forem 

concluídos e o valor da perda for determinado. 

Recuperações subsequentes de valores 

anteriormente saneados, são novamente 

registados e, portanto, diminuem o valor da 

imparidade reportada no resultado.

A análise dos empréstimos e adiantamento 

a clientes individualmente em imparidade 

apresenta-se como segue :

Risco de liquidez
O risco de liquidez é o risco do Banco ser 

incapaz de cumprir com as suas obrigações 

de pagamento, quando se vencem em 

circunstâncias normais e de pressão. 

A fim de mitigar este risco, a gestão tem 

procurado diversas fontes de financiamento, 

além de depositar um valor mínimo e monitorizar 

fluxos de caixa futuros numa base diária. Este 

processo inclui uma avaliação dos fluxos de 

caixa futuros esperados e da disponibilidade de 

alto grau de garantia que poderá ser utilizado 

para garantir um financiamento adicional, caso 

seja necessário.

O Banco mantém uma carteira de activos com 

alguma liquidez, assim como diversificada, 

que poderá ser facilmente liquidada numa 

interrupção não prevista de fluxos de 

caixa. O Banco detém reservas obrigatórias 

correspondentes a 11.25% do saldo médio 

dos depósitos de residentes, depósitos de não 

residentes e depósitos do Estado. 

A posição de liquidez é avaliada e gerida tendo 

em consideração uma variedade de cenários, 

dando a devida atenção a factores de tensão 

relacionados tanto para o mercado em geral 

assim como para com o Banco em particular.

O mais importante é manter os limites dos 

rácios de liquidez entre os depósitos de clientes 

e passivos para com clientes. O rácio de liquidez 

consiste na ponderação dos valores em caixa, 

depósitos de custo prazo e investimentos 

altamente líquidos, com os depósitos de clientes 

e empréstimos obtidos com vencimento no mês 

seguinte.

Maturidades contratuais não descontadas 

dos activos e passivos
A tabela abaixo resume o perfil de maturidade 

dos activos e passivos financeiros do Banco em 

31 de Dezembro de 2021 e 2020 com base em 

fluxos de caixa contratuais não descontados.

Empréstimos e adiantamento a clientes 

Vincendo 

0-30 dias 

31-59 dias 

42 996 699 1 493 474 099

imparidadeValor bruto

Perdas por 

5 542 176 304 483 450 

imparidadeValor bruto

Perdas por 

2020 

6 721 041 60 562 644 --

1 470 933 13 186 423 - - 

- - 60-89 dias 

90-180 dias 

Mais 181 dias 

31 470 

74 651 

163 996 

99 118 -

- 

-

3 932 071 4 147 777 4 333 311 4 333 311 

9 875 487 308 816 761 55 226 865 1 571 634 056 

2021 

Activos nanceiros 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 

3 meses A vista 12 meses 5 anos 5 anos Total 

Total dos activos nanceiros 

Disponibilidades sobre instituições de crédito 

-1 129 542 930 -

-1 073 661 284 - 

Aplicações em instituições de crédito 

Investimentos em títulos 

Empréstimos e adiantamentos a clientes 

Outros Activos 

1 372 266 067 

787 559 658 

- 

- 

- 

1 047 486 502 

579 823 267 45 090 910 522 960 873 

- 14 719 852 - 

-

- 

- 

6 327 551 

412 132 656 

- 

-

- 

- 

- 

11 626 349 

- 

1 129 542 930 

1 073 661 284 

1 372 266 067 

1 841 373 711 

1 571 634 056 

14 719 852 

2 739 648 993 1 570 447 376 418 460 207 11 626 349 7 003 197 902 2 263 014 977 

2021 

Passivos nanceiros 

Depósitos de clientes 

Recursos de instituições de crédito 

Passivos de locação 

94 789 912 3 587 168 989 425 246 885 

817 992 576 - -

-- -

-

-

91 936 819 

- 

-

- 

4 107 205 786 

817 992 576 

91 936 819 

Outros passivos 801 693 767 - - - - 801 693 767 

não descontados 

Total dos passivos nanceiros  

1 714 476 255 425 246 885 91 936 819 5 818 828 949 3 587 168 989 não descontados

Menos de Entre 3 a Entre 1 e Mais de  

os nanc

A vista 5 anos 5 anos otal 

otal dos ac os nanc

assivos nanc

não descontados 

otal dos passivos nanc

não descontados

Menos de En e 3 a En Mais de  
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os nanc

A vista 5 anos 5 anos otal 

otal dos ac os nanc

assivos nanc

não descontados 

otal dos passivos nanc

não descontados

Menos de En e 3 a En Mais de  

Activos nanceiros 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 

3 meses A vista 12 meses 5 anos 5 anos Total 

Total dos activos nanceiros 

Disponibilidades sobre instituições de crédito 

-379 038 663 -

-376 856 942 - 

Aplicações em instituições de crédito 

Investimentos em títulos 

Empréstimos e adiantamentos a clientes 

Outros Activos 

2 689 132 484 

338 983 261 

- 

- 

- 

107 957 859 

1 510 321 5 844 872 86 125 144 

- 15 266 587 - 

-

- 

- 

- 

-

- 

- 

-

-

23 430 961 

379 038 663 

376 856 942 

2 689 132 484 

453 268 671 

308 816 761 

15 266 587 

3 029 626 066 194 083 003 - 23 430 961 4 222 380 108 777 007 064 

2020

Passivos nanceiros 

Depósitos de clientes 

Recursos de instituições de crédito 

Passivos de locação 

154 021 203 1 697 945 550 460 936 885 

675 336 890 - -

4 759 543 - 14 857 883 

-

-

- 

-

-

2 312 903 638 

675 336 890 

57 675 224 

Outros passivos 54 636 636 - - - - 54 636 636 

não descontados 

Total dos passivos nanceiros  

888 754 272 475 794 768 - 3 100 552 388 1 697 945 550 não descontados

Menos de Entre 3 a Entre 1 e Mais de  

38 057 799 

38 057 799 

191 905 463 

6 327 551 

2020

 2019

-50 bp

em pontos bases 

7 312 604 

antes de impostos 

+50 bp 22 756 976 

Aumento/Redução Impacto no lucro (prejuízo)  

-50 bp (22 756 976) 

+50 bp (7 312 604) 

Dólar (EUA)

Euro 

-14,8%  63,83 

de câmbio % Taxa de câmbio 

-2 582 471 

resultado 

-21,5%  72,27 -1 944 961 

Variação da taxa Impacto no 

 17 473 085 

Posição liquida 

9 054 839 

 NGN (Nigéria) -21,1% 0,15 -11 445 

-4 543 090 -

5 436 401 

-  -

31-Dez-21 

Rand (África do Sul) 

GBP (Reino Unido) 

-21,3%  4,02 -3 684 

-15,6% 86,2 -530 

1 727 256 

338 932 

Dólar (EUA)

Euro 

-6,5%  74,9 

de câmbio % Taxa de câmbio 

2 088 332 

resultado 

-5,5%  92,04 -106 537 

Variação da taxa Impacto no 

(31 921 650) 

Posição liquida 

1 945 569 

 NGN (Nigéria) -5,3% 0,19 -1 012 

1 980 170-

1 923 026 

-  -

31-Dez-20 

Rand (África do Sul) 

GBP (Reino Unido) 

-6,1%  5,11 -251 

-5,1% 102,17 -362 

414 539 

715 191 

Activos 

Caixa e disponibilidades em bancos 

EUR ZAR GBP NGN Total 2021 

centrais e aplicações em OIC 9 175 279 6 374 542 338 932 

Investimentos em títulos 

Empréstimos e adiantamentos a clientes

-- - 

- - 

5 436 401 

- 

-

3 575 470 282 

1 841 373 711 

1 516 407 191 

USD 

1 630 826 048 

-

- 619 144 167 

MZN 

1 923 319 080 

1 841 373 711 

897 263 024 

9 175 279 Total de activos 338 932 5 436 401 6 947 971 037 

Outros activos 

6 374 542 

Passivos 

Depósitos de clientes 

Depósitos de bancos 

Passivos de locação 

120 440 4 647 286 -

-- -

- - 

-

-

-

4 107 205 786 

817 992 576 

91 936 819 

2 251 811 662 

694 496 977 

817 992 576 

--

4 674 834 221 

3 407 941 084 

-

91 936 819 

9 054 839 Posição líquida 338 932 5 436 401 1 129 142 089 1 727 256 17 473 085 1 095 111 575 

120 440 Total de passivo - - 5 818 828 949 

Outros passivos - - - 801 693 767 

4 647 286 

-721 849 025 

2 234 338 577 

79 844 742 

3 579 722 646 

- - - 14 719 852 -1 841 447 12 878 405 

Activos 

Caixa e disponibilidades em bancos 

EUR ZAR GBP NGN Total 2020 

centrais e aplicações em OIC 2 066 009 3 259 057 715 191 

Investimentos em títulos 

Empréstimos e adiantamentos a clientes

-- - 

- - 

1 923 026 

- 

-

3 445 028 089 

453 268 671 

298 941 274 

USD 

1 247 301 606 

-

- -

MZN 

2 189 763 200 

453 268 671 

298 941 274 

2 066 009 Total de activos 715 191 1 923 026 4 212 504 621 

Outros activos 

3 259 057 

Passivos 

Depósitos de clientes 

Depósitos de bancos 

Passivos de locação 

120 440 2 844 518 -

-- -

- - 

-

-

-

2 312 903 638 

675 336 890 

57 676 224 

1 247 301 606 

603 278 911 

675 336 890 

--

2 957 239 732 

1 706 659 769 

-

57 676 224 

1 945 569 Posição líquida 715 191 1 923 026 1 111 951 233 414 539 (31 921 650) 1 138 874 558 

120 440 Total de passivo - - 3 100 553 388 

Outros passivos - - - 54 636 636 

2 844 518 

-607 455 

1 279 223 256 

54 029 181 

1 818 365 174 

- - - 15 266 587 --15 266 587 

Activos 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais

3 meses 12 meses 1 ano  remunerados Total 

Total dos activos não descontados 

Disponibilidades sobre instituições de crédito 

- -

- - 

Aplicações em instituições de crédito 

Investimentos em títulos 

Empréstimos e adiantamentos a clientes 

Outros Activos 

-

787 559 658 

1 372 266 067 

1 047 486 502 

624 914 178 522 960 873 

- - 

-

- 

- 

-

423 759 005 

- 

1 129 542 930 

1 073 661 284 

- 

6 327 551 

-

29 448 960 

1 129 542 930 

1 073 661 284 

1 372 266 067 

1 841 373 711 

1 571 634 056 

29 448 960 

1 412 473 836 2 942 713 443 423 759 005 2 238 980 726 7 017 927 010 

2021 

Passivos

Depósitos de clientes 

Recursos de instituições de crédito 

Passivos de locação 

3 681 958 901 425 246 885 

817 992 576 -

- -

-

-

-

- 

-

91 936 819 

4 107 205 786 

817 992 576 

91 936 819 

Outros passivos - - - 801 693 767 801 693 767 

Total dos passivos não descontados 4 499 951 477 425 246 885 - 893 630 587 5 818 828 949 

Menos de Entre 3 a Acima de Activos não

Gap acumulado (3 087 477 641) 425 246 885 423 759 005 1 345 350 140 1 199 098 062 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais

3 meses 12 meses 1 ano  remunerados Total 

Total dos activos não descontados 

Disponibilidades sobre instituições de crédito 

- -

- - 

Aplicações em instituições de crédito 

Investimentos em títulos 

Empréstimos e adiantamentos a clientes 

Outros Activos 

2 689 132 484 

338 983 261 

-

107 957 859 

5 844 872 86 125 144 

- - 

-

- 

- 

-

215 336 424 

- 

379 038 663 

376 856 942 

- 

6 327 551 

-

15 266 587 

379 038 663 

376 856 942 

2 689 132 484 

453 268 671 

307 306 440 

15 266 587 

3 033 960 617 194 083 003 215 336 424 777 489 743 4 220 869 787 

2020

Passivos

Depósitos de clientes 

Recursos de instituições de crédito 

Passivos de locação 

1 851 966 753 460 936 885 

675 336 890 -

-

-

-

-

2 312 903 638 

675 336 890 

Outros passivos - - - 57 675 224 57 675 224 

Menos de Entre 3 a Acima de Activos não

Total dos passivos não descontados - - - 54 636 636 54 636 636 

Gap acumulado 2 527 303 643 460 936 885 - 112 311 860 3 100 552 388 

Gap acumulado 506 656 974 (266 853 882) 215 336 424 665 177 883 1 120 317 399 

Todos os valores relativos a 1 ano e mais de um 

ano são esperados que sejam recuperados ou 

liquidados passados mais de 12 meses após o 

período de relato.

Risco de mercado
Risco de mercado é o risco de que o justo valor 

ou fluxos de caixa futuros de instrumentos 

financeiros irá variar devido a alterações das 

variáveis do mercado, tais como taxas de juros, 

taxas de câmbio, e as cotações. O capital de risco 

dos preços não se aplica ao Banco.

Risco de taxa de juro
Risco de taxa de juro decorre da possibilidade 

de alterações nas taxas de juro poderem afectar 

os futuros fluxos de caixa ou o justo valor dos 

instrumentos financeiros. O Banco monitoriza 

a sua exposição aos efeitos resultantes da 

flutuação das taxas de juro do mercado sobre o 

risco da sua posição financeira e dos fluxos de 

caixa. As margens financeiras podem aumentar 

como resultado de tais flutuações, mas também 

podem reduzir ou criar perdas em caso de 

ocorrer movimentos não previstos.

O Conselho de Administração estabelece limites 

sobre o grau de desajuste da taxa de juro, sendo 

a mesma controlada em uma base diária. Os 

instrumentos financeiros com risco de taxa de 

juro compreendem saldos de disponibilidades 

e depósitos em outras instituições de crédito, 

empréstimos e adiantamentos a clientes, 

depósitos e contas correntes de clientes e 

recursos de outras instituições de crédito.

A tabela abaixo resume a exposição do Banco 

à taxa de juro a 31 de Dezembro de 2021. 

Os activos e passivos incluídos na tabela 

estão mensuradas pela quantia escriturada e 

categorizada pelo menor prazo entre a data 

contratada e a sua maturidade. O Banco não está 

sujeito ao risco de taxa de juros em relação aos 

itens extrapatrimoniais.

Risco cambial
O Banco toma em consideração a exposição a 

possíveis flutuações cambiais, nas suas posições 

financeiras e fluxos de caixa. A Administração 

fixa um nível limite de exposição por moeda, 

que é controlada diariamente pela tesouraria, 

com a supervisão de um gestor sénior.

O resultado líquido do exercíco em 31 de  

Dezembro de 2021 sofreria um aumento 

ou diminuição em cerca de 4.54 milhões de 

Metiacais (em 31 de Dezembro de 2020, o lucro 

antes do imposto sofreria uma redução em cerca 

de 1.98 milhões de Meticais) se a taxa de câmbio 

flutua-se conforme ilustra a tabela abaixo 

(Flutuação corrente nas taxas de câmbio).

Os valores negativos na tabela reflectem uma 

redução potencial nos resultados ou nos capitais 

próprios, enquanto que os valores positivos 

reflectem um aumento liquido potencial no 

resultado e nos capitais próprios. 

Uma redução equivalente em cada uma das 

moedas abaixo contra o Metical teria um 

impacto inverso nos resultados

A tabela a seguir resume a exposição do Banco 

ao risco cambial de moedas estrangeiras em 31 

de Dezembro de 2021 e 2020. 

Incluídos na tabela encontram-se também 

os instrumentos financeiros classificados por 

moeda:

Risco operacional
O risco operacional é o risco de perdas decorrentes 

de falhas de sistemas, erro humano, fraude 

ou acontecimentos externos. Quando ocorre 

uma falha nos controlos, os riscos operacionais 

podem causar danos na reputação do Banco, 

ter implicações legais ou regulamentares ou dar 

origem a perdas financeiras. 

O Banco não pode esperar eliminar todos os 

riscos operacionais, mas através de um quadro 

de controlo e de vigilância e respondendo 

aos riscos potenciais, o Banco é capaz de gerir 

os riscos. Controlos incluem uma efectiva 

segregação de funções, acesso, autorização e 

procedimentos de reconciliação, formação do 

pessoal e processos de avaliação.

A tabela a seguir demonstra a sensibilidade 

a uma possível mudança razoavél nos juros 

( todas as varavéis mantidas constantes) da 

demonstração de resultados do Banco.

A sensibilidade na demonstração dos resultados 

e o impacto na alteração das taxas de juro, 

essencialmente a FPC, baseado nos activos e 

passivos financeiros cuja taxa de juro é variável 

a 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 

2020 é a seguinte:
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Fundos próprios de base (Tier I)

Activos intangíveis 

20202021 

1 181 416 292 1 223 094 283 

             (8 779 476) (7 794 365) 

Capital social realizado 1 744 712 000 1 744 712 000 

Prémios de emissão 571 653 523 571 653 523 

Fundos próprios complementares(Tier I)

Reservas e resultados transitados (1 126 169 755) (1 085 476 875) 

Fundos próprios complementares (core Tier II)

--

Outros --

Fundos próprios complementares (core Tier II)

1 181 416 292 1 223 094 283Fundos próprios legivéis (Tier l and Tier II)

Activos ponderados pelo risco  

2 057 541 152 4 206 870 458 

Na posição nanceira  1 713 342 225 3 394 673 263 

Elementos extrapatrimoniais 241 582 607  235 776 631 

Total de activos ponderados pelo risco 

Risco operacional e de mercado 102 616 320  576 420 564 

Core Tier I

Core Tier II 0,00%0,00%

Racio de solvabilidade 57,42%29,07%

Racio de solvabilidade (Minimo exigido) 12%12%

57,42%29,07%

Gestão de Capital 
O Banco mantém uma gestão activa do capital 

para cobrir os riscos inerentes ao negócio. 

A adequação do capital do Banco é monitorada 

usando, entre outras medidas os rácios 

estabelecidos pelo Banco de Moçambique.

Os principais objectivos da gestão de capital são 

os que visam que o Banco:

• Cumpra com os requisitos de capitais 

impostos pelo Banco de Moçambique;

• Mantenha uma forte e saudável notação de 

rácios de capital, a fim de apoiar o seu negócio; 

e

• Apresente uma política de continuidade, 

a fim de proporcionar o máximo retorno, e 

maximizar o valor aos accionistas.

O Banco cumpre com os requisitos emanados 

pelo Banco de Moçambique, estando sujeito 

a um acompanhamento contínuo diário das 

posições cambiais e numa base mensal, no 

que diz respeito à adequação dos rácios de 

Capitais Próprios tal como a Solvabilidade e 

Concentração de Crédito. 

O Banco de Moçambique exige a cada banco para 

manter o nível mínimo de rácio de solvabilidade 

de 12%.

Os fundos próprios do United Bank for 

Africa Moçambique são apurados de acordo 

com as normas regulamentares aplicáveis, 

nomeadamente com o disposto no Aviso n.º 

08/GBM/2017 complementada pela Circular 02/

EFI/2019, do Banco de Moçambique. 

Os fundos próprios totais resultam da soma dos 

fundos próprios de Base (Tier 1) com os fundos 

próprios complementares (Tier 2) .

Os fundos próprios de base (Tier I) compreendem:

• Capital social;

• Lucros acumulados; 

• Reservas legais;  

• O valor líquido dos activos intangíveis é 

deduzido para efeitos de determinação dos 

fundos próprios de base.

Os fundos próprios complementares (Tier II) 

compreendem, essencialmente:

• Reservas de reavaliação; 

• Provisões para riscos gerais de crédito, até 

0,0125% dos activos ponderados e ganhos 

potenciais gerados pela  valorização ao justo 

valor de activos financeiros disponíveis para 

venda.

São também deduzidas aos fundos próprios 

de base e complementares as exposições que 

excedam os limites de concentração de riscos, 

tal como disposto no Aviso nº 08/GBM/2017.

De acordo com o Aviso nº 9/GBM/2017, de 03 de 

Abril 2017, o Banco de Moçambique estabelece 

que cada banco cumpra um mínimo de activo 

de ponderação de risco (rácio de solvabilidade) 

acima ou no limite de 12%.

Os principais elementos constitutivos dos fundos 

próprios do UBA Moçambique S.A referem-se ao 

capital elegível, reservas e resultados elegíveis.

A tabela abaixo resume o cálculo do rácio de 

solvabilidade do Banco para o exercício findo 

em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, à luz das 

exigências do Banco de Moçambique.

O principal objectivo da gestão de capital do 

Banco é assegurar a conformidade com os 

objectivos estratégicos em termos de adequação 

de capital, respeitando e fazendo cumprir as 

exigências mínimas de capital estabelecidas 

pelo Banco de Moçambique, o que reflecte um 

rácio mínimo de solvabilidade em relação aos 

riscos assumidos no decurso da sua actividade.

33. Acontecimentos após a data de 
balanço 

Após a data do balanço e antes da emissão 

das demonstrações financeiras ocorreram os 

seguintes eventos subsequentes:

• Em 24 de Fevereiro de 2022, a Federação 

Russa declarou guerra a Ucrania. A reação 

das principais potências em aplicar sansões 

a Rússia aumenta o grau de incerteza e 

instabilidade económica nomeadamente 

devido ao aumento nos níveis de preço do 

barril de petróleo, no aumento de produtos do 

preço de produtos agricola e de fertilizantes. 

O Conselho de Administração está a 

acompanhar a evolução do conflito bem como 

o seu impacto nos principais indicadores de 

desempenho do Banco.

• A 9 de Fevereiro de 2022 o Banco foi 

notificado pelo Banco de Moçambique para 

o pagamento de 28 milhões de Meticais, 

devido a contravenções relacionadas com 

as transacções suspeitas, identificação da 

identidade dos clientes incluindo os seus 

accionistas e a falta de vigilância contínua 

das relações comerciais. Por se tratar de um 

evento ajustável na data do Balanço, o Banco 

reconheceu a provisão na nota 21.

• Em 5 de Maio de 2022 o Banco de Moçambique 

autorizou o pedido de registo especial de 

aumento de capital social feito pelo UBA no 

montante de 707 840 000 milhões de meticais.

Excepto o acima exposto, não existem factos 

ou circunstâncias relevantes ocorridos após 

a data do Balanço que tenham impacto nas 

demonstrações financeiras.
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PRINCIPAIS 
ACONTECIMENTOS DE 2021

Pela 3ª vez consecutiva, a Seguradora Internacional de Mo-
çambique (IMPAR) manteve a classificação no rating Financial 
Strenght Rating “B” (Bom) e Long-Term Issuer Credit “bb” com 
a perspectiva atribuída de ratings de crédito “Estável”. A IMPAR 
continua a ser a única seguradora em Moçambique com rating 
internacional, atribuído pela AM Best, empresa fundada em 
1899, considerada uma das maiores e mais prestigiadas do ramo 
de seguros.

Devido à situação de pandemia mantivemos o nosso enfoque 
em garantir um ambiente de trabalho seguro e cumprindo os 
protocolos de segurança.

No que se refere a Campanhas Publicitárias, promovemos o 
“Icasa” a nossa proposta de proteção para o lar e o “Seguro 
Automóvel” em todas as nossas agências com descontos dife-
renciadores. 

Num contexto de pandemia que se observou, a IMPAR optou 
pela comunicação com os clientes através das redes sociais, 
registando um aumento de seguidores e com grande satisfação, 
iniciamos as primeiras vendas provenientes deste canal, dando 
corpo ao “Balcão Digital”. 

Durante o ano foram também realizadas diversas acções de 
animação nas redes sociais das quais destacamos: 

• Live com a nossa embaixadora e algumas colaboradoras da
IMPAR, no mês da Mulher;

• Desafios de fotografias, dos quais destacamos as fotos do
mês do trabalhador;

• Em Novembro celebramos o Pink Friday.

POLÍTICA DE  
RESPONSABILIDADE SOCIAL

No âmbito da Responsabilidade Social:

• Mantivemos o apoio ao conservatório de música Musiarte
assim como a bolsa “Talentos IMPAR” para 8 alunos daquela
instituição;

• Realizamos a oferta Impar de Luvas Cirúrgicas ao Departa-
mento de Cirurgia do HCM - Centro Cirúrgico;

• Efetuamos o patrocínio Impar da reedição do Livro do Dr.
João Ruas, Manual de Metodologias de Investigação Cienti-
fica;

• Efetuámos o Patrocínio Impar do Livro do Sr. General Pachi-
nuapa, intitulado Marchamos com Determinação e Confian-
ça na Vitória.

CONTA DE GANHOS E PERDAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 2021

NOTAS CONTA DE GANHOS E PERDAS
EXERCÍCIO 2021

Exercício
anterior

Conta técnica
ramo Vida

Conta técnica
ramos Não-Vida

Conta não
técnica Total

2 g); 5 Prémios adquiridos líquidos de resseguro  224.643.263  1.207.362.773  -  1.432.006.036  1.389.352.199 

Prémios brutos emitidos  248.764.731  1.595.547.672  -  1.844.312.403 1.803.318.413 

Prémios de resseguro cedido  (24.121.468)  (343.673.661)  -  (367.795.129)  (419.711.438)

Provisão para prémios não adquiridos (variação)  -  (52.108.500)  -  (52.108.500)  (1.958.616)

Provisão para prémios não adquiridos, parte dos 
resseguradores (variação)

 -  7.597.262  -  7.597.262  7.703.840 

Comissões de contratos de seguro e operações considerados 
para efeitos contabilísticos como contratos de investimentos 
ou como contratos de prestação de serviços

 -  -  -  -  - 

6 Custos com sinistros, líquidos de resseguro  (38.553.278)  (598.633.239)  -  (637.186.517)  (509.145.944)

 Montantes pagos  (43.754.144)  (541.728.807)  - (585.482.951)  (449.001.190)

Montantes brutos  (48.741.957) (704.214.405)  - (752.956.362) (272.442.535)

Parte dos resseguradores  4.987.813 162.485.598.  - 167.473.411 (176.558.654)

Provisão para sinistros ( variação)  5.200.866 (56.904.432)  -  (51.703.566)  (60.144.754)

Montante bruto  4.980.050 (220.854.129)  - (215.874.079) 533.099.181

Parte dos resseguradores  220.816 163.949.697  - 164.170.513 (593.243.936)

7 Outras provisões técnicas, líquidas de resseguro  0  -  -  0  0 

8 Provisão matemática do ramo Vida, líquida de resseguro  47.566.306  -  -  47.566.306  67.041.276 

Montante bruto  46.972.445  -  -  46.972.445  62.728.136 

Parte dos resseguradores  593.862  -  -  593.862  4.313.140 

9 Participação nos resultados, líquida de resseguro  (62.950.590)  (25.713.402)  -  (88.663.992)  (77.406.282)

2 g); 10 Custos de exploração, líquidos  (77.887.054)  (356.886.824)  -  (434.773.878)  (450.156.908)

 Custos de aquisição  (46.338.166)  (158.449.882)  -  (204.788.048)  (198.447.511)

 Custos de aquisição diferidos (variação)  -  2.932.342  -  2.932.342  1.518.506 

 Custos administrativos  (41.890.920)  (258.393.826)  -  (300.284.746)  (324.660.623)

 Comissões e participação nos resultados de resseguro  10.342.033  57.024.541  -  67.366.574  71.432.719 

2 c); 11 Rendimentos  53.685.505  393.869.795  1.544.003  449.099.303  480.088.977 
De juros de activos financeiros não valorizados ao justo valor 
por via de ganhos e perdas

 47.085.423  318.351.415  774.586  366.211.423  403.260.425

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

 -  -  -  -  - 

Outros  6.600.082  75.518.380  769.418  82.887.880  76.828.551 

12 Custos financeiros  (102.277)  (2.280.473)  -  (2.382.749)  (4.463.560)
De juros de activos não valorizados ao justo valor por via de 
ganhos e perdas

 -  -  -  -  - 

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

 -  -  -  -  - 

Outros  (102.277)  (2.280.473)  -  (2.382.749)  (4.463.560)

13 Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros não 
valorizados ao justo valor através de ganhos e perdas  -  89.569.252  -  89.569.252  - 

 De activos disponíveis para venda  -  89.569.252  -  89.569.252 

 De empréstimos e contas a receber  -  -  -  -  - 

 De investimentos a deter até à maturidade  -  -  -  - 

 De passivos financeiros valorizados a custo amortizado  -  -  -  -  - 

 De outros  -  -  -  -  - 

14 Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros valorizados 
ao justo valor através de ganhos e perdas  (20.066.516)  (89.521.271)  -  (109.587.787)  54.198.764 

Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros detidos 
para negociação

 -  -  -  -  - 

Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros no 
reconhecimento inicial ao justo valor através de ganhos e 
perdas

 -  -  -  -  - 

Outros  (20.066.516)  (89.521.271)  -  (109.587.787)  54.198.764 

15 Diferença de câmbios  2.724.637  7.067.282  (42.741.304)  (32.949.385)  37.158.577 

16
Ganhos líquidos pela venda de activos não que não estejam 
classificadoscomo activos não correntes detidos para a venda 
e unidades operacionais descontinuadas

 (388.000)  (17.501)  -  (405.501)  6.093.499 

Perdas de imparidade (líquidasde reversão)  -  -  -  -  - 

De activos disponíveis para venda  -  -  -  -  - 

De emprestímos e contas a receber valorizados a custo 
amortizado

 -  -  -  -  - 

De investimentos a deter até à maturidade  -  -  -  -  - 

de outros  -  -  -  -  - 

Outros  (388.000)  (17.501)  -  (405.501)  6.093.499 

Outros rendimentos /gastos técnicos, líquidas de resseguro  -  666.632  -  666.632  1.783.690 

17 Outras provisões (variação)  1.931.033  6.605.950  -  8.536.983  9.310.070 

Outros rendimentos/gastos  -  -  1.081.941  1.081.941  (2.099.447)

Godwill negativo reconhecido imediatamente em ganhos e 
perdas

 -  -  -  -  - 

Ganhos e perdas de assiaciados e empreendimentos conjuntos 
contabilizados pelo metodo da equivalência patrimonial

 -  -  -  -  - 

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

 -  -  -  -  - 

Resultado antes de imposto  130.603.029  632.088.975  (40.115.360)  722.576.643  1.001.754.910 

2 i); 29 Imposto sobre rendimento do exercício - Impostos correntes  (42.380.129)  (205.110.191)  13.017.264  (234.473.056)  (285.199.627)

2 i); 29 Impostos sobre rendimento do exercício - Impostos diferidos  6.421.285  30.255.706  7.729.930  44.406.921  3.307.098 

33 Resultado líquido do exercício  94.644.185  457.234.490  (19.368.166)  532.510.509  719.862.380 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO 
DE RESULTADOS

No exercício findo a 31 de Dezembro de 2021, o resultado líquido 
de impostos da Seguradora Internacional de Moçambique foi de 
532.510.508,60 Meticais.

Nos termos do número 1) do artigo 36º do Decreto Lei 1/2010 
que regula a actividade seguradora, o Conselho de Administra-
ção da Seguradora Internacional de Moçambique S.A. propõe, 
que ao resultado líquido do exercício de 2021, seja dada a seguin-
te aplicação:

APLICAÇÃO DE RESULTADOS 2021 % Valor

Dividendos 60,0% 384.339.129,28

Reservas livres 40,0% 256.226.086,18

Resultado Distribuível 640.565.215,46

Resultados Transitados -108.054.706,86

Resultado Líquido 2021 100,0% 532.510.508,60

Em 2021, como resultado da reavaliação dos imóveis afectos à 
Seguradora, foi contabilizada uma menos-valia potencial que 
afecta o resultado líquido em -108.054.706,86 milhões de Meti-
cais, este montante deverá ser transferido para a rúbrica de Re-
sultados Transitados que contém as valias potenciais acumula-
das registadas até à data.

As demonstrações financeiras foram analisadas e aprovadas 
numa reunião do Conselho de Administração devidamente con-
vocada para o efeito, datada de 28 de Fevereiro de 2022, pelos 
seguintes membros:

Manuel Alfredo de Brito Gamito – Presidente

Carlos Manuel Nunes Leitão – Vice-Presidente

Rui Manuel Teles Raposo Pinho de Oliveira – Vice-Presidente

Curratilaine Issufo Abdul Remane – Vogal

João Manuel Rodrigues T. da Cunha Martins – Vogal

Maria Isabel Toucedo Lage – Vogal

Armando Jorge Aleixo Ferreira Mota – Vogal 

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTO INTEGRAL
DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Notas do 
Anexo

Demonstração do 
rendimento integral

Exercício 2021 Exercício 2020

Técnica Vida "Técnica  
Não-Vida" Não Técnica Total Técnica Vida "Técnica  

Não-Vida" Não Técnica Total

33 Resultado líquido do 
exercício

 94.644.185  457.234.490  (19.368.166)  532.510.509  151.930.271  541.427.350  26.504.760  719.862.381 

Outro rendimento 
integral do exercício

 (1.281.549)  (1.554.840)  -    (2.836.389)  (1.252.110)  (11.894.529)  -    (13.146.639)

21, 33
Activos financeiros 
disponíveis para 
venda 

 (1.884.630)  (2.286.530)  -    (4.171.160)  -    (17.491.955)  -    (17.491.955)

33 Desvios actuariais  -   -  -   -  (4.373.961)  -   -    (4.373.961)

21, 33 Impostos  603.082  731.690  -    1.334.771  3.121.851  5.597.425  -    8.719.277 

Outros ganhos/
perdas reconhecidas 
directamente no cap. 
Próprio

 -   -  -   -  -   -  -   - 

Total do rendimento 
integral líquido de 
impostos

93.362.637 455.679.649 -19.368.166 529.674.120 150.678.161 529.532.821 26.504.760 706.715.742

Para ser lido em conjunto com as notas explicativas às demonstrações financeiras.
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Para ser lido em conjunto com as notas explicativas às demonstrações financeiras.

Para ser lido em conjunto com as notas explicativas às demonstrações financeiras.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Montantes expressos em Meticais)

Notas

Dezembro 2021
Dezembro 

2020 
(Reexpresso)

ACTIVO
Activo 
Bruto

Amorti-
zações e 

Provisões Activo Líquido

Exercício 
anterior  

Activo Líquido

2 a); 19
Caixa e equivalentes de caixa  
e depósitos a ordem 243.689.885 243.689.885 2.159.592.479

2 b); 20
Investimentos em filiais, 
associadas e emprendimentos 
conjuntos 211.350.850 211.350.850 211.350.850

Activos financeiros detidos para 
negociação 0 0 0

Activos financeiros classificados 
no reconhecimento inicial ao 
justo valor através de ganhos e 
perdas 0 0 0

2 c); 21 Activos disponíveis para venda 1.729.918.556 1.729.918.556 1.304.436.632

2 c); 23 Empréstimos e contas a receber 59.300.000 59.300.000 103.995.750

Depósitos junto de empresas 
cedentes 0 0 0

Outros depósitos 59.300.000   59.300.000 103.995.750

Empréstimos concedidos 0 0 0

Contas a Receber 0 0 0

Outros 0 0 0

2 c); 22
Investimentos a deter até a 
maturidade 1.100.501.239 1.100.501.239 1.098.483.815

2 e); 24 Edificios 2.046.279.959 8.311.277 2.037.968.682 2.165.465.091

Edificios de uso proprio 67.655.924 8.311.277 59.344.647 60.697.768

Edificios de rendimento 1.978.624.036 1.978.624.036 2.104.767.323

2 f); 25 Outros activos tangiveis 187.673.159 113.753.916 73.919.243 55.199.138

25 Inventarios 1.293.220 1.293.220 1.293.220

Goodwill 0 0 0

2 g); 26 Outros activos intangiveis 103.528.451 83.554.209 19.974.242 26.415.415

2 h); 27
Provisões técnicas de resseguro 
cedido 865.873.523 865.873.523 988.921.922

Provisão para premios não 
adquiridos 80.660.637 80.660.637 81.891.534

Provisão matemática do ramo 
vida 1.969.055 1.969.055 1.520.533

Provisão para sinistros 783.243.831 783.243.831 905.509.855

Provisão para participação nos 
resultados 0 0 0

Outras provisões técnicas 0 0 0

Activos por beneficios pos 
emprego e outros beneficios de 
longo prazo 13.159.908 13.159.908 13.029.706

28
Outros devedores por operações 
de seguros e outras operações 477.581.080 19.514.475 458.066.605 831.814.972

Contas a receber por operações 
de seguro directo 289.256.228 19.514.475 269.741.753 377.122.790

Contas a receber por outras 
operações de resseguro 145.210.030 145.210.030 415.797.600

Contas a receber por outras 
operações 43.114.821 43.114.821 38.894.582

2 l); 29 Activos por impostos 105.290.670 105.290.670 97.560.740

Activos por impostos correntes 95.053.904 95.053.904 95.053.904

Activos por impostos diferidos 10.236.765 10.236.765 2.506.836

30 Acrescimos e diferimentos 102.104.192 102.104.192 85.359.877

Juros a receber 101.053.171 101.053.171 85.161.533

Outros acréscimos e 
diferimentos 1.051.021 1.051.021 198.344

Outros elementos do activo 0 0 0

Activos não correntes detidos 
para venda e unidades 
operacionais descontinuadas 0 0 0

TOTAL DO ACTIVO 7.247.544.692 225.133.877 7.022.410.815 9.142.919.606

(Montantes expressos em Meticais)

Notas

Dezembro 2021
Dezembro 

2020 
(Reexpresso)

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO Exercício
Exercício 
anterior 

PASSIVO

2 h); 27 Provisões técnicas 2.327.147.612 2.227.007.589

Provisão para prémios não adquiridos 561.333.685 526.728.487

Provisão matemática do ramo vida 129.353.327 184.277.217

Provisão para sinistros 1.539.998.065 1.431.403.252

Do ramo vida 26.003.685 32.509.112

Do ramo de acidentes de trabalho e doenças profissionais 484.923.794 216.574.033

De outros ramos 1.029.070.586 1 182 320 107

Provisão para participação nos resultados 96.462.534 84.598.634

Provisão para desvios de sinistralidade 0 0

Provisões para riscos em curso 0 0

Outras provisões técnicas 0 0

Passivos financeiros da componente de deposito de contratratos 
de seguros e de contratos de seguro e operações considerados 
para efeitos contabilíticos como contratos de investimento 0 0

Outros passivos financeiros 0 0

Passivos subordinados 0 0

Depositos recebidos de resseguradoras 0 0

Outros 0 0

2 j); 31
Passivos por benefícios pós emprego e outros beneficios de 
longo prazo 16.249.480 15.817.643

32 Outros credores por operações de seguros em outras operações 337.320.306 1.514.005.014

Contas a pagar por operações de seguro directo 188.666.678 278.104.057

Contas a pagar por outras operações de resseguro 141.911.048 1.207.071.626

Contas a pagar por outras operações 6.742.579 28.829.330

2 l); 29 Passivos por impostos 523.431.366 536.789.471

Passivos por impostos correntes 74.246.250 49.592.593

Passivos por impostos diferidos 449.185.115 487.196.878

30 Acréscimos e diferimentos 114.846.727 132.461.026

2 m) Outras provisões 998.667 0

Outros passivos 0 0

Passivos de um grupo para alienação classificado como detido 
para venda 0 0

TOTAL DO PASSIVO 3.319.994.156 4.426.080.743

CAPITAL PRÓPRIO

2 n); 33 Capital 295.000.000 295.000.000

(acções próprias) 0 0

Outros instrumentos do capital 0 0

Reservas de reavaliação -13.051.203 -10.764.673

33 Por reajustamentos no justo valor de activos financeiros -13.051.203 -10.764.673

Por revalorizaçãode edificios de uso proprio 0 0

Por revalorização de activos intangiveis 0 0

Por revalorização de outros activos tangiveis 0 0

De diferenças de cambio 0 0

33 Reserva por impostos diferidos 4.176.385 3.444.695

33 Outras reservas 1.881.553.966 2.669.640.400

33 Resultados transitados 1.002.227.002 1.039.656.060

33 Resultado do exercício 532.510.509 719.862.380

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 3.702.416.659 4.716.838.862

TOTAL DO PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO 7.022.410.815 9.142.919.606

DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO
(Montantes expressos em Meticais)

N
o

ta
s

Demonstração de variações do capital próprio Capital social
Acções 
próprias

Outros instrumentos 
de capital

Reservas de 
reavaliação

Reserva por 
impostos 
diferidos

Outras reservas

Resultados 
transitados

Resultado do 
exercício

Fundo 
dotações 

futuras Total

Prestações 
suplemen-

tares Outros

   Por 
reajustamentos 

no justo valor 
de activos 
financeiros Reserva legal

Reserva 
estatutária

Prémios 
de 

emissão Outras
Balanço a 31 de Dezembro 2019 295.000.000  -   -    -    6.727.281  (2.152.730)  147.500.000  -    8.258.661  2.197.736.301  1.107.288.069  725.861.862  -    4.486.219.444 
Correcções de erros (IAS 8)  -   

Alterações políticas contabilísticas (IAS 8)  -   

Balanço de abertura alterado  295.000.000  -   -    -    6.727.281  (2.152.730)  147.500.000  -    8.258.661  2.197.736.301  1.107.288.069  725.861.862  -    4.486.219.444 
33 Aumento de reservas por aplicação de resultados (1)  79.349.387  238.048.161  (67.632.009)  (249.765.540)  -   

Resultado líquido do período (2)  719.862.380  719.862.380 
Outro rendimento integral do período (3)  -   -    -   -    (17.491.955)  5.597.425  -   -    -    (1.252.110)  -   -    (13.146.639)

21, 
33

Ganhos líquidos por ajustamentos no justo valor 
de activos financeiros disponíveis para venda

 (17.491.955)  5.597.425  (11.894.529)

Outros ganhos/ perdas reconhecidos 
directamente no capital próprio

 -    (1.252.110)  -    (1.252.110)

Total do rendimento integral do período  
(4) = (2) + (3)  -   -    -   -    (17.491.955)  5.597.425  -   -    -    (1.252.110)  -    719.862.380  706.715.741 

Operações com detentores de capital (5)  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -    -    (476.096.323)  (476.096.323)
Distribuição de reservas  -   -   

33 Distribuição de lucros/prejuízos  (476.096.323)  (476.096.323)

Transferências entre rubricas de capital próprio não 
incluidas noutras linhas (6)  -   -   

Total das variações do capital próprio  
(1) + (4) + (5) + (6)  -   -    -   -    (17.491.955)  5.597.425  79.349.387  -   -    236.796.051  (67.632.009)  (5.999.482)  -    230.619.418 

Balanço a 31 de Dezembro 2020 295.000.000  -   -    -    (10.764.673)  3.444.696 226.849.387  -    8.258.661  2.434.532.352  1.039.656.060  719.862.380  4.716.838.862 

Correcções de erros (IAS 8)  -   

Alterações políticas contabilísticas (IAS 8)  -   

Balanço de abertura alterado 295.000.000  -   -    -    (10.764.673)  3.444.696  226.849.387  -    8.258.661  2.434.532.352  1.039.656.060  719.862.380  -    4.716.838.862 
33 Aumento de reservas por aplicação de resultados (1)  68.300.722  212.894.393  (37.429.057)  (243.766.058)  -   

Resultado líquido do período (2)  532.510.509  532.510.509 
Outro rendimento integral do período (3)  -   -    -   -    (2.286.530)  731.690  -   -    -    (1.281.549)  -   -    (2.836.389)

21, 
33

Ganhos líquidos por ajustamentos no justo valor 
de activos financeiros disponíveis para venda

 (2.286.530)  731.690  (1.554.840)

Outros ganhos/ perdas reconhecidos 
directamente no capital próprio

 -    (1.281.549)  -   -    (1.281.549)

Total do rendimento integral do período  
(4) = (2) + (3)  -   -   -   -   (2.286.530)  731.690  -   -    -    (1.281.549)  -    532.510.509  529.674.120 

Operações com detentores de capital (5)  -   -    -   -    -   -    -   -    -    (1.068.000.000)  -    (476.096.323)  (1.544.096.323)
Distribuição de reservas  (1.068.000.000)  -    (1.068.000.000)

33 Distribuição de lucros/prejuízos  -    (476.096.323)  (476.096.323)

Transferências entre rubricas de capital próprio não 
incluidas noutras linhas (6)  -   -    -   

Total das variações do capital próprio  
(1) + (4) + (5) + (6)  -   -    -   -    (2.286.530)  731.690  68.300.722  -   -    (856.387.156)  (37.429.057)  (187.351.872)  (1.014.422.203)

Balanço a 31 de Dezembro 2021  295.000.000  -   -   -    (13.051.203)  4.176.385  295.150.109  -    8.258.661  1.578.145.196  1.002.227.002  532.510.508  3.702.416.659 
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