Compartilhamos jornais e revistas estrangeiras
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
Topógrafos
querem ajudar
no mapeamento
mineiro

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

mobile©SN2018-DistribuiçãoPuníveC
l riminalmente

D i r e c t o r : L Á Z A RO M A N H IÇ A

l

Edição N.º 31.623

l

Sábado, 28 de Maio de 2022

l

www.jornalnoticias.co.mz

l

j.noticias@snoticias.co.mz

l

30,00MT

SEGUNDO PRESIDENTE NYUSI

Paz, estabilidade e progresso
devem ser prioridade colectiva

A

PAZ,
estabilidade,
unidade e progresso
devem constituir o
interesse supremo de
todos os moçambicanos, independentemente da
sua filiação político-partidária, crença religiosa ou de outra consideração.
O convite foi feito ontem
pelo Presidente da Frelimo e
da República, Filipe Nyusi, na
abertura da V Sessão Ordinária
do Comité Central deste partido, que decorre no município
da Matola, província de Maputo.
Nyusi disse que estes são os
pressupostos que o país precisa
para continuar a registar progressos, não obstante os diversos desafios que enfrenta nos
últimos tempos, entre os quais
o terrorismo e a pandemia da
Covid-19.
Afirmou que desde a última sessão do Comité Central da
Frelimo o país regista importantes realizações e mantém-se
a determinação dos investidores
e do Governo na execução dos
projectos de exploração do gás
na Bacia do Rovuma, por exemplo.
Prova disso, acrescentou,
é a chegada da plataforma de
exploração Coral Sul, esperando-se que ainda no segundo
semestre deste ano se efective a
exploração deste recurso.
O Presidente da Frelimo
apontou também como exemplos de progressos a materia-

Sobre a V Sessão Ordinária
do Comité Central da Frelimo,
Filipe Nyusi considerou esta
uma oportunidade para se aprofundar o processo de preparação
do XII Congresso, a realizar-se
em Setembro deste ano, igualmente na Matola.
O congresso deverá, entre
outras questões, renovar os órgãos internos do partido, a Comissão Política, o Secretariado
e o Comité Central, sendo este
último o que estatutariamente elege o candidato às eleições
presidenciais.
O Presidente da Frelimo
afirmou que a presente sessão
do Comité Central, cujo encerramento está previsto para
a tarde de hoje, vai igualmente
apreciar o relatório de actividades do Gabinete de Preparação
do XII Congresso bem como
discutir e enriquecer as teses ao
congresso, um conjunto de propostas da Frelimo para a governação do país.
Antes do discurso de abertura da V Sessão Ordinária do
Comité Central houve um momento de saudação pelas organizações sociais do partido,
nomeadamente a Associação
dos Combatentes da Luta de
Libertação Nacional (ACLLN),
das organizações da Mulher
Moçambicana (OMM) e da Juventude Moçambicana (OJM),
que renovaram a sua confiança
na direcção da Frelimo, liderada
por Filipe Nyusi.

UM melhor mapeamento das zonas de ocorrência de recursos minerais no país pode contribuir para a redução de pilhagens, que
muitas vezes ocorrem sem o conhecimento das autoridades.
Esta é a ideia defendida pela Associação dos Topógrafos, uma
agremiação profissional emergente e que se propõe a dar o seu
contributo na melhoria do conhecimento das áreas propensas à
ocorrência de recursos no país.
Em declarações ao “Notícias”, o presidente da Associação
de Topógrafos e Administradores de Terra em Moçambique, José
Matola, reconheceu o esforço desenvolvido pelas instituições do
Estado no controlo da mineração ilegal, contudo considera que
o envolvimento da associação que dirige pode ajudar no mapeamento das áreas.
Criada em Janeiro de 2021, a associação está baseada em Maputo, mas José Matola faz saber que está em curso um trabalho visando a sua expansão, sendo que o primeiro passo nesse sentido
será dado ainda este ano para a província de Nampula.
“Para além do sector mineiro, pretendemos trabalhar na área
da Agricultura, onde podemos ajudar a identificar e a estruturar
terras aráveis, contribuindo, deste modo, para uma melhor gestão
e planificação das actividades agrícolas no país”, apontou Matola.
A afirmou que neste momento a congregação conta com cerca de 50 topógrafos e tem parceiros na África do Sul e no Reino
Unido.
Outro sector que a associação pretende atacar é o da tramitação do Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT), sobretudo para os camponeses e, para isso, tem encetado contactos
com algumas organizações que trabalham na área rural com vista
a se esboçar um programa de delimitação de terrenos pertencentes aos camponeses.
“O que sentimos é que a topografia é uma área sem forte expressão em Moçambique, mas ela é fundamental para o processo
de desenvolvimento de qualquer país. Basta dizer que não é possível planificar a edificação de infra-estruturas sem o seu envolvimento; também não se pode desenvolver uma agricultura comercial sem o topografo”, exemplificou Matola.
Acrescentou que a sua organização está aberta a trabalhar com
os governos provinciais, incluindo os municípios, para a capacitação dos quadros em matéria ligadas à topografia.
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Nyusi convida a todos a contribuírem para a paz e progresso, independentemente da filiação partidária e crença

lização de programas como
Sustenta, que impulsiona o aumento da produção agrícola; e o
PRONAE, virado para a revitalização da indústria e transformação estrutural da economia

nacional.
Referiu-se igualmente à
iniciativa “Energia para Todos”,
que levou a que um número
cada vez maior de postos administrativos e localidades ti-

vessem acesso à energia da rede
nacional ou de outras fontes,
para o bem-estar da população.
Falou dos resultados encorajadores no combate ao terrorismo, no controlo da pandemia

da Covid-19 e na retoma do
crescimento económico, como
resultado da implementação do
Plano Quinquenal do Governo,
resultante do manifesto eleitoral da Frelimo de 2019.

SE FOSSE VIVO

Craveirinha
MINEDH aposta na educação pré-escolar completaria
hoje 100 anos
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O MINISTÉRIO da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) está
a apostar na expansão da educação
pré-escolar, à escala nacional, como
forma de preparar as crianças para o o
Sistema Nacional de Educação.
A informação foi partilhada há
dias, em Maputo, pela Ministra da
Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namashulua, num encontro que manteve com a directora
executiva global da Save the Children,
Inger Ashing.
Na ocasião, Namashulua afirmou
que o sistema tem cerca de oito milhões de crianças e tudo está a ser feito
no sentido de que todas tenham acesso a um ensino de qualidade.
Precisou que o sector tem levado
a cabo vários programas, sobretudo
os relacionados com a rapariga, para
a sua retenção na escola, evitar casamentos prematuros e gravidezes precoces.
A título de exemplo, neste mês

de Maio foi lançado, na província do
Niassa, um projecto com enfoque na
rapariga com vista a incentivá-la a
não desistir de estudar, esperando-se que a iniciativa seja alargada para
Cabo Delgado.
“Há um grande engajamento de todos nós para que os menores tenham
melhores condições de ensino, apesar
das várias dificuldades que o país enfrenta, desde as cheias e ciclones e o
terrorismo em Cabo Delgado”, disse.
Segundo a governante, pelo menos
30 por cento da população não sabe
ler, nem escrever, sendo que a maioria
das pessoas está nas regiões centro e
norte do país. A preocupação, segundo Namashulua, é continuar a levar
mais crianças à escola para que no futuro reduza o índice de analfabetismo
no país.
Disse que é pela mesma razão que
no ano passado o sector aprovou o
plano para acelerar o programa de alfabetização.

Ministro Max Tonela acredita
na estabilização dos preços
dos combustíveis

Pág. 4

Sobe número de casos
activos de Covid-19
Pág. 6
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diferentes entidades
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JOSÉ Craveirinha (1922-2003), o
poeta-mor do país, se fosse vivo,
completaria hoje, 28 de Maio,
100 anos. A festa do centenário do autor será marcada pela
realização de várias actividades,
estando as cerimónias principais
previstas para as 12.00 horas, no
Conselho Municipal de Maputo.
Antes, às 10.00, haverá deposição de flores na cripta de José
Craveirinha, na Praça dos Heróis Moçambicanos. Mais tarde,
pelas 15.00 horas, a Associação
dos Escritores Moçambicanos
(AEMO) realizará um sarau cultural em homenagem ao escritor
no Espaço Guilhermina.
Por seu turno, na Fundação
Craveirinha, liderada pelo filho
do poeta, Zeca Craveirinha, será
descerrada a placa comemorati-

va do centenário. O autor viveu
nesta casa, que conserva parte do
seu rico espólio.
As celebrações do centenário do poeta decorrem há algum
tempo, sobretudo na AEMO.
A Universidade Eduardo
Mondlane (UEM) está a organizar, até ao próximo ano, um ciclo
de comemorações do centenário
do poeta-mor, a quem o “Notícias” dedica a página 47 desta
edição.
José João Craveirinha nasceu
Maputo, a 28 de Maio de 1922, e
morreu em Joanesburgo, África
do Sul, a 6 de Fevereiro de 2003,
vítima de doença. Foi o primeiro
autor africano a ganhar, em 1991,
o Prémio Camões, o galardão
mais relevante da língua portuguesa.

BREVES

PM na cimeira
sobre terrorismo

Feira fala de saúde
sexual reprodutiva

O PRIMEIRO-MINISTRO, Adriano Maleiane, participa hoje,
em Malabo, capital da Guiné Equatorial, na 16.ª Sessão Extraordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana sobre Terrorismo e Mudanças Inconstitucionais de Governo em África. Maleiane participa
no encontro em representação do Presidente da República,
Filipe Nyusi, e faz-se acompanhar pelo Ministro da Defesa
Nacional, Cristóvão Chume, Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Manuel Gonçalves, e pelo embaixador e representante permanente de Moçambique junto
da União Africana, Alfredo Nuvunga.

A REALIZAÇÃO de uma feira de saúde e apresentações artístico-culturais são algumas das actividades que
vão marcar hoje, em Maputo, a celebração do Dia
Internacional da Luta pela Saúde da Mulher. A iniciativa do Ministério da Saúde visa consciencializar a sociedade sobre a importância da educação
sobre a saúde sexual reprodutiva e promoção dos
direitos da mulher. Uma nota recebida no “Notícias” refere que o evento contará com a participação de profissionais das diferentes repartições da
instituição.

Trabalhadores na RAS
aderem à Segurança Social
OS trabalhadores moçambicanos nas minas e farmas na África
do Sul reafirmam a sua determinação de aderir ao sistema de
segurança social no país, como forma de garantir a subsistência
em situações de falta ou diminuição de capacidade para o trabalho. Segundo o presidente da Associação dos Trabalhadores
das Minas e Farmas da África do Sul, Victor Cossa, existe um
entusiasmo no seio dos trabalhadores em resultado do trabalho
de sensibilização e inscrição já realizado pelas equipas do Instituto Nacional de Segurança Social, da Direcção do Trabalho
Migratório e dos Serviços Moçambicanos de Administração do
Trabalho na África do Sul, segundo uma nota da instituição.
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Click da Semana

Tema de Fundo

O nobre dever
de defender o Estado
FALAR da Procuradoria Geral da República (PGR) e da Polícia da República de
Moçambique (PRM) é abordar duas das
mais importantes instituições do país,
pois têm a nobre missão de defender o
Estado que, nos últimos dias, tem sido
vítima de actos de corrupção.
É nesta onda que encontrámos
grandes aproximações entre Beatriz
Buchili, Procuradora-Geral da República,
e Bernardino Rafael, Comandante-Geral
da Polícia.
Estabelecemos
este
paralelismo
porque ambos não param de “pregar” todos os dias contra a corrupção nos mais
diversos sectores sociais, sobretudo no
aparelho do Estado.
Fazem uma abordagem mais virada
para as instituições por si dirigidas. Assim, quase todos os dias somos brindados
com intervenções dessas duas personalidades a apelarem aos seus pares para se
absterem de entrar em esquemas.
Ambas as figuras têm discursos pontuais nos quais reconhecem que o humano é por natureza falível, entretanto
apresentam-no como sendo sucesptível
de praticar actos nobres, mostrando que
não há nobreza maior do que defender o
Estado.
Têm a humildade suficiente para
reconhecer, no caso de Buchili, haver
magistrados que, no lugar de defenderem
o país, entram no crime para provar “o

Podar árvores
e oferecer
lenha a alguns
GARANTIR o melhor desenvolvimento das árvores e evitar desastres nas rodovias da cidade de Maputo é o desafio das autoridades municipais. Por isso, os funcionários da edilidade
saíram à rua para podar árvores, conforme é habitual, evitando deste modo que estas caíam, por diversos motivos, sobre
estabelecimentos comerciais, viaturas e outros bens públicos e privados, causando danos duplicados ao munícipe e ao
Governo local, que devem arcar com várias consequências. O
bom disso é que nesta empreitada todos saem a ganhar porque
o município reduz riscos de acidentes e o cidadão aproveita-se
da lenha para vários fins, conforme documentou o repórter fotográfico Félix Matsinhe.

doce mel da corrupção”, acontecendo o
mesmo com alguns agentes da PRM, que
se esquecem da sua missão de garantir a
paz e segurança públicas.
Quando assim é, estes servidores públicos tornam-se no pior terror da nação,
pois não se espera que eles resolvam os
problemas por si criados. Ou seja, são
um atentado à reputação do Estado, cuja
credibilidade custa restaurar.
Estes funcionários não fazem uso do
exercício maior da cidadania e pouco
contribuem para a formação de cidadãos.
Pelo contrário, servem de exemplo para
aqueles que consideram estes e outros
crimes normais.
Por isso, “Conversas ao Sábado” defende uma punição exemplar contra todos que se negam a ser um bom exemplo
para uma sociedade recheada de valores
nobres como o respeito, honestidade e
lealdade, pois não respeitam a bandeira
que juraram “morrer” por ela.
Considerando que o Estado tem o
poder de executar e legislar, pensamos
que pode para criar leis eficazes para acabar com a corrupção. Mas, como todos
nós sabemos, nada vale ter leis bonitas e
não colocá-las em prática.
Com isso queremos dizer que até a
legislação actual se posta em prática pode
mudar muitas coisas e dinamizar várias
mudanças sociais. É possível acabar com
estes males, portanto, “mãos à obra”!
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Detido por burla
UM indivíduo de 39 anos está à contas com
o Serviço Nacional de Investigação Criminal
(SERNIC), na cidade de Maputo, indiciado de
burlar nove pessoas no valor de três milhões de
meticais sob promessa de importar veículos do
Japão a partir de Durban, África do Sul.
O suspeito, por sinal membro das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique (FADM),
confirma ter recebido o valor e que o devolveu
a algumas vítimas.
“Não sei se são nove, estou no processo de
pagar com o meu esforço para ver se saio desta situação, eu não burlei ninguém, estou aqui
porque recebi o valor e também sou vítima, é a
única coisa que posso dizer por enquanto», explicou.
O acusado acrescentou que nunca fugiu da
responsabilidade, por isso tem estado sempre
Exposição sobre segurança no trabalho

NO PRIMEIRO TRIMESTRE

INSS supera meta
de inscrição de empresas
e trabalhadores

O

INSTITUTO Nacional
de Segurança Social
(INSS) - Delegação
da Cidade de Maputo, superou a meta
de inscrição das empresas e
trabalhadores para o primeiro
trimestre do ano em curso.
Os resultados positivos,
segundo o delegado da cidade, Rui Guimarães, resultam
das acções de sensibilização
levadas a cabo por esta entidade nos últimos dois anos bem
como do perdão das multas, no
caso de cobrança de dívidas.

Neste contexto, foram
abrangidas cerca de 1037 empresas e 4293 trabalhadores,
sendo que a meta era de 1024 e
2053, respectivamente.
Em relação à dívida das
empresas, o INSS esperava obter pouco mais de 67 milhões,
mas arrecadou 271 milhões, o
que pressupõe uma recuperação em mais de 300 por cento.
Segundo Guimarães, um
dos desafios do INSS era abranger um maior número possível de trabalhadores por conta
própria que nalgum momento

apresentam limitações para a
sua inscrição, devido a insuficiência ou mesmo inexistência
de documentos identificativos.
“Mesmo assim, conseguimos superar a meta de inscrição, pois esperávamos abranger 312 trabalhadores, mas
inscrevemos 328, fruto das
campanhas de sensibilização
feitas porta-a-porta e em aglomerados populacionais onde se
encontra este grupo, como nos
mercados”, explicou.
Acrescentou que há um
trabalho no sentido de abran-

ger pessoas sem identificação,
mas também estas podem
contactar o INSS para obter
apoio sobre como fazer a inscrição.
“O maior desafio é manter os trabalhadores por conta
própria a pagarem, porque há
casos em que, por alguma razão, mudam de actividade ou
ficam sem condições de continuar a contribuir. Por isso
temos um sector que faz o controlo dos beneficiários e procura saber por que razão pararam
de pagar”, disse.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

ARA-Centro, IP, Administração Regional de Águas do Centro, Instituto Público
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
Nos termos do Art. no 32, n.º 2, alínea c) 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 as seguintes empresas pelos valores indicados na tabela abaixo:
Valor da
N.º
Modalidade de concurso
Objecto
Empresa adjudicada
proposta
(MT)
Concurso de Ajuste
Prestação de serviços para emissão
DirectoNº: 24/47A004151/
de passagens aéreas para ARALAM
400,000.00
01
CAD/SERVIÇOS/2021
Centro, IP
Contratação de empreitada de
obras para construção de um
CONSORCIO SBI
escritório, anexos e duas casas
CONSTRUÇÕES,
Concurso Público Nº :
02
tipo 2 no Município de Metangula,
LDA E ENCIL
0074/ 47A004151/CP/
25,683,377.72
Distrito do Lago, Província do
CONSTRUÇÕES, LDA
OBRAS/2022
Niassa
Prestação de consultoria para
fiscalização de empreitada de obras
Concurso Público Nº.:
para construção de um escritório,
072/CP/47A004151/
03
anexos e duas casas tipo 2 no
OBRAS/2021
Município de Metangula, Distrito do
AIRTECH
3,199,950.66
Lago, Província do Niassa
Contratação de empreitada de
Concurso Público Nº.:
obras para construção de uma
04
MARJU
072/CP/47A004151/
represa de Namadende, Distrito de
3,363,661.55
CONSTRUÇÕES, LDA
OBRAS/2021
Macanga, Província de Tete
Concurso por Cotações Nº:
Fornecimento de combustível e
SOCIEDADE MEL DE
0007/47F0071/BENS/
05
lubrificantes
NHAMAPAZA, LDA
258,507.58
CC/2021
Concurso por Cotações
Prestação de serviços de pinturas
TEA CONSTRUÇÕES,
Nº:47A004151/ 004/CC/
de imóvel no escritório da divisão
06
LDA
407,468.88
SERVIÇOS/2021
de gestão da bacia do Zambeze
Prestação de serviços de
07
Concurso Público Nº: 002/
manutenção transporte
3,050,000.00
MOTORCARE
47A004151/ SERVIÇOS/
SERVICES, LDA
Fornecimento de pneus
1,140,000.00
CP/2022
Concurso por Cotações Nº:
Aquisção de um computador
08
0102/47A004151/CC/
LIFE TOUCH, LDA
89,950,00
portatil
Bens/2021
Tete, aos 26 de Maio de 2022
A RA
(Ilegível)
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em contacto com os clientes.
“Eu sempre dei satisfações. O que devo fazer
é reunir esforços para a devolução do dinheiro,
porque já não tenho como recuperar”, disse.
Por seu turno, o porta-voz do SERNIC na
cidade de Maputo, Hilário Lole, referiu que o
arguido foi por diversas vezes solicitado para
prestar declarações sobre o contorno das denúncias, sendo que não compareceu e foi detido, em Xai-Xai, na província de Gaza.
“Este indivíduo abandonou o serviço há
sensivelmente quatro meses, até que as investigações culminaram com a sua localização”,
disse.
Lole apelou para que as pessoas adquiram
bens com entidades legais porque o SERNIC
tem registado vários processos da mesma natureza.

CTA gere Mercado
de Magumba e Frango
O MERCADO Municipal de Frango e Magumba (Hilsa Kelee), na
cidade de Maputo, passa à gestão
da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) por um período de oito
anos.
Segundo o vereador do De-

senvolvimento Local no Conselho
Municipal de Maputo, Danúbio
Lado, trata-se de uma experiência
que visa mostrar a capacidade que
o sector privado detém na gestão
de infra-estruturas públicas.
Para o efeito, durante este
período o Município estará envol-

vido como supervisor directo da
nova gestão.
“Os vendedores também fazem parte da comissão de gestão
para melhor transmitir as suas
ideias e preocupações em ambiente harmonioso dentro do
mercado”, acrescentou.

Imundície no “Estrela”
OS vendedores e utentes
do Mercado Estrela Vermelha, no Bairro do Alto Maé,
na cidade de Maputo, estão
preocupados com a imundície resultante da acumulação
de águas negras de esgotos à
volta do local.
Segundo vendedores entrevistados pelo “Notícias”,
o problema é antigo e quem
de direito nada faz para solucioná-lo.
“Nós vendemos assim
mesmo porque não temos
outra opção. Uma equipa do

Município veio, semana passada, fazer limpeza nos esgotos mas não resultou, hoje
voltamos à mesma situação”,
disse o vendedor Alexandre
Duce.
Samuel Saguar reconhece
que é complicado trabalhar
naquelas condições, uma vez
que se encontra vulnerável a
contrair doenças.
“Isto é um atentado à
saúde pública, o pior é que
algumas pessoas confeccionam alimentos para posterior venda neste local”, co-

mentou.
Acrescentou que tem
vontade de abandonar a zona
mas infelizmente é neste lugar onde consegue alguma
coisa para o sustento da sua
família.
Carmina Magaia, outra
vendedora, mostrou a sua
insatisfação por estar a perder clientes por conta da situação.
“Os clientes já não entram no mercado por causa
da água de esgoto, que exala
mau cheiro”, lamentou.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
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

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

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

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM ---- 21620448
Serviço Geral ------------------- 21620457
Hospital Militar ------------- 21616825/8
José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

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

MUSEUS
Museu da Revolução – Av. 24 de Julho,
n.º 2999
Museu da História Natural – Travessa
do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda – Rua
Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-Min, n.º 1233
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Tonela acredita na estabilização
dos preços dos combustíveis

O

MINISTRO da Economia e Finanças, Max
Tonela, manifestou-se confiante de que
não será necessário
voltar a aumentar os preços
dos combustíveis, após subida de segunda-feira, ressalvando que tudo depende da
situação global.
“Cremos que, apesar de
estar em alta, o preço estabilizou. Portanto, não haverá
razões para incrementos adicionais, mas isto depende da
evolução da situação geopolítica no mundo, que tem uma
influência sobre preços dos
produtos petrolíferos”, disse
Max Tonela, à margem dos
encontros anuais do Banco
Africano de Desenvolvimento, em Acra, Gana.
O governante, que falava
à Lusa, sublinhou que o nível dos preços ao público em
Moçambique “é o mais baixo
em toda a região Austral de
África”.
A Autoridade Reguladora
de Energia (ARENE) anunciou, na passada segunda-feira, o reajuste dos preços
dos combustíveis no país,
com um aumento em todos
os produtos petrolíferos.

O ministro da Economia e Finanças acredita que o preço do petróleo tende a estabilizar

O presidente da ARENE,
Paulo António da Graça, disse na ocasião que o Governo moçambicano procurou
evitar um reajuste que pressionasse o cidadão retirando temporariamente a taxa

sobre os combustíveis para
evitar uma subida drástica.
A este respeito, o ministro Tonela explicou que, sendo os combustíveis líquidos
integralmente importados,
uma vez que Moçambique

ainda não está em condições
de os produzir, o país tem de
comprar aos preços internacionais inflacionados devido
à guerra entre a Rússia e a
Ucrânia e depender das taxas
de câmbio.

“O que o Governo procura é encontrar medidas internas das variáveis sobre as
quais tem controlo, para mitigar este incremento. Mas
nós assistimos a um aumento de tal forma que a partir
de certa altura, o Executivo
não tem como fazê-lo”, recordou.
O ministro Tonela explicou que há países que
têm subsídios estruturados,
sobretudo aqueles que são
produtores, mas que no caso
moçambicano o Governo
tem que avaliar se subsidia a
economia no seu todo ou se
encontra mecanismos tendo
em conta também as restrições que o Estado tem.
“Isto decorre da capacidade financeira do próprio
Estado que deve priorizar
os sectores-chave e sociais,
educação, saúde,etc. Portanto, esta tem sido a estratégia do Governo”, disse
Tonela.
Os produtos petrolíferos
à venda em Moçambique são
importados por via marítima
em cargueiros especiais pela
Imopetro, detida pelas distribuidoras de produtos petrolíferos que operam no país.

CTA propõe medidas para mitigar subida
A CONFEDERAÇÃO das Associações Económicas de Moçambique (CTA) propõe como
medida temporária a instalação depósitos de combustíveis
nos terminais dos transportes
públicos de passageiros para
que os operadores privados
possam abastecer em grupo e,
deste modo, beneficiarem de
preços mais acessíveis.
O presidente da CTA,
Agostinho Vuma, acredita que
a medida poderá permitir que
os transportadores, organizados em associações, possam
adquirir combustível ao mesmo preço que o distribuidor,
que é inferior ao de venda ao
público.
“Esta medida, a curto prazo, ajudaria a minimizar os
impactos negativos da subida
do preço de combustível sobre
a economia, no geral, e tem o
benefício adicional de apoiar
na organização e formalização
dos transportadores”, disse
Vuma em conferência de imprensa realizada há dias, em
Maputo.
Actualmente, o preço do
distribuidor na estação de armazenagem é de 72,83 meticais o litro de diesel, contra
78,97 meticais de venda ao
público, o que significaria, segundo Vuma, uma poupança

GREVE NAS MINAS DE CARVÃO DE MOATIZE

Executivo apela
à busca de consensos
DALTON SITOE
O GOVERNADOR de Tete, Domingos Viola, instou a Direcção da Vulcan, empresa que
adquiriu o negócio de carvão
em Moatize, na província de
Tete, a priorizar o diálogo na
busca de soluções para o diferendo que opõe esta firma
e um grupo de trabalhadores
que paralisou as operações
naquela mina.
Viola falava quinta-feira,
na cidade de Tete, durante a X
Sessão Ordinária do Conselho
Executivo Provincial (CEP),
onde revelou ter mantido recentemente um diálogo com
os gestores da Vulcan para se
inteirar do estágio de operação nas minas de carvão (de

Moatize), que outrora pertenceram a Vale Moçambique.
“Durante o período de
paralisação houve um grupo
de pessoas que lançou pedras
para viaturas que transportavam os colaboradores da
empresa. São actos que não
podemos admitir, pois põem
em risco a vida dos que têm
a vontade de trabalhar. Há
também prejuízos para a empresa visto que pelo menos
oito autocarros seus foram
vandalizados”, afirmou.
O Governador de Tete salientou também ter garantido à direcção da Vulcan que
o CEP está disponível para
prestar todo o apoio que a
mineradora solicitar para via-

bilizar as suas operações.
Ainda na X sessão ordinária do CEP, Domingos Viola fez referência ao recentemente realizado II Fórum dos
Governadores Provinciais da
Região Centro Para o Desenvolvimento das Comunidades, que decorreu na Vila do
Songo, no distrito de Cahora
Bassa.
Viola exortou ao Conselho
Executivo Provincial a identificar indústrias que precisam
de ser reablitadas e a negociar
com representantes do sector privado as modalidades
de aplicação dos 50 milhões
de dólares norte-americanos
que o Banco Mundial disponibilizou recentemente para
a revitalização industrial.

PUBLICIDADE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 102/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 27 Maio
de 2022
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,21

64,47

63,84

4,05
5,27
4,05
1,46
3,68

4,13
5,38
4,13
1,49
3,75

4,09
5,33
4,09
1,48
3,71

497,52
62,64
27,21
167,22

507,44
63,89
27,75
170,56

502,48
63,27
27,48
168,89

13,27
49,64
9,40
9,44
9,10
79,79
6,66
6,43
66,00
67,74

13,53
50,63
9,59
9,62
9,29
81,38
6,79
6,56
67,32
69,09

13,40
50,14
9,50
9,53
9,20
80,59
6,73
6,50
66,66
68,42

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

MÉDIA

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

A CTA defende preços de combustíveis mais acessíveis para os transportes públicos de passageiros

de 6,14 meticais por litro.
A
proposta,
explicou
Vuma, não visa “desestimular
a actividade retalhista das gasolineiras, pois trata-se de uma
medida temporária para minimizar o impacto da subida dos

preços”.
Na estrutura actual do preço do combustível, o Governo
decidiu aumentar a margem do
distribuidor de 7,75 meticais
para 8,25 meticais, por litro de
gasolina, gasóleo e petróleo,

como forma de compensar as
perdas que as gasolineiras registam e recuperar o valor que
deveria ter sido compensado.
Entretanto, o mesmo valor, segundo Vuma, continua
inferior ao que seria necessário

para o efeito.
A CTA propõe ainda a redução do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA) pelo facto
de ter um peso significativo
na estrutura do preço final do
combustível.

CCM quer internacionalizar
empresas e marcas nacionais

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.855,80000
Venda.............. 1.856,31000

te da CCM, Álvaro Massinga, convidou os participantes a promover
parcerias para o desenvolvimento
do comércio e investimento entre
os dois países.
“Acreditamos que existe um
grande potencial para a realização
de negócios. Moçambique é verdadeiramente um país do presente e
do futuro, com enormes potencialidades minerais, turísticas, agro-ecológicas, faunísticas, pesqueiras e uma população jovem e activa
capaz de gerar riqueza e transformar todos os recursos disponíveis
em prol do desenvolvimento”,
disse.
A fonte acrescentou ter consciência dos acordos bilaterais existentes e das trocas comerciais que

têm como base as exportações,
para o Ruanda, de açúcar, milho e
carvão mineral.
“Acreditamos, porém, no potencial de diversificação existente para alargar o espectro destas
parcerias comerciais integrando
outros produtos de que temos um
enorme potencial como é o caso de
feijões, soja, amêndoas, leguminosas e produtos pesqueiros”, frisou.
Já o ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, intervindo na ocasião, disse que os dois
países tem um histórico de convivência continental que voltado
para o desenvolvimento do comércio e investimento pode e deve
continuar a dinamizar, de forma
recíproca e vantajosas, as respecti-

%
%

Maputo, 30.05.2022
(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.

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

A CÂMARA de Comércio de Moçambique (CCM) pretende apoiar a
internacionalização de empresas e
marcas nacionais.
De acordo com a Câmara, pelo
menos 120 empresários moçambicanos, representando os principais
sectores de actividade económica
do país, manifestaram a pretensão
de internacionalizar as suas empresas, marcas, produtos e serviços em outros mercados.
A CCM juntou, num evento
que terminou ontem em Maputo,
empresários nacionais e ruandeses com o objectivo de promover
um intercâmbio empresarial para
incrementar de negócios e trocas
comerciais entre eles..
Falando na ocasião, o presiden-

4,0000000
2,0757100

vas economias.
“Por isso, Moçambique tem
vindo a construir mecanismos de
promoção e de facilitação do comércio e investimento sempre augurando o estímulo ao incremento
da relação comercial tendo como
intervenientes e beneficiários directos, o sector privado nacional”,
disse.
De acordo com a fonte, a balança comercial dos últimos cinco
anos, apesar de ser favorável para
Moçambique, com exportações
cifradas em 2,3 milhões de dólares contra 1,5 milhões de dólares
de importações, tem um enorme
espaço de diversificação e crescimento equilibrado, considerando
as mútuas potencialidades.

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ!

Termos e condições aplicavéis

O NOTÍCIAS DEDICA DIARIAMENTE
UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Compartilhamos jornais e revistas estrangeiras
CIDADE DA BEIRA
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONDUÇÃO DE VEÍCULOS

Escolas em palestras para
prevenir atropelamentos

Inundações na Praia Nova

Famílias serão
reassentadas
em Muabvi

C

EM famílias residentes
na zona da Praia Nova,
na cidade da Beira, serão reassentadas em
breve no vigésimo
bairro Muabvi, com vista a minimizar a situação de risco em
que se vive naquela zona propensa a inundações e eventos
extremos.
O facto foi tornado público
pelo presidente do Conselho
Municipal da Beira (CMB), Albano Carige, durante a inauguração e entrega da estrada
Missão Benedito, que parte da
Passagem de Nível até ao Cen-

tro de Saúde de Chingussura.
Segundo Albano Carige, o
Município ganhou recentemente um concurso de Fundos de Cidades e Mudanças
Climáticas, cuja verba será
aplicada na concretização
desta pretensão.
São no total 200 mil dólares que servirão para o arruamento da área em que as
famílias serão reassentadas,
instalação de água e energia.
A fonte deu a conhecer
ainda que, desse valor, será
igualmente comprada uma
câmara frigorífica para todos

os moradores que sobreviviam da actividade pesqueira,
de modo a evitar que as suas
vidas estejam desajustadas da
realidade em que estavam habituados.
“O valor em causa será financiado pelo nosso parceiro
de cooperação MMC até Setembro deste ano. Enquanto
isso não acontece nós vamos
adiantar com o desenho deste
plano”, assegurou.
“A ideia é ensaiar a primeira fase de reassentamento
e vamos começar com estes
100 munícipes que vivem na

Praia Nova, isso para ver se
conseguimos evitar o risco que
passam quando há eventos climáticos”, sublinhou.
O presidente do CMB explicou que após o reassentamento de todas as 860 famílias
existentes na zona da Praia
Nova a mesma será transformada numa zona para infra-estruturas verdes.
“Nós não podemos mitigar
a situação de mudanças climáticas, mas devemos nos adaptar aos efeitos destes eventos
de forma a conseguir enfrentá-los”, elucidou.

AS escolas de condução
da cidade da Beira estão a
acolher diversas palestras
para sensibilizar novos e
futuros condutores a travarem o agora preocupante aumento de casos
de atropelamento e fuga
por parte de muitos que já
possuem habilitação para
condução.
Segundo o delegado
do Instituto Nacional dos
Transportes Rodoviários
(INATRO) em Sofala, José
Chilevo, a iniciativa visa
sensibilizar os novos automobilistas sobre como devem proceder após algum
eventual sinistro.
O delegado do INATRO
não revelou o número de
casos, mas garantiu que a
situação tem vindo a ser
constante, principalmente
aos finais de semana.
“Como INATRO, estamos a intensificar palestras nas escolas de condução e uma das matérias
que sensibilizamos é sobre
o desencorajamento desta
prática depois da formação”, afirmou.
Recordou que sanções
por abandono ao sinistrado
fazem parte do Código de
Estrada e existe uma pena
para aquele tipo de crime.
Quanto aos automobilistas, Chilevo afirmou que
são sensibilizados no decorrer do trabalho levado a

Para além dos automobilistas, crianças também são sensibilizadas na luta contra os acidentes de viação

cabo pelo INATRO e Polícia
de Trânsito no dia-a-dia.
Mesmo assim, segundo
a fonte, há quem não acate
as recomendações e continua a conduzir de forma
inapropriada.
Aconselhou-os a não
abandonarem o local do
acidente após algum atropelamento, visto que o sinistro nas estradas acontece sem que as partes
queiram, por isso não há
necessidade de alguém se

colocar em fuga.
De acordo com o delegado do INATRO, há vezes
em que a culpa do atropelamento é do próprio peão,
daí ser necessário aguardar
pela chegada das autoridades ao local para o devido esclarecimento.
Num outro desenvolvimento, revelou que vários casos de acidentes de
viação são provocados por
jovens após o consumo excessivo de álcool.

“Reportamos
vários
casos de acidentes de viação devido ao consumo
de álcool, principalmente depois das restrições
que tinham sido impostas devido à pandemia da
Covid-19”, lembrou, sublinhando que alguns
condutores
consomem
bebidas alcoólicas porque
sabem que não serão submetidos ao teste de alcoolemia pela Polícia de Trânsito.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos

Administração Regional de Águas do Centro, IP
Repatição Autónoma de Aquisições

Anúncio de Concursos
1.

No âmbito 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, a Repatição Autónoma de Aquisições da ARA-Centro, IP convida empresas
interessadas a apresentarem propostas, fechadas para o provimento dos bens, serviços e contratação de obras:

Nº do Concurso

Objectos do Concurso

Prazo de entrega das
Validade propostas documentos
de Qualificação
Modalidade
da
Proposta
Data
Hora

Data de
Pronuciamento
de
posicionamento

Data

Hora

Data

Hora

Valor da
Garantia
provisória
em
meticais
(MT)

Data e hora da
Abertura das
propostas

0007/
CL/47A004151/
Bens/2022

Fornecimento de combustível
para Divisão Gestão de Búzi, na
cidade de Chimoio

Concurso
Limitado

120 dias

10/6/22

11.15 horas

10/6/22

11.30
horas

15/6/22

11.00
horas

Não
aplicável

0010/
CP/47A004151/
Bens/2022

Aquisição de equipamento
do laboratório e respectivo
reagentes

Concurso
Público

120 dias

17/6/22

9.15 horas

17/6/22

9.30
horas

15/6/22

9.00
horas

Não
aplicável

0008/
CL/47A004151/
Bens /2022

Prestação de serviços de
manuteçao de viaturas para a
Divisao de Gestão de Búzi, na
cidade de Chimoio

Concurso
Limitado

120 dias

10/11/22 10.15 horas 10/11/22

10.30
horas

15/11/22

10.00
horas

Não
aplicável

0011/
CP/47F000741/
Bens/2022

Aquisição de computadores

Concurso
Público

120 dias

17/6/22

10.15 horas

17/6/22

10.15
horas

20/6/22

9.00
horas

Não
aplicável

0013/
CL/47A004151/
SERVICOS/2022

Prestação de serviços de
lanches para os trabalhadores
Lote I: Sede, na cidade de Tete
Lote II: DGB Zameze, na cidade
de Tete

Concurso
Limitado

120 dias

10/6/22

11.15 horas

10/6/22

11.30
horas

15/6/22

11.00
horas

Não
aplicável

0016/
CL/47F000741/
Bens/2022

Prestação de serviços de
limpeza e jardinagem para os
ecritórios
Lote I : Sede e resistência
protocolar em Matema.
Lote II: Caia
Lote III : Zumbo

Concurso
Limitado

120 dias

10/6/22

11.15 horas

10/6/22

11.30
horas

11.00
horas

Não
aplicável

Concurso
Limitado

120 dias

10/6/22

11.15 horas

10/6/22

11.30
horas

15/6/22

11.00
horas

Não
aplicável

Concurso
Limitado

120 dias

10/6/22

11.15 horas

10/6/22

11.30
horas

15/6/22

11.00
horas

Não
aplicável

Prestação de serviços de
0017/
inspecção de viaturas para ARA
CL/47F000741/
Centro, IP, para as cidades de
Bens/2022
Tete, Beira e Chimoio
0009/
CL/47F000741/
Bens/2022

Aquisição e montagem de
placas de sensibilização das
comunidades ao longo do rio
Revúbuè

15/6/22

2.

Os concorrentes Interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no ARA-Centro,
IP – Administração Regional de Águas do Centro, Instituto Público, Bairro M’padue, EN nº 103, C.P. 67, Cidade de Tete; pela importância
não reembolsável de 1000.00MT (mil meticais), das 8.00 às 15.00 horas, de 2a a 6a feira.

3.

Para o efeito os concorrentes deverão depositar a quantia na conta n.º 1079144510002 do BCI – Administração Regional de Águas
do Centro, Institituto Público e apresentar o talão de depósito no endereço acima referenciado.

4.

As propostas e documentos de qualificações deverão ser entregues na Repatição Autónoma de Aquisições, sita no Bairro M’páduè,
EN nº 103, C.P. 67, Cidade de Tete, de acordo com o horário e datas indicadas na tabela.
Tete, aos 27 de Outubro de 2021
Repatição Autónoma de Aquisições

230
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Ilha de Moçambique e
o nosso peixe de cada dia

A sustentabilidade da pesca é do interesse de todos

ROSA INGUANE,
da AIM

S

ÃO quatro horas da manhã e o céu começa a
clarear, a norte, sobre o
mar intensamente azul,
da Ilha de Moçambique, que no século XIX era a
capital de Moçambique, hoje
Património Cultural da Humanidade.
A temperatura média
anual nestes 445 quilómetros
quadrados da província de
Nampula é de 29 graus centígrados e a pluviosidade atinge
os 900 milímetros por ano.
Um verdadeiro postal ambulante de Verão, onde
tradições seculares cruzam-se, tornando a sua população verdadeiramente peculiar e de uma beleza ímpar.
É perante este cenário que
homens, mais velhos que novos, apressam-se com redes
de pesca e remos nos braços
ao encontro de suas canoas e
poucos barcos a motor, amarrados na praia que envolve a

Depois das 14.00 horas, num
dia bom, os homens regressam à terra firme, enquanto as
mulheres só deixam as águas
forçadas pela subida da maré.
Daí em diante entram em

Afiz Jamú, um influente
líder religioso que também
preside a Associação dos Pescadores da Ilha de Moçambique (ASSOPIMO), afirmou

ilhéus é a pesca e não o turismo.
Jamú não perdeu a oportunidade para partilhar com
a titular do sector o que entende ser a vulnerabilidade e

Transportadores marítimos viraram pescadores

cena os demais intervenientes desta cadeia de valor, que são os comercian-

No regresso da faina

Ilha, na costa e contra-costa,
como são no Areal, Sanculo,
Passos Mar, Lumbo, Jembesse
e Tocolo.
Uma hora mais tarde saem elas, as mulheres.
Avós com as suas netas e as
mães destas, que direccionam os seus passos para a
beira-mar, corpos embrulhados em capulanas e blusas
que já viram melhores dias.
Nasceu mais um dia, na Ilha
de Moçambique, onde a pesca é a principal actividade
produtiva que coloca o pão
de cada dia na mesa dos seus
mais de 56 mil habitantes, das
zonas insular e continental.
Os homens partem para a
faina diária, à procura de peixe
e frutos do mar, e as mulheres
são catadoras de moluscos.

cais.

tes, os processadores e os
transportadores de pescado.
Na Ilha de Moçambique não
existem lojas de venda de material de pesca.
Foi esta realidade contada
à nova Ministra do Mar, Águas
Interiores e Pescas, Lídia Cardoso, que recentemente escalou o local.
Partilhou os detalhes sobre o programa “Mais Peixe
Sustentável”, que na primeira fase não chegou aos ilhéus.
Contudo, foram abrangidos
pela segunda, lançada recentemente, em Namaíta, distrito de Rapale, no interior da
província de Nampula.
Os protagonistas foram
membros dos Conselhos Comunitários de Pesca, outros
operadores e autoridades lo-

categoricamente que, ao contrário do que se possa crer,
a principal actividade dos

fragilidade que perturba a actividade pesqueira na Ilha de
Moçambique.
“Todos nós vivemos à custa do mar, fazemos pesca artesanal de sobrevivência. Está
aqui em causa a nossa renda
e o pescado é um recurso que
começa a escassear, porque o
consumo aumentou, de forma extraordinária, devido à
explosão demográfica”, afirmou.
Jamú mantém viva a esperança de ver os pescadores a receberem meios e capacitação para optimizar os
seus negócios e clama por
outras opções, pois o desemprego no local é assustador.
“O recurso está a escassear,
precisamos de incentivos,
por exemplo, embarcações
com instrumentos que possam enfrentar o mar, porque

o pescado está cada vez mais
distante da costa e a pressão é
muito grande”, indicou.
Ramadane Artur, pescador e residente na zona de
Sanculo, em Jembesse, lamentou a exclusão da Ilha de
Moçambique na primeira fase
do programa “Mais Peixe Sustentável”.
Outro momento que deixou perplexos os presentes,
no encontro com a governante, foi quando uma pescadora denunciou a existência de
casos de cobranças coercivas
perpetradas por homens armados no mar.
“Eles até falam em Inglês
e estão armados, cobram-nos
valores monetários, dizem
que são fiscais e ameaçam
destruir ou queimar os nossos
equipamentos”, afirmou.
As autoridades locais manifestaram a sua surpresa com
estas informações que, pela
primeira vez, chegaram ao
seu conhecimento. Por isso
prometem apurar o que realmente poderá estar a acontecer.
Estas informações provocaram uma reacção imediata
da ministra Lídia Cardoso, que
apelou a uma maior vigilância
para eliminar cobranças e outras práticas ilícitas.
A governante entende que
alguns problemas derivam da
falta de uma melhor comunicação e articulação inter-sectorial, algo que deve mudar.
“Conversámos bastante
e outras questões têm a ver
com a nossa forma de comunicação. Temos que melhorar a nossa articulação a nível
central, provincial, distrital e
também com as comunidades
na base. Quando estes sistemas forem operacionalizados
de forma eficaz certamente
muitas destas questões apresentadas serão resolvidas.
Estamos a trabalhar e há
perspectivas animadoras em
relação às alternativas para
pesca, das quais, por exemplo,
algumas ligadas à cadeia de
valor do pescado”, explicou.
Lídia Cardoso anunciou que,
num prazo máximo de 20
dias, serão legalizados os centros comunitários de pesca
da Ilha de Moçambique. Os
três comités de co-gestão de
pesca existentes na Ilha são
ilegais.
“Aqui na Ilha temos três
e neste encontro tivemos um
diálogo aberto. Explicaram
que nos ciclones recentes
perderam embarcações e que
têm outras preocupações.
Querem mais apoio pois o que
recebem é pouco. Esta é uma
comunidade pesqueira por
excelência e não há grandes
alternativas de ocupação”,
anotou.
A província de Nampula é
uma das sete abrangidas pela
segunda fase do programa
“Mais Peixe Sustentável”, em
curso no país.

INGD defende
a transformação
dos desastres
em oportunidades
A PRESIDENTE do Instituto Nacional de
Gestão e Redução do Risco de Desastres
(INGD) defendeu quarta-feira, em Bali, na
Indonésia, a necessidade de converter os
desastres naturais em oportunidades de
desenvolvimento.
Luísa Meque liderou a delegação do
Instituto Nacional de Gestão e Redução do
Risco de Desastres (INGD) na Plataforma
Global para Redução do Risco de Desastres,
que decorreu em Bali, na Indonésia.
Meque transmitiu a experiência de Moçambique na gestão de eventos extremos e
destacou que os desastres devem, gradualmente, deixar de ser um problema para se
converterem numa oportunidade para um
desenvolvimento socioeconómico sustentável.
Indicou que a reposição de uma infra-estrutura danificada por um desastre deve
obedecer a padrões que a permitam manter-se firme perante quaisquer eventos extremos que possam ocorrer.
“É essa a resiliência aos eventos extremos que queremos e devemos construir”,
disse Luísa Meque.
A timoneira do INGD lembrou aos presentes na conferência que Moçambique
está a recompor-se agora dos impactos
da Tempestade Tropical ANA, Depressão
Tropical Dumako e do Ciclone Gombe, fenómenos ocorridos na época chuvosa e ciclónica 2021/2022.
“O INGD respondeu a estes eventos
com um intenso programa de assistência
humanitária”, disse Luísa Celma Meque,

Ministério Público quer
ver reduzido o crime
O MINISTÉRIO Público reafirmou a necessidade de actuação mais arrojada no controlo da legalidade, combate
à criminalidade organizada e
transnacional, tráfico de drogas, corrupção, terrorismo,
bem como na divulgação da
legislação para os cidadãos.
Esta determinação foi tomada durante os trabalhos do
XV Conselho Coordenador do
Ministério Público, que encerrou ontem na cidade de
Inhambane.
De acordo com o porta-voz do encontro, Nazimo
Mussá, as decisões deverão refletir-se no combate aos raptos, para que a prática não se
alastre para mais províncias.
A PGR também reafirmou a
necessidade da responsabilização em casos de incumprimento da Lei de Probidade
Pública, nomeadamente a de-

claração de bens e rendimentos pelos dirigentes abrangidos pelo dispositivo.
Indicou, igualmente, que
a instituição vai aprimorar a
actuação e coordenação com
outros organismos da Administração da Justiça para o
combate ao crime e dar celeridade no tratamento dos processos judiciais.
Nazimo Mussa disse que
a criação e implementação efectiva dos Gabinetes
Centrais de Combate à Criminalidade Organizada e
Transnacional e Recuperação
de Activos e também o alargamento dos Gabinetes de
Combate à Corrupção, está
reforçada a capacidade de intervenção do Ministério Público.
No entanto, segundo afirmou, o Ministério Público
carece de especialização dos

seus quadros para melhor
desempenharem as suas funções.
Defendeu, no entanto, que
os dispositivos recentemente aprovados pela Assembleia
da República devem surtir os
efeitos desejados, nomeadamente a Lei da Recuperação
de Activos bem como o combate do crime organizado
transnacional.
Disse também que o combate à corrupção no país está
na ordem do dia ,a avaliar pelo
número dos processos julgados.
O XV Conselho Coordenador do Ministério Público,
que se realizou-se sob o lema,
“Por Um Ministério Público
Interventivo na Defesa do Estado de Direito Democrático”,
terminou com todos participantes alinhados no cumprimento das decisões tomadas.

Sobe número de casos
activos de Covid-19
O NÚMERO de casos activos da Covid-19
tem vindo a aumentar nos últimos dias,
como resultado do registo de mais novas
infecções, aliado à declaração de menos
indivíduos recuperados da doença.
Até ontem 148 pessoas estavam a cumprir isolamento domiciliar ou institucional,
a maioria dos quais na cidade e província
de Maputo, com 111 casos activos. Dados do
Ministério da Saúde apontam para o registo
de 28 infecções pelo coronavírus.
Os casos foram extraídos de um total
de 530 amostras testadas em laboratórios
nacionais, representando uma positividade de 5,28 por cento e uma taxa acumulada
de 17,02 por cento desde o início da pandemia.
As estatísticas apontam para o registo
de uma alta hospitalar e igual número de
internamentos, sendo que três pacientes
com complicações respiratórias estão nos

Pede-se embarcações que cheguem ao mar alto

que agradeceu a cooperação dos vários
parceiros, alguns dos quais presentes na
conferência.
Estiveram presentes na Plataforma
Global para Redução do Risco de Desastres, entre outras figuras, o Presidente da
Indonésia, Joko Widodo e a Secretária-Geral-Adjunta das Nações Unidas, Amina
Mohammed.
O evento, que decorre desde o dia 23,
com término previsto para hoje, reúne líderes globais para debater questões de mitigação e prevenção bem como a construção de sociedades mais resilientes
Segundo o presidente da Assembleia-Geral, Abdulla Shahid, a prevenção e
redução de riscos de desastres deve ser
orientada para salvar vidas e garantir um
futuro sustentável para todos.
Ele notou que as pessoas mais vulneráveis são as que mais sofrem os impactos de
episódios como a Covid-19 e as mudanças
climáticas.
Por isso, defendeu ser fundamental que
a reconstrução tenha como foco as sociedades mais resilientes.
“Todas as iniciativas devem ser pensadas e implementadas para reduzir ricos,
reforçando que os desastres climáticos devem aumentar e que os resultados da guerra na Ucrânia devem acelerar a insegurança
alimentar no mundo”, disse.
Shahid disse acreditar na necessidade
de trabalho para resolver as vulnerabilidades existentes e, ao mesmo tempo, mitigar
os choques que ainda podem surgir.

centros de tratamento, dois dos quais nos
cuidados intensivos.
Dois indivíduos foram declarados livres
da doença em Inhambane. Mantém-se em
2203 o cumulativo de vítimas relacionadas
com a doença, não havendo notificação de
novo óbito.
No que diz respeito aos esforços de
imunização, 13.435 indivíduos maiores de
18 anos foram vacinados contra a Covid-19,
elevando para 15,04 milhões o cumulativo
de pessoas que já tomaram pelo menos
uma dose da vacina.
Dados da Direcção Nacional de Saúde
Pública indicam que 369.729 profissionais
de saúde, idosos em lares de acolhimento
e grupos de alto risco já tomaram a dose
de reforço e 14,18 milhões tem imunidade
completa.
A cobertura de vacinação atingiu 93,3
por cento dos 15,2 milhões previstos.
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NO PRIMEIRO TRIMESTRE

Acidentes com
táxi-mota mataram
30 pessoas

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

Arroz recuperado da rota de comercialização ilegal

POLICIA

Polícia recupera
arroz roubado
por camionistas
Os moto-táxi são uma alternativa à falta de transporte em Nampula

T

RINTA pessoas, entre
passageiros e motociclistas, perderam a vida
no primeiro trimestre
do ano em curso em
consequência de acidentes envolvendo táxi-mota, na cidade
de Nampula. A Associação Moçambique Sem Acidentes de
Viação (AMOSAVI), que anunciou estes dados, manifesta-se
preocupada com a situação e
aponta o desrespeito e/ou o
desconhecimento do Códi-

go de Estrada como sendo as
causas que estão por detrás dos
acidentes.
A AMOSAVI, um grupo cívico de cidadãos que se juntaram para mitigar a ocorrência
de acidentes de viação, admite
que os dados podem não corresponder à real situação, apesar de terem sido registados na
sua conta.
Calado Lopes, presidente
da agremiação, defende que
mesmo que a actividade de

táxi-mota seja reconhecida
como uma fonte de rendimento para estes operadores e seus
familiares, é urgente e necessário que sejam tomadas medidas para contornar a gravidade
da situação, sendo uma delas a
sua capacitação.
Recomendou ao Departamento da Polícia de Trânsito e
às autoridades municipais para
que realizem um trabalho sério que leve ao licenciamento
de todos os moto-taxistas da

praça, de modo a ter o controlo
do exercício da sua actividade.
Estima-se que operam na cidade de Nampula mais de três mil
moto-taxistas, a maioria dos
quais não filiados à associação.
Para além de constituir fonte de renda para subsistência,
os operadores de táxi-mota são
bastante úteis, numa cidade
em que há escassez de meios de
transporte, interligando os 17
bairros da cidade, habitada por
cerca de um milhão de pessoas.

MAIS de 300 sacos de arroz roubado foram
recuperados esta semana pela PRM da rota
de comercialização informal na cidade de
Nampula. Na sequência, foram detidos quatro indivíduos, sendo um motorista funcionário de uma empresa sediada em Nacala, o
comprador, por sinal um estrangeiro, e dois
“comissionistas”.
Os supostos ladrões faziam parte de uma
quadrilha de camionistas interprovinciais
que transportam mercadoria diversa, mas
que por vezes não chega ao destino por ser
roubada e vendida no mercado negro, segundo as autoridades policiais.
A mercadoria partiu do Porto de Nacala
com destino à província da Zambézia, mas
na cidade de Nampula, os indiciados desviaram o camião carregado de pouco mais
mil sacos de arroz para um local previamen-

UniRovuma harmoniza
actividades académicas
A FACULDADE de Ciências
Naturais, Matemática e Estatística da Universidade
Rovuma (UniRovuma), em
Nampula, pretende harmonizar as suas actividades práticas académicas, incluindo
científicas, com as extensões
de Lichinga, na província
do Niassa, e Montepuez, em
Cabo Delgado.
Para tornar possível este
propósito, os quadros desta
instituição de Ensino Supe-

rior são desafiados a discutir
e melhorar os aspectos relevantes, como as práticas
de ensino e aprendizagem,
qualidade das infra-estruturas, estratégias para busca de
financiamento, perfil dos laboratórios, entre outros.
O repto neste sentido foi
lançado esta semana pela Vice-Reitora da Universidade
Rovuma, Sarifa Fagilde, na
abertura do 1° seminário da
Faculdade de Ciências Natu-

rais, Matemática e Estatística, evento promovido sob
lema “Provendo a Ciência,
Tecnologia e Técnica para
Um Desenvolvimento Sustentável”.
A responsável disse ser
pretensão desta Universidade uniformizar todas as formas de implementação das
decisões a serem tomadas
pelos quadros desta instituição. Destacou que a implementação de certas activida-

des comungou dos mesmos
objectivos, mas elas deverão
ser implementadas de forma
diferente, tendo em conta as
especificidades de cada local
e o momento.
Sarifa Fagilde desafiou a
cada membro do corpo docente no sentido de dar o seu
máximo, contributo para a
melhoria da qualidade do
ensino e aprendizagem dos
estudantes deste estabelecimento de ensino superior.

te combinado, aonde descarregaram 320
sacos.
A recuperação do arroz foi graças a denúncias feitas à Polícia. O porta-voz da
PRM, Zacarias Nacute, disse que há muito
que a corporação vinha recebendo denúncias de empresários locais sobre a existência
de uma rede de camionistas que baldeiam
mercadorias no “mercado negro”.
Nacute garantiu que a mercadoria recuperada será entregue ao legítimo proprietário, depois de auferida a sua legalidade. Na
ocasião, o porta-voz referiu-se também ao
registo de 10 casos criminais durante a semana bem como a neutralização de seis automobilistas alegadamente envolvidos em
tentativa de suborno a agentes da corporação com quantias monetárias que variam
entre 100,00 e 600,00 meticais.

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

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
HOSPITAL PROVINCIAL DE TETE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
ARRENDAMENTO DE IMÓVEL TIPO III
1. O Hospital Provincial de Tete convida todas empresas elegíveis a manifestarem o seu interresse para prestação de Serviços de Arrendamento de Imóvel tipo-III.

2. As empresas e pessoas singulares interessadas deverão fornecer informação indicando a localização do imovel, descrição dos bens existentes, área do imóvel e outras informações que julgar relevantes.

3. O concurso será conduzido com base nos procedimentos 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.

PUBLICIDADE

4. As manifestações de interresse serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
•
•
•
•
•
•

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE MECONTA
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o n° 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 que os concursos abaixo foram
adjudicados, conforme o seguinte:
Nº
01
02
03

04

Tipo de Concurso

Objecto do Concurso

Concorrente adjudicado

Valor de
Adjudicação
incluindo IVA

Concurso Limitado nº 01/
SDEJTM/UGEA/2022
Concurso de Pequena Dimensão
nº 01/SDEJTM/UGEA/2022
Concurso de Pequena Dimensão
nº 02/SDEJTM/UGEA/2022
Concurso de Pequena Dimensão
nº 03/SDEJTM/UGEA/2022
Concurso de Pequena Dimensão
nº 04/SDEJTM/UGEA/2022
Concurso de Pequena Dimensão
nº 04/ SDEJTM/UGEA/2020

Fornecimento de material de consumo
para escritório, ensino e formação
Fornecimento de combustíveis e
lubrificantes
Manutenção e assistência técnica de
equipamento informático
Serviços gráficos de reprodução de papel
de resposta de Exames Finais/2022
Transporte de cargas e distribuição do
livro escolar nas ZIPs do distrito

ECA TRANSERVICE, SU, LDA

880.629,22MT

Deserto

-

APOLLO INFORMÁTICA, LDA

168.000,00MT

SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA

135.000,00MT

ECA TRANSERVICE, SU, LDA

188.662,50MT

Deserto

-

Confeição de refeições e alojamento

Localização do Imóvel ( arredores do HPT, zona Pavimentada e de fácil acesso);
Nivel de Segurança
Disponibilidade de água;
Climatização;
Espaço para parqueamento de viaturas;
Móveis em perfeitas condições (sofás, 3 Camas, Televisor, Geleira, Congelador, Fogão misto, Mesa de
Jantar de 6 lugares, Louça diversa, Guarda-roupas, Microondas e Máquina de Lavar).

5. Requisitos:
•
•

Título de propriedade do imóvel.
Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade do proprietário

6. As manifestações de interesse deverão ser redigidas em língua portuguesa, devendo conter um (1) Original
e duas (2) Cópias a serem entregues no endereço abaixo até às 9.00 horas do dia 2 de Junho de 2022, em
envelope fechado, com indicação dos serviços e nome do concorrente.

7. A sessão de abertura das manifestações será pública, no dia 2/6/2022 até às 9.30 horas, na Sala de Reuniões
do Hospital Provincial de Tete, na presença de concorrentes de desejarem comparecer.

8. Os envelopes contendo as manifestações de interesses deverão indicar claramente “Manifestação de
interesse para Arrendamento de Imóvel”.

9. Os candidatos poderão obter informação adicional no endereço abaixo:
Hospital Provincial de Tete, Cidade de Tete, Avenida Kwame Nkrumah, Telefones +258 252 22153, TeteCidade.
Tete, aos 27 de Maio de 2022

Meconta, aos 28 de Maio de 2022

Autoridade Competente

O Director Distrital

(Ilegível)

José Mussa Sarajabo
(Especialista de Educação)
234

228
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V SESSÃO DO COMITÉ CENTRAL

Frelimo afina máquina
rumo ao XII Congresso

O

PARTIDO
Frelimo
encontra-se desde
ontem reunido em
V Sessão Ordinária
do Comité Central,
afinando a sua máquina política com dois principais desafios à vista: a realização do
XII Congresso, agendado para
Setembro, e assegurar vitória
nos próximos desafios eleitorais.
Na Escola Central do Partido, na Matola, província de
Maputo, estão 199 membros
dos 211 que compõem o órgão.
Estão igualmente presentes
outros militantes, incluindo
representantes do Governo,
na qualidade de convidados.
No primeiro dia da reunião magna, cujo encerramento está previsto para o
fim do dia de hoje, os participantes apreciaram o relatório
da Comissão Política e o informe do Gabinete Central de
Preparação do XII Congresso,
agendado para Setembro.
Ainda ontem, foi apreciada e aprovada a directiva
sobre eleições internas para
órgãos do partido e debatido
o relatório do Comité de Verificação do Comité Central.
E porque se trata do partido que suporta o Governo,

Combatentes comprometidos com a causa da nação

Veteranos
firmes na luta

Reunião avalia desempenho do partido e do Governo por si suportado

está agendado para hoje o
balanço do Plano Económico
e Social do Estado - 2021 e o
debate do plano referente ao
presente ano.
Antes da aprovação dos

pontos da agenda, assistiu-se
a um verdadeiro momento de
festa na sessão de abertura,
com as organizações sociais
do partido a desfilarem cada
uma ao seu estilo.

As organizações Continuadores de Moçambique
(OCM), da Juventude Moçambicana (OJM), da Mulher
Moçambicana (OMM) e a Associação dos Combatentes da

Luta de Libertação Nacional
(ACLLN) fizeram-se à “sala
das grandes decisões” da Frelimo cantando e gritando hinos de alegria e de louvor ao
partido.

Juventude está pronta
POR seu turno, a Organização da Juventude Moçambicana (OJM) foi ao CC para
informar que os jovens estão
preparados para lutar rumo à
vitória do partido nos desafios que vêm pela frente.
Na voz do seu secretário-geral, Silva Livone,
recentemente eleito no II
Congresso da agremiação, o
braço juvenil do partido no

poder reconheceu a entrega
e empenho do Presidente da
Frelimo e da República, Filipe Nyusi, na materialização
dos programas do Governo
para a melhoria da vida das
populações.
Os jovens também aproveitaram o momento para
saudar e encorajar os outros
jovens moçambicanos que se
juntaram às fileiras das For-

ças de Defesa e Segurança
(FDS) e dão vida pela pátria
combatendo os terroristas
que atacam a região norte e
a província de Cabo Delgado,
em particular.
“Nós, jovens da Frelimo,
saímos do nosso congresso
unidos, coesos e prontos para
as missões que o partido nos
incumbiu. Estamos preparados!”, garantiu Silva Livone.

OCM espera reflexões e decisões amigas da criança

Pequenada pede
mais atenção
PRIMEIROS entre as organizações sociais do partido, os meninos
da Organização Continuadores de Moçambique (OCM) dirigiram-se ao Comité Central (CC) não apenas para oferecer presentes,
mas também para pedir que os seus problemas mereçam atenção
na reunião magna.
Carregada de expectativas, a OCM disse em sua mensagem que
esperava momentos de discussão, reflexão e enriquecimento sobre
os melhores caminhos que o país deverá seguir, propondo, inclusive, algumas sugestões.
“Propomos melhores formas de combater o abuso sexual e
tráfico de menores, os casamentos prematuros e todo o tipo de
violência que hoje nos afecta”, sugeriram, fazendo fé que os participantes do CC procurarão ir ao encontro das expectativas e desencadear acções conjuntas por um Moçambique melhor.
Cientes de que estavam perante “titios” e “titias”, não deixaram de agradecer pelos ensinamentos que recebem destes, manifestando vontade de continuar a receber o amor para que sejam
verdadeiramente “as flores que nunca murcham e o futuro desta
pérola do Índico”.

Braço juvenil firme nos objectivos do partido

Mulheres querem vitória

OMM é pela solidariedade e preservação da paz

AS mulheres filiadas à Organização da
Mulher Moçambicana (OMM), braço
feminino da Frelimo, querem vitória
do partido nas eleições autárquicas do
próximo ano e gerais de 2024, e dizem
ter todas as “armas” para o efeito, fruto
dos resultados alcançados no seu último
congresso, realizado em Abril.
Em saudação à V Sessão do Comité Central, disseram que, passados 59
anos da sua fundação, a OMM continua
a demonstrar força aglutinadora da mulher moçambicana e galvanizadora da
sua participação na preservação da paz e
unidade nacional, assim como criação de

condições para o bem-estar das famílias.
“Vamos continuar a assumir a nossa missão educadora de mulheres e homens, crianças, jovens e idosos deste
país, bem como disseminar os nossos
valores como moçambicanos”, garantiu
Mariazinha Niquice, secretária-geral da
OMM.
Por fim, reafirmaram o compromisso
de continuar a advogar que Moçambique
é pela solidariedade e diálogo, avançando que têm esperança de ver os resultados da reunião magna a beneficiarem não
apenas os membros do partido, mas todos os moçambicanos.

OS combatentes da luta de
libertação nacional reafirmaram o compromisso de combater os inimigos da pátria de
hoje, com destaque para o terrorismo, o tribalismo, a intriga
e o boato.
Na sua mensagem de saudação à V Sessão do Comité
Central da Frelimo, os membros da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação

Nacional (ACLLN), tida como
a reserva moral do partido,
consideraram que estes males
visam distrair os militantes
dos seus objectivos.
Condenaram, por isso,
“todos aqueles que, para justificar as suas ambições, usam
‘cobertores’ do partido e, sem
medir esforços, contribuem
negativamente para manchar
a boa imagem da Frelimo e dos

seus dirigentes”, disse Fernando Faustino, secretária-geral da organização, defendendo depois a união entre os
membros.
Igualmente, os combatentes endereçaram uma palavra
de apreço às Forças de Defesa e
Segurança pela sua entrega na
luta contra o terrorismo e reposição da segurança na província de Cabo Delgado.

Combatentes advogam mais
jovens na defesa do país
JORGE DICK
(COLABORAÇÃO)
COMBATENTES de diversos pontos da província de
Inhambane apelam aos jovens para participarem mais
activamente na defesa do
país, afastando-se de promessas falsas de melhoria
das condições de vida feitas
por indivíduos que perigam
a integridade territorial.
Evocando o seu passado nas fileiras do então
movimento de libertação e
do exército moçambicano
durante a guerra pela independência nacional e defesa
da soberania e democracia,
os combatentes convidam
também a sociedade a ser
mais vigilante para impedir
quaisquer actos terroristas.
O apelo surgiu no âmbito
da recolha de depoimentos
feita pelo programa “A Voz
do Combatente” nos distritos da Massinga, Inharrime
e Homoíne, na província de
Inhambane.
O combatente Alberto Mathe, incorporado nas
antigas Forças Populares de
Libertação de Moçambique
(FPLM) em 1977, na província de Gaza, disse ser tarefa
de todos os moçambicanos,
especialmente dos jovens,
defender a causa nacional.
Desmobilizado em 1985,
após ter participado em
vários combates nas províncias de Gaza e Inhambane, durante a guerra dos 16
anos, Mathe defendeu que
a juventude deve afastar-se
do aliciamento por indivíduos mal-intencionados,
cuja finalidade é impedir o
país de explorar os seus recursos naturais.
“Encorajo os jovens a
defenderem a pátria, sob
o risco de os projectos em
curso no país serem tomados por estrangeiros”,
vincou o antigo militar, actualmente a residir na vila
municipal da Massinga.
De 62 anos, natural de
Guijá, província de Gaza,
Mathe dedica-se à produção de milho, amendoim e

Alberto Mathe, antigo membro das Forças Armadas de Moçambique

hortícolas, actividade que,
segundo ele, permite alimentar a sua família.
Lino Fernando Andela Mangue é outro combatente que, à semelhança de
Mathe, desafiou os jovens
a não terem ganância pelo
dinheiro, como está a acontecer na província de Cabo
Delgado.
Desligado da Defesa em
1990, depois de 20 anos de
serviço militar obrigatório,
Mangue indicou que o seu
passado no exército não foi
fácil, mas ele e outros jovens determinados e temperados nos ideais da defesa
da pátria foram capazes de
repelir as incursões da Rodésia do Sul (hoje Zimbabwe) e da África do Sul do
“apartheid”.
Trazendo à ribalta a sua

experiência nas Forças de
Defesa e Segurança, lembrou as longas caminhadas
que fazia para o interior do
distrito de Mabote, também
em Inhambane, onde para
dar vencimentos aos soldados usava burros para transportar dinheiro.
“Como não tínhamos
carros, motorizadas ou bicicletas, recorríamos a burros para carregar sacos de
dinheiro”, disse, acrescentando que “se fôssemos gananciosos, como hoje acontece, aqueles valores não
chegariam ao destinatário”.
Mangue, de 60 anos, desenvolve outras actividades
socioeconómicas. Logo que
foi desmobilizado, em 1990,
formou-se como técnico
de montagem de fornos de
panificação a lenha.
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GARANTE FILIPE NYUSI

PUBLICIDADE

Diálogo vai continuar
para conclusão do DDR
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O

Filipe Nyusi na abertura da V Sessão Ordinária do Comité Central da Frelimo

PRESIDENTE
da
Frelimo, Filipe Nyusi, afirmou que o
liderado
Governo
por este partido vai
continuar a dialogar com a
Renamo para a conclusão do
Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR)
dos seus ex-guerrilheiros.
Filipe Nyusi, que discursava na abertura da V Sessão
do Comité Central da Frelimo, que decorre desde ontem na autarquia da Matola,
província de Maputo, afirmou que esta iniciativa visa
estabelecer uma paz efectiva
e abrir nova página de reconciliação nacional.
Sobre o DDR, o Presidente da Frelimo afirmou que
12 das 16 bases da Renamo
abrangidas neste processo
estão totalmente encerradas. A última foi recentemente encerrada no distrito
de Cuamba, no Niassa, onde
foram desmobilizadas 281

pessoas.
Até ao momento, de
acordo com Filipe Nyusi, 68
por cento dos beneficiários
foram abrangidos pelo DDR
e estão agora nas suas casas
no processo de reinserção e
integração em quase todas as
províncias do país.
“Até ao final de 2022, as
restantes quatro bases da
Renamo em falta, nomeadamente Montepuez, Mocuba, Sábie e Gorongosa, serão
encerradas para se concluir o
DDR”, prometeu Filipe Nyusi.
Acrescentou que, apesar
disso, as bases encerradas são
e continuarão a ser submetidas a visitas de acompanhamento para certificar o seu
estado de inactividade.
O DDR decorre no quadro
do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo,
assinado em 2019 pelo Presidente da República, Filipe
Nyusi, e o líder da Renamo,

Ossufo Momade, prevendo
abranger pouco mais 5200
ex-guerrilheiros e o encerramento de 16 bases.
Ainda no seu discurso
de abertura, o Presidente da
Frelimo falou dos avanços
que o país tem alcançado
nos diferentes desafios que
enfrenta, desde a violência
terrorista, a pandemia da Covid-19 e o desenvolvimento.
Sobre a Covid-19, Filipe
Nyusi afirmou que Moçambique é dos poucos países
que conseguiram controlar
a pandemia, com medidas
equilibradas que reduziram
o impacto negativo sobre a
economia e evitaram o colapso do Sistema Nacional de
Saúde, e a vacinação de mais
de 90 por cento do grupo-alvo da população.
Destacou ainda os progressos no combate ao terrorismo pelas Forças de Defesa
e Segurança (FDS), com apoio
das forças locais, do Ruanda

e da Missão da Comunidade
de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que permitiram reduzir a incidência
dos ataques terroristas.
“Nos últimos tempos, os
terroristas, cada vez mais enfraquecidos, protagonizam
ataques em pequenos grupos
com objectivo de roubar comida. Em face disso, decorre perseguição no terreno”,
disse Nyusi.
Acrescentou que, paralelamente a estas acções, o Governo aprovou e está a executar o Plano de Reconstrução
de Cabo Delgado, que consiste na reposição de infra-estruturas de serviços básicos
como vias de acesso, água,
energia, telecomunicações,
escolas, hospitais e a retoma
de serviços da Administração
Pública, o que está a encorajar o regresso da população às
suas zonas de origem.
Acrescentou que, não
obstante os progressos alcançados, o combate ao terrorismo continua a ser um desafio, por isso o Governo está a
envidar esforços para alargar
a sua capacidade de defesa e
realizar investimentos para o
desenvolvimento económico
e social que terão impulso de
um programa de resiliência e
de desenvolvimento da zona
norte a ser aprovado dentro
de dias.
A V Sessão do Comité
Central da Frelimo tem como
objectivo preparar o XII Congresso da Frelimo, a decorrer
em Setembro. Neste encontro, cujo encerramento está
previsto para hoje, será apreciado o relatório de actividades do gabinete de preparação da reunião magna desta
formação política.
Nestes dois dias, também
se prevê a discussão das teses
ao XII Congresso, propostas
da Frelimo para a governação
do país.

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

Moçambique e UE apostam
na erradicação do terrorismo
O GOVERNO de Moçambique e a União Europeia
(EU) reafirmaram quinta-feira que todas as actividades prioritárias devem
proporcionar o crescimento económico da província de Cabo Delgado, para
erradicar o terrorismo e
o extremismo violento.
Pretende-se com este compromisso tornar Cabo Delgado
um lugar seguro para a promoção do investimento, que
resultará no desenvolvimento
e reconstrução de infra-estruturas públicas e privadas.
Trata-se de um compromisso renovado durante a II Sessão
do Diálogo Político Sectorial na
Área dos Direitos Humanos entre o Governo de Moçambique
e a UE, realizada em Maputo.
Um comunicado conjunto
emitido no final da sessão revela que as partes reiteraram
a importância da protecção
dos direitos das pessoas mais
vulneráveis, particularmente os direitos das mulheres,
bem como a promoção da
igualdade de género e direitos
das pessoas com deficiência.
“Destacaram os esforços do
Governo na adopção de medidas de carácter legal e programáticas que concorrem para a
eliminação de todas as formas
de violência contra as mulheres
e meninas nas esferas públicas

Aviso de Abertura de Concurso de Ingresso
para Corpo Técnico Administrativo
De acordo com o Despacho de 11/5/2022 da Directora da Extensão
está aberto o concurso de ingresso no Aparelho do Estado, do quadro da
UniSave-Extensão de Maxixe, no prazo de 30 dias, a contar a partir da data
de publicação do presente aviso, para o provimento das vagas nas carreiras
constantes na tabela baixo, devendo candidatar-se indivíduos com idade
não inferior a 18 anos e não superior a 35 anos e sendo de nacionalidade
moçambicana, nos termos do artigo 2 do Diploma Ministerial n.º 61/2000,
de 5 de Julho, conjugado com o artigo 3 do Diploma Ministerial nº 70/2021,
de 28 de Julho, no âmbito da Delegação de Competências, BR. II série, nº 15,
de 21 de Janeiro de 2022, na sua alínea l).
O pedido de admissão ao concurso é dirigido a Directora da Universidade
Save - Extensão de Maxixe, por meio de requerimento com assinatura e
reconhecida com a indicação da carreira a que se candidata devendo ser
submetida no Sector de Recursos Humanos da Extensão de Maxixe, em
formato físico no período das 7.30 às 15.30 horas, devendo ser instruído
com os seguintes documentos:
I. Requisitos Gerais
(artigo 13 do EGFAE conjugado com o artigo 5 do REGFAE):
a) Nacionalidade moçambicana;
b) Cópia do Certificado de habilitações literárias de nível correspondente
que se candidata conforme tabela abaixo ilustra e reconhecido pelo
Notário;
c) Certidão de Narrativa completa ou Bilhete de Identidade reconhecido
pelo Notário;
d) Comprovativo de Número Único de Identificação Tributária;
e) Não ter sido aposentado ou reformado e, não ter vínculo de trabalho no
Aparelho do Estado (declaração sob compromisso de honra);
f) Atestado de sanidade mental e física para exercer actividades na
Administração Pública;
g) Registo Criminal;
h) Situação Militar regularizada;
i) Curriculum Vitae
II. Modalidade de admissão
A modalidade de admissão é documental seguida de uma entrevista
profissional e/ou provas escritas para os candidatos pré-seleccionados.
• Igualmente são dispensados os seguintes documentos no acto da
candidatura ao comcurso de ingresso indicados nas alíneas d), f), g) e
h) do ponto I.
• O Concurso é valido por um período de 3 anos, contados a partir da data
da publicação da lista de classificação final.
Tipo de
Provimento

Carreira

Via Ingresso

Técnico Profissional de
Tecnologia de Informação e Comunicação

1

Via Substituição

Técnico

1

Nº de Vagas Nível Académico
Médio Profissional
em TIC´S

Forças da SADC combatem o terrorismo em Cabo Delgado

e privadas, incluindo o tráfico
e exploração sexual e de outros
tipos, bem como a eliminação
de todas as práticas nocivas
e combate a uniões prematuras”, refere o comunicado.
Segundo o documento, os
dois lados consideraram satisfatório o balanço das acções
desenvolvidas no intervalo entre a presente sessão do diálogo
sectorial e a primeira, realizada
no dia 16 de Outubro de 2020.
“A União Europeia mos-

trou-se encorajada com o
compromisso do Governo no
cumprimento das recomendações do III Ciclo de Revisão
Periódica Universal, incluindo
maior participação de todos os
cidadãos no processo”, afirma.
Observa que as duas delegações mantiveram “um
diálogo franco e aberto sobre
questões de interesse mútuo.
Reafirmou a sua vontade de
reforçar o diálogo sectorial,
por forma a contribuir para a

partilha de boas práticas no
tocante à promoção e protecção dos direitos humanos,
bem como sobre boa governação e combate à corrupção.”
A delegação moçambicana foi
chefiada pela ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais
e Religiosos, Helena Kida, e a
da UE foi dirigida pelo embaixador António Sanchez-Benedito Gaspar, chefe da União
Europeia em Moçambique.
(AIM)

TOTAL

12ª Classe ou
equivalente
2

Maxixe, Maio de 2022
A Chefe do Departamento
Maimuna Faquirá Bangale
(Assistente Estagiária)
217
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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
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
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SN GRÁFICA
INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
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RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
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RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA
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+258 84 9104309
+258 84 7625486
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Torna-se público que, pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo,
correm éditos fazendo saber que no dia 14 de Junho de 2022, pelas 10.30 horas, na Sala de Sessões desta
Secção, será realizada a abertura de propostas em carta fechada, em primeira praça, pelo preço mínimo de
5 466 000,00MT (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil meticais), para a venda judicial
do imóvel penhorado nos Autos de Execução Ordinária nº 132/20-B, movidos pelo exequente FIRST
NATIONAL BANK MOÇAMBIQUE, SA (FNB), contra a executada PAPELARIA E LIVRARIA PAI E FILHOS,
LIMITADA, com sede na Rua Largo de Algarve, nº 16/100, Malhangalene, cidade de Maputo, com a seguinte
designação:
Verba Única
Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo, descrito sob o nº 60253, a fls. 08, do
livro B/207 e inscrito provisoriamente sob o nº 87314, a fls. 53 do livro G132, a favor de André Eugénio
Muchanga e foi constituída uma hipoteca a favor do exequnte FNB - Moçambique, SA, sob o nº 80958, a fls.
16 do livro C/109.
Todas as propostas em carta fechada deverão ser entregues até esse momento no Cartório da 13ª Secção
Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sito na Av. 25 de Setembro, nº 916, 4º andar, porta 402
direito, cidade de Maputo, durante as horas normais de expediente, pelas pessoas interessadas na compra
do referido imóvel, bem como ficam notificados àqueles que nos termos do art. 876º, nº 2 do CPC, podiam
requerer a adjudicação, bem assim aos titulares de qualquer direito de preferência na alienação do bem
penhorado para, querendo, exercerem o seu direito no acto da praça.
As pessoas interessadas em ver o imóvel poderão o fazer através do seguinte endereço:
Rua São Paulo, nº 29, Q.º 75, Bairro do Zimpeto, Distrito Municipal KaMubukwana ou contactar o exequente.

Anúncio de Adjudicação
Concurso Público N.º 4201412I/CP/0001/2022 e Concurso Público N.º 4201412I/
CP/0002/2022 Para Prestação de Serviços e Fornecimento de Diversos Bens
De acordo com alínea d), número 3 do artigo 33 do artigo 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 os objectos do concurso acima foram
adjudicados às empresas abaixo:
SERVIÇOS
Nome do Concorrente

Lotes

Objecto do Concurso

Valor incluindo
IVA em (MT)

PRINTEX SILUTIONS

1°

Manutenção e reparação de equipamento de refrigeração e
sistema de climatização

711.765,00MT

XIBUCANET & SERVIÇOS, LDA

2°

Manutenção e reparação de equipamento informático e de
telecomunicação (internet)

711.100,00MT

MUTSAP GLOBAL

3°

Manutenção e reparação de máquinas (fotocopiadoras)

270.000,00MT

PALMA COMPANHIA DE SEGUROS

4º

Seguro de viaturas

296.250,36MT

BENS

Maputo, aos 19 de Maio de 2022
A Secretária Judicial
(Ilegível)
Verifiquei
A Juíza de Direito
Maria da Luz
4656

Nome do Concorrente

Lotes

Objecto do Concurso

Valor incluindo IVA em (MT

WUKA SOLUÇÕES

1º

Acessórios e consumíveis informáticos

1.576.500,00MT

MK-ESA

2º

Combustível e lubrificantes

1.638.380,00MT

XIBUCANET & SERVIÇOS

3º

Lenha e carvão

843.400,00MT

MC-COMERCIAL

4º

Pão

432.000,00MT

MUTSAPE GLOBAL

5º

Equipamento de frio e montagem

547.500,00MT

XIBUCANET & SERVIÇOS

6º

Toner para máquinas fotocopiadoras

279.100,00MT

BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO
Termos e condições aplicavéis

Inhambane, Maio de 2022
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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
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

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.

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.

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.

Financiador

Hora e data limite de
entrega

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;

Mutarara

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;

FCDO

Até às 14.00 horas do
dia 20 de Junho de
2022

Changara

Macanga

2. Para o efeito, são convidados todos os interessados elegíveis a manifestar o seu interesse em prestar a DPOPTete 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;

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
47F001261/CP/00047/2022

Mutarara
Dôa

7 de Junho de 2022
6 de Junho de 2022

10.30 horas
14.30 horas

SDPI
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:
Data de anúncio do posicionamento
dos concorrentes
47F001261/CP/00046/2022
22 de Julho de 2022
47F001261/CP/00047/2022
22 de Julho de 2022

11.00 horas
11.10 horas

47F001261/CP/00048/2022

22 de Julho de 2022

11.20 horas

47F001261/CP/00049/2022
47F001261/CP/00050/2022

22 de Julho de 2022
22 de Julho de 2022

11.30 horas
11.40 horas

N o de Concurso

b) Certidão de Quitação das Finanças Públicas actualizada;

Tete, aos 26 de Maio de 2022

c) Certidão de Segurança Social actualizada;

O Director Provincial
A Autoridade Competente
(Ilegível)

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

Hora
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE CHIBUTO
SECÇÃO ÚNICA

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA JUÍZA, DOUTORA HORTENSE NORA UBISSE, JUÍZA DE DIREITO DO
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE CHIBUTO
Faz saber que correm seus termos legais nesta Secção Única e Cartório, Autos de
Carta Precatória para Venda Judicial, regitados sob o número 07/TJDC/2021,
em que é exequente GAPI - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA, representada pelo
seu mandatário judicial, Dr. Isidro Ferreira, contactável através do nº 84-8721550
e executados: PROGAZA, INVESTIMENTOS, LDA e FILIPE CHAVISSE, para venda
judicial em segunda praça, por meio de abertura de propostas em carta fechada, com
metade do preço do valor da causa, na quantia de 1 065 717,50MT (um milhão,
sessenta e cinco mil, setecentos e dezassete meticais e cinquenta centavos), com
vista a arrematação ao maior lance oferecido, do seguinte imóvel:
Verba Única
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Gaza, sob o número
dois mil, quinhentos e trinta e três, a fls. cento e dois versos, do livro B-8, inscrito
provisoriamente sob o nº dois mil e seiscentos e trinta e nove, a fls. oitenta e quatro,
do livro G-quatro, a favor do Sr. António Manuel.
São desta forma e nos termos dos artigos 876º, nº 2, 902º nº 2 e 901º, nº 1, ambos do
Código de Processo Civil, convidadas as partes interessadas na compra deste imóvel a
comparecerem neste Tribunal à sessão de abertura de propostas em carta fechada a
ter lugar no próximo dia 9 de Junho de 2022, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências,
devendo os interessados apresentarem as propostas no Cartório deste Tribunal, nas
horas normais de expediente até 10 minutos antes do início da sessão.
O imóvel pode ser examinado na província de Gaza, distrito de Chibuto, nos dias
úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel
depositário obrigado a apresentar o imóvel que se pretende examinar, nos termos do
artigo 891º do Código de Processo Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima, da hora e data
descrita.
Para constar lavrou-se o presente anúncio e outros dois de igual teor que serão
afixados nos locais indicados por lei, sendo à porta do Tribunal, outros à porta do
Conselho Municipal da Cidade de Chibuto e o último, na sede dos executados, nos
termos do artigo 902º, nº 2, conjugado com o artigo 248 do C.P. Civíl.
Chibuto, aos vinte e quatro dias de Maio de dois mil e vinte e dois
Ass: Ilegível
O Escrivão de Direito
Ernesto Abílio Mulate

4844
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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.
Hora e
Hora e
Garantia
N.º do Concurso Objecto do Concurso
Alvará
Financiador Data-limite Data de
Provisória
de entrega abertura
Construção de 25
9.10
furos positivos de
4ª Classe,
horas do
47F001261/
abastecimento de água 100.000,00MT
Categoria VI,
dia 22 de
CP/00040/2022
nos Distritos de Dôa
Subcategoria 6;
Junho de
(10) e Mutarara (15)
2022
Construção de 12
Até às 9.00 9.20 horas
3ª Classe,
47F001261/
furos positivos de
horas do dia do dia 22
50.000,00MT
Categoria VI,
FCDO
CP/00041/2022 abastecimento de água
22 de Junho de Junho
Subcategoria 6;
no Distrito de Moatize
de 2022
de 2022
Construção de 20
furos positivos de
9.30 horas
4ª Classe,
47F001261/
abastecimento de
do dia 22
100.000,00MT
Categoria VI,
CP/00042/2022
água nos Distritos
de Junho
Subcategoria 6;
de Chifunde (10) e
de 2022
Marávia (10)
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).

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
47F001261/CP/00040/2022
47F001261/CP/00041/2022
47F001261/CP/00042/2022

Distrito

Data da visita

Hora

Local da concentração

Dôa

6 de Junho de 2022

14.00 horas

SDPI

Mutarara

7 de Junho de 2022

10.00 horas

SDPI

Moatize

6 de Junho de 2022

9.00 horas

SDPI

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

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

47F001261/CP/00040/2022

4 de Julho de 2022

11.00 horas

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

47F001261/CP/00041/2022

4 de Julho de 2022

11.10 horas

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.

47F001261/CP/00042/2022

4 de Julho de 2022

11.20 horas

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

Tete, aos 26 de Maio de 2022
O Director Provincial
A Autoridade Competente
(Ilegível)
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RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO DE DEZEMBRO DE 2021
“O BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A., com o intuito de manter informados os senhores Clientes e o público em geral da evolução da sua actividade, situação
patrimonial e financeira e em cumprimento do Aviso n.º 16/GBM/2017, apresenta de seguida a informação referente a 31 de Dezembro de 2021. Esta publicação é uma
versão integral do seu relatório de Disciplina de Mercado referente a Dezembro de 2021, sendo que o mesmo será disponibilizado no site do Banco.”

(1/12)

INTRODUÇÃO

I. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente “Relatório de Disciplina de Mercado referente a Dezembro de 2021” enquadra-se no âmbito dos requisitos de prestação de informação previstos no Pilar III do
acordo de Basileia II e complementa a informação disponibilizada no Relatório e Contas
de Dezembro de 2021 do Banco Internacional de Moçambique, S.A. (adiante designado por “Banco” ou “Millennium bim”) relativamente à informação sobre a gestão dos
riscos e à adequação do capital, nomeadamente no que se refere à disponibilização de
informação detalhada do capital, da solvabilidade, dos riscos assumidos e respectivos
processos de gestão.

1.1. Identificação do Banco Internacional de Moçambique, S.A.

Este relatório incorpora requisitos de divulgação emanados pelo Aviso n.º 16/GBM/2017, de
31 de Dezembro, incluindo também informação adicional considerada relevante para avaliar
o perfil de risco e a adequação do capital do Banco.
Com a publicação do Aviso n.º 3/GBM/2012, de 13 de Dezembro que rege o processo de
transição para o segundo acordo de convergência internacional de mensuração de capital e
padrões de capitais (Basileia II) e do Aviso n.º 04/GBM/2013 de 18 de Setembro sobre as Directrizes de Gestão de Risco, o regime prudencial das instituições de crédito em Moçambique
passou a incorporar as disposições propostas no acordo de capital revisto, habitualmente
designado por “Basileia II”, que estabeleceu um novo enquadramento regulamentar para a
adequação do capital aplicável às instituições financeiras.
O acordo de “Basileia II” assenta em três pilares distintos e complementares:

• O Pilar I que consiste em regras de determinação dos requisitos mínimos de fundos
próprios para a cobertura dos riscos de crédito, de mercado e operacional;

• O Pilar II que abrange os princípios fundamentais do processo de supervisão e de gestão
de riscos, incluindo o processo de auto-avaliação da adequação do capital;

O Millennium bim é uma sociedade anónima constituída e regulada pela lei Moçambicana,
com sede na rua dos desportistas, n.º 873/879, em Maputo, matriculada na conservatória do registo de entidades legais, sob o n.º 6614, contribuinte fiscal número 400001383,
encontrando-se registado no Banco de Moçambique como Banco com o código 000010.
O capital social do Banco em 31 de Dezembro de 2021 é de 4.500.000.000 de Meticais, integralmente realizado e representado por 45.000.000 de acções. As acções são tituladas ou
escriturais. As acções tituladas revestem a forma de acções nominativas ou ao portador registado, sendo que as acções escriturais revestem sempre a forma de acções nominativas. As
acções tituladas podem a todo o tempo ser convertidas em acções escriturais, e vice-versa,
desde que obedecidos os requisitos fixados por lei.
Os estatutos do Banco, os relatórios de gestão e as contas individuais e consolidadas encontram-se à disposição do público, para consulta, no seu sítio na internet, em www.millenniumbim.co.mz.

1.2. Organização interna
A Assembleia Geral, reunida na sua sessão de 27 de Março de 2020, nomeou os membros do
Conselho Fiscal. A nomeação dos membros do Conselho Fiscal é feita anualmente na reunião
ordinária da Assembleia Geral. Os Membros da Comissão Executiva são eleitos pelo Conselho
de Administração, sem prejuízo de a Assembleia Geral proceder á sua eleição. A criação das
diversas Comissões do Banco é feita pelo Conselho de Administração.

A Direcção de Auditoria tem como função o acompanhamento da actividade das entidades
de supervisão, o acompanhamento dos auditores externos, compreensão e avaliação, numa
perspectiva end-to-end, dos riscos e controlos dos processos de suporte, preparação e apresentação de conclusões e recomendações resultantes da avaliação de riscos e controlos de
processos de suporte.

Figura I: Estrutura actual do Millennium bim.

Cabe ao Compliance Office o acompanhamento e avaliação regular da adequação e eficácia
das medidas e procedimentos adoptados para detectar qualquer risco de incumprimento
dos normativos aplicáveis ao Banco e para prevenir o envolvimento do Banco em redes de
branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

ASSEMBLEIA
GERAL

COMITÉ DE CRÉDITO

CONSELHO DE
REMUNERAÇÕES
E PREVIDÊNCIA

COMITÉ COMERCIAL RETALHO E PRESTIGE
CONSELHO
FISCAL

COMITÉ COMERCIAL CORPORATE

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

COMITÉ DE ACOMPANHAMENTO DO
CRÉDITO EM RISCO

COMITÉ DE CONTROLO DE RISCOS

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
I. O Conselho de Administração do Millennium bim declara, nos termos e para os efeitos
presentes no Aviso n.º 16/GBM/2017 de 30 de Junho, proceder conforme e em cumprimento aos requisitos descritos no “Relatório de Disciplina de Mercado referente a 31 de
Dezembro de 2021”, que:

COMITÉ DE ACTIVOS E PASSIVOS
COMISSÃO DE
NOMEAÇÕES E
REMUNERAÇÕES

COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO DE
RISCOS

COMISSÃO DE
AUDITORIA

COMITÉ OPERACIONAL DE CONTROLO
INTERNO
COMITÉ DE EXPANSÃO

COMISSÃO
EXECUTIVA

• Foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários e que,
tanto quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é verdadeira
e fidedigna;

SECRETARIADO
DA SOCIEDADE

COMITÉ DE PROJECTOS ESTRATÉGICOS
COMITÉS
COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS

COMITÉ DE QUALIDADE DE DADOS

II. Alterações significativas que ocorrerram no decorrer do exercício subsequente àquele a
que o presente documento se refere:

COMITÉ DE CUSTOS E INVESTIMENTOS

Reservas Livre
Reserva para estabilização de dividendos
Distribuição aos accionistas

A política e a gestão de risco no Millennium bim desenvolvem-se através de um modelo funcional de controlo transversal, cabendo a responsabilidade pela governação deste modelo
ao Conselho de Administração do Millennium bim, o qual delega na Comissão de Avaliação
de Riscos o seguimento e controlo de cada tipo de risco. Abaixo o actual organograma do
modelo de Governo de gestão de risco do Millennium bim:

Meticais

%

Valor

22,50%

2.217.029.895,07

2,50%

246.336.655,01

75,00%

7.390.099.650,24

Figura 2: Modelo de Governo de Gestão de Risco do Millennium bim.
Hierárquico
Administrativo

Conselho de
Administração
Comissão de Auditoria
Comissão de Avaliação
de Riscos

Comissão Executiva

III. O relatório está estruturado nos seguintes capítulos:

Comité de Controlo
de Riscos
Comité de
Acompanhamento de
Crédito em Risco

Estrutura de capital;
2ª Linha de Defesa

Risco de crédito: divulgações gerais;

Risk Oﬃce

Compliance Oﬃce

Mitigação do risco de crédito;
Risco de mercado;
1ª Linha de Defesa*

Risco de taxa de juro da carteira bancária;

Rede Comercial / Negócio

Direcção de Operações

Direcção de Informática
e Inovação Digital

Risco operacional;
Participações patrimoniais.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES REGULAMENTARES E LEGISLATIVAS
OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021 COM IMPACTO NO SISTEMA
FINANCEIRO
Durante o ano de 2021 foram aprovados pelo regulador e entraram em vigor um conjunto
de alterações regulamentares com impacto, directo e/ou indirecto, no sistema financiero
a saber:

• 11/GBM/21 – Aprova o Regulamento sobre o apuramento e constituição de reservas
obrigatórias;

•
•
•
•
•

Direcção de Auditoria

Âmbito da aplicação;
Adequação de capital;

09/GBM/21 – Operações com acordo de recompra e revenda de títulos;
07/GBM/21 – Regulamento do mercado cambial interbancário;
05/GBM/21 – Regulamento do sistema de operações de mercado;
04/GBM/21 – Taxa de redesconto do banco central;
03/GBM/21 – Quadro regulamentar aplicável à actividade das sociedades de
investimentos;

• 02/GBM/21 – Regulamento do subsistema de compensação e liquidação
interbancária;

• 01/GBM/21 – Aprova o regulamento de derivados financeiros do mercado de balcão
não compensados por uma contraparte central;

• 01/EMO/2021 – Determinação da quota do mercado cambial para efeitos transacção
de derivados OTC;

• 02/EFI/2021 – Âmbito de incidência do dever de conversão em moeda nacional de 30%
das receitas de exportação ou investimento no estrangeiro.
Em 2022 destaque para:

• 02/GBM/2022 – Planos de recuperação

Subsidiária

Sede

Capital
Social

Meticais

Actividade
% de
Método de
Económica Participação Consolidação

Seguradora
Internacional de
Moçambique, S.A Maputo 295.000.000

Seguros

21,996%

Equivalência
Patrimonial

O valor total contabilístico registado nas contas do Banco referente à participação do
Millennium bim na Seguradora Internacional de Moçambique é na ordem de MZN 100 mios.
De acordo com a legislação em vigor (Artigo n.º 8, do Aviso n.º 8/GBM/2017 de 03 de
Abril), são elementos a deduzir aos fundos próprios o valor líquido de inscrição no activo,
do montante correspondente a acções, outros títulos e outros valores enquadráveis no
artigo n.º 3 emitidos ou contraídos por instituições de crédito e por outras instituições
financeiras sob supervisão do Banco de Moçambique. Assim, a SIM não sendo entidade
sob supervisão do Banco de Moçambique não é elegível para as deduções aos fundos
próprios. No entanto, ao nível do activo ponderado pelo risco de crédito, o valor total
contabilístico registado nas contas do Banco referente à participação do Millennium
bim na Seguradora Internacional de Moçambique, é ponderado a 100% e enquadra-se
na rúbrica de outros activos.
Abaixo apresenta-se o método de consolidação utilizado para efeitos contabilísticos e o respectivo critério de selecção em vigor.

3ª Linha de Defesa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quadro II – Método de consolidação e tratamento prudencial

COMITÉ DE CONTROLO INTERNO

Aplicação de resultados do exercício

Descrição

A informação apresentada no âmbito deste documento reflecte o perímetro em base
individual para fins prudenciais, nos termos do disposto pelo Aviso do Banco de Moçambique n.º 08/GBM/2007 de 03 de Abril, que difere do perímetro de consolidação das
contas do grupo, definido de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro
(IFRS), dado que a SIM – Seguradora Internacional de Moçambique, SA não se enquadra
no perímetro financeiro.

COMITÉ DE AML

exercício subsequente àquele a que o presente documento se refere.

Quadro I: Constituição de reservas.

1.3. Bases e perímetros de consolidação para fins contabilísticos e
prudenciais

COMITÉ DE INFORMÁTICA

• A qualidade de toda a informação divulgada é apropriada;
• Divulga tempestivamente quaisquer alterações significativas que tiverem ocorrido do

De acordo com as disposições estatutárias e nos termos da Legislação Moçambicana em
vigor, nomeadamente a Lei nº 20/20 das Instituições de Crédito relativas à constituição de
Reservas, decidiu-se que ao resultado do exercício apurado no balanço individual relativo
ao exercício de 2021, no montante de 9.853.466.200,32 Meticais, seja dada a seguinte
aplicação:

O Comité de Acompanhamento de Crédito em Risco (CACR) é responsável pelo acompanhamento de clientes com potenciais sinais de incumprimento, bem como análise de
situações efectivas de incumprimento (default/contencioso/reestruturados), materialmente relevantes e seu acompanhamento, elaborar sugestões e indicações de estratégias e acções a seguir, para cada processo, com base nas valências e experiências dos
vários intervenientes.
Ao Risk Office está confiada a responsabilidade de coordenação e execução dos processos
de identificação, mensuração, controlo e acompanhamento de todos os riscos, bem como a
implementação dos controlos de risco em todas as áreas de negócio ou áreas funcionais de
apoio ao negócio.

• O Pilar III que complementa os pilares anteriores com a exigência de prestação de
informação sobre a situação financeira e a solvabilidade das instituições de crédito,
fixando requisitos de divulgação pública de processos e sistemas de gestão de riscos e
de capital, com o objectivo de reforçar a disciplina de mercado.

O Comité de Controlo de Riscos (CCR) emana da Comissão Executiva e tem a responsabilidade de acompanhar, ao nível executivo, os níveis globais de risco de solvência, de crédito,
de mercado (taxa de juro e de câmbio), de liquidez, operacional, sistemas de informação, de
compliance, estratégico e de reputação, bem como de concentração, assegurando que os
mesmos são compatíveis com os objectivos, recursos financeiros disponíveis e estratégias
aprovadas para o desenvolvimento da actividade do Millennium bim, numa perspectiva de
apoio à tomada de decisões de gestão e de promoção da melhor articulação das decisões de
gestão corrente na organização.

No domínio da gestão dos riscos, o Conselho de Administração do Millennium bim
é o órgão responsável pela definição da política de risco incluindo-se, neste âmbito, a
aprovação dos princípios e regras de mais alto nível que deverão ser seguidos na gestão
do mesmo, assim como as linhas de orientação que deverão ditar a alocação do capital
económico às linhas de negócio, cabendo à Comissão Executiva a responsabilidade pela
condução dessa política e pela decisão executiva relativa às medidas e acções do âmbito da gestão de risco.
A Comissão de Avaliação de Riscos (CAvR), que emana do Conselho de Administração do
Banco, é responsável pelo acompanhamento da evolução dos diferentes riscos e cumprimento
das políticas, regulamentos e limites aplicáveis, bem como pela revisão dos princípios, políticas, regras, limites e práticas aplicadas na gestão de riscos. Este órgão tem igualmente a
responsabilidade de aconselhar o Conselho de Administração sobre a apetência para o risco
e a estratégia de riscos gerais, actuais e futuros, e políticas relativas à assunção, gestão, controlo, cobertura e factores de mitigação de risco, genéricos, actuais e futuros do Banco, bem
como de analisar todas as categorias de risco reguladas na Lei das instituições de crédito e
das sociedades financeiras, avisos e circulares do Banco de Moçambique e demais legislação
em vigor no país. Cabe também à CAvR a responsabilidade de assegurar a revisão independente do ICAAP, que pressupõe a avaliação e apreciação crítica dos resultados quantitativos
do ICAAP incluindo as metodologias de quantificação dos riscos e das decisões de gestão
tomadas em relação aos resultados do ICAAP, reportando ao Conselho de Administração as
respectivas conclusões.
A Comissão de Auditoria (CAud), que emana do Conselho de Administração do Banco
é responsável pelo acompanhamento permanente da actividade dos auditores externos
bem como pronunciar-se sobre a respectiva designação, avaliar e acompanhar o sistema
de controlo interno e procedimentos contabilísticos, apreciar o trabalho da auditoria interna e propor ao Conselho de Administração a adopção de medidas ou correcções que
entenda pertinentes.

1.3.1. Método de consolidação de equivalência patrimonial
O Millennium bim adopta o método de consilidação de equivalência patrimonial que consiste
em substituir o valor da participação financeira pela quota-parte no justo valor dos capitais
próprios da detida.
O quadro abaixo mostra a diferença positiva entre o valor da participação do Millennium
bim no capital social da Seguradora Internacional de Moçambique e o montante do capital social mínimo exigido para o exercício cumulativo do negócio de seguros do ramo
vida e não vida.

Quadro III. Diferença entre a participação do Millennium bim
na SIM e o capital mínimo exigido para o exercício do negócio
de seguros
Descrição
Participação do Mbim na SIM (21,996%)

Meticais

Montante
64.889.600

Outros accionistas na SIM

230.110.400

Montante de capital mínimo exigido

295.000.000

O Banco não detém subsidiárias não consolidadas (alínea b) do ponto 1.2 do Anexo - Requisitos mínimos de divulgação, do Aviso n.º 16/GBM/2017 de 30 de Junho), pelo que, esta
obrigatoriedade não é aplicável.

Compartilhamos jornais e revistas estrangeiras
PUBLICIDADE
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0

Sábado, 28 de Maio de 2022
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RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO DE DEZEMBRO DE 2021 (Continuação 2/12)
1.4. Gestão de riscos no Millennium Bim

Para atingir estes objectivos, o sistema de controlo interno é instituído com base na função
de compliance, na função de gestão de riscos e na função de auditoria interna.

1.4.1. Princípios de gestão de riscos
A gestão de riscos no Millennium bim obedece a princípios, metodologias e procedimentos
de identificação, avaliação, controlo e reporte definidos pelo Banco de Moçambique ao nível
das directrizes de gestão de risco (Aviso n.º 04/GBM/2013 de 31 de Dezembro) e da demais
legislação divulgada pelo BdM. Simultaneamente, o Banco também incorpora os princípios,
metodologias e procedimentos de controlo e reportes definidos centralmente pelo grupo
Millennium bcp, em harmonização com a legislação do seu supervisor nacional.

Assim, o sistema de controlo interno engloba os seguintes subsistemas: o sistema de gestão
de riscos, o sistema de informação e comunicação e o processo de monitorização do sistema de controlo interno.

Risco de liquidez – o risco de liquidez reflecte a incapacidade do Millennium bim em cumprir
as suas obrigações no momento do respectivo vencimento sem incorrer em perdas significativas decorrentes de uma degradação das condições de financiamento (risco de financiamento) e/ou de venda dos seus activos por valores inferiores aos valores de mercado (risco
de liquidez de mercado).
Risco de mercado – o conceito de risco de mercado reflecte a perda potencial que pode ser
registada por uma determinada carteira, em resultado de alterações de taxas de juro e de
câmbio, e/ou dos preços dos diferentes instrumentos financeiros que a compõem, considerando quer as correlações existentes entre eles, quer as respectivas volatilidades.
Risco operacional – o risco operacional traduz as perdas potenciais resultantes de falhas ou
inadequações dos processos internos, de pessoas ou dos sistemas, ou ainda as perdas potenciais resultantes de eventos externos.
Risco estratégico – o risco estratégico concretiza-se quando existem impactos negativos em
resultados e/ou no capital, resultantes: de decisões com efeitos adversos, da implementação
de estratégias de gestão inadequadas, ou da incapacidade de resposta eficaz a alterações e
variações no mercado. Abaixo o quadro com os factores externos e internos.

Quadro IV: Factores externos e internos do risco estratégico.
Factores de risco externo

a de C
ontrolo

sistema de
gestão de
riscos

•
•
•
•

intern

o

Identificar
Mensurar
Controlar
Acompanhar

•
•
•
•
•

Tratar
Cruzar
Armazenar
Automatizar
Disseminar

Concorrência

1

Estrutura organizacional

2

Alterações de nicho de mercado

2

Processos

3

Alterações tecnológicas

3

Pessoal

4

Factores económicos globais

4

Informação

5

Regulamentação

5

Tecnologia

Risco de compliance – O risco de compliance pressupõe a possibilidade de ocorrência de
impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes da violação ou interpretação incorrecta da legislação, regulamentos, contratos, código de conduta e boas práticas
instituídas ou princípios éticos. Adicionalmente, o risco de compliance contempla as perdas resultantes de falhas na prevenção do branqueamento de capitais e financiamento
ao terrorismo.
Risco de reputação – O risco de reputação consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital decorrentes da percepção negativa da imagem da
instituição, fundamentada ou não, por parte de clientes, fornecedores, analistas financeiros,
colaboradores, investidores, imprensa e opinião pública.
Risco de tecnologias de informação (TI) – O risco de TI relaciona-se com falhas de sistemas
informáticos em termos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação
e dos sistemas.
As falhas de sistemas informáticos podem resultar de:
a. Problemas no Hardware e Software;
b. Problemas com infra-estruturas de comunicações;
c. Segurança de sistemas.
Risco de concentração – O risco de concentração relaciona-se com o risco associado
a perdas resultantes da possibilidade de uma exposição ou um conjunto de exposições
produzir perdas suficientemente significativas que possam pôr em causa a solvabilidade do Banco.
A gestão de riscos é uma das componentes do sistema de controlo interno.

1.4.2. Sistema de controlo interno
O sistema de controlo interno define-se como o conjunto de princípios, estratégias, políticas, sistemas, processos, regras e procedimentos estabelecidos a nível do Banco com vista
a garantir:
1. Um desempenho eficiente e rentável da actividade, no médio e longo prazo, que assegure a utilização eficaz dos activos e recursos, a continuidade do negócio e a própria
sobrevivência do Banco, através, nomeadamente, de uma adequada gestão e controlo
dos riscos da actividade, da prudente e correcta avaliação dos activos e responsabilidades, bem como da implementação de mecanismos de prevenção e protecção contra
erros e fraudes;
2. A existência de informação financeira e de gestão, completa, pertinente, fiável e tempestiva, que suporte as tomadas de decisão e processos de controlo, tanto a nível interno como
externo;
3. O respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis e emanadas do BdM, incluindo as relativas à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, bem como das normas e usos profissionais e deontológicos, das regras internas
e estatutárias, das regras de conduta e de relacionamento com clientes, das orientações
dos órgãos sociais, de modo a preservar a imagem e reputação da instituição perante os
seus clientes, accionistas, colaboradores e supervisores.

• São classificadas neste stage as operações em que não se
verifica um aumento significativo no risco de crédito desde o
seu reconhecimento inicial independentemente da qualidade
de crédito;
• São classificadas neste stage as operações em que se verifica
um aumento significativo do risco de crédito desde o seu
reconhecimento inicial, mas que não estão em situação de
imparidade;
• São classificadas neste stage as operações em situação de
imparidade.

Para o cálculo da taxa de imparidade, o Banco analisa os clientes significativos individualmente
e, para os restantes, desenvolveu modelos paramétricos de cálculo da PD e LGD.
O Millennium bim adopta uma política de monitorização contínua dos seus processos de
gestão de risco de crédito, promovendo alterações e melhorias sempre que consideradas
necessárias, visando uma maior consistência e eficácia desses processos.

sistema de
informação e
comunicação
processo de
monitorização

1.4.4. Riscos de mercado
1.4.4.1. Risco de taxa de juro

• Avaliar
• Adequar
• Recomendar

O sistema de gestão de riscos corresponde ao conjunto de processos integrados e permanentes que permitem a identificação, mensuração,controlo e acompanhamento de todos os
riscos materiais – de origem interna ou externa a que se encontra exposto o Millennium bim,
de forma a manter os níveis pré-definidos pelos órgãos de administração e fiscalização e tem
em consideração os riscos de solvência, de crédito, de mercado, de taxa de juro, de taxa de
câmbio, de liquidez, de compliance, operacional, dos sistemas de informação, de estratégia
e de reputação, bem como todos os outros riscos que, em face da situação concreta do Banco, se possam revelar materiais.
Este sistema é adequadamente planeado, revisto, documentado e está suportado em processos de identificação, mensuração, controlo e acompanhamento de riscos, que integram
políticas e procedimentos apropriados e claramente definidos, visando assegurar que os
objectivos da instituição são atingidos e que são implementadas as acções necessárias para
responder adequadamente aos riscos previamente identificados.
O sistema de informação e comunicação incorpora os processos de tratamento, cruzamento
e armazenamento de informação necessária e relevante para o negócio, bem como automatização e disseminação de relatórios financeiros e prudenciais, suportado num conjunto de
infra-estruturas e softwares aproriados.
Deste modo, o sistema de informação abrange os métodos e os registos capazes de identificar
e registar todas as transacções válidas e a sua respectiva divulgação.

Factores de risco interno

1

Stage
3

Sistem

Neste âmbito, assume uma particular relevância o acompanhamento e controlo dos principais tipos de riscos, dos quais se destacam: solvência, crédito, mercado, operacional, liquidez, estratégico, compliance, reputacional, tecnológico e de concentração. Estes riscos são
intrínsecos à actividade do Millennium bim e definem-se como:

Risco de crédito – o risco de crédito reflecte as perdas potenciais e a incerteza quanto aos
retornos esperados, por incapacidade do tomador do empréstimo, e do seu garante ou
do emissor de um título ou da contraparte de um contrato, se existir, em cumprir as suas
obrigações.

Stage
2

Figura III: Sistema de controlo interno.

A política de gestão de riscos do Banco visa a identificação, mensuração, controlo e acompanhamento de todos os riscos materiais a que a instituição se encontra exposta, por forma
a assegurar que os mesmos se mantêm em níveis compatíveis com a tolerância ao risco pré-definida pelo órgão de Administração.

Risco de solvência – este risco reflecte as perdas potenciais decorrentes da insuficiência de
capital para fazer face a eventos adversos. Para a gestão deste risco, o Banco realiza periodicamente análises à adequadação de capital, reflectidos nos exercícios de testes de esforço,
ICAAP e, mensalmente, cálculo do seu rácio de solvabilidade.

Stage
1

Simultaneamente, deve ser estabelecido um programa de comunicação adequado, que
circula do topo para a base, da base para o topo e de modo transversal ao Banco, assegurando um fluxo de informação relativo a planos, riscos, actividades e ambiente de
controlo, garantindo, deste modo, que os colaboradores cumpram com as suas funções
e responsabilidades.
O processo de monitorização inclui todas as acções e avaliações de controlo desenvolvidas com vista a garantir a eficácia e adequação do sistema de controlo interno, nomeadamente, através da identificação de deficiências no sistema, quer na sua concepção,
quer na sua implementação e/ou utilização. Executadas numa base contínua e como
parte integrante das rotinas do Banco, as acções de controlo e monitorização são complementadas com avaliações autónomas, periódicas ou extraordinárias. As deficiências
com impacto material que possam ser detectadas através dos procedimentos de controlo são devidamente registadas, documentadas e reportadas aos órgãos de gestão e
supervisão apropriados.

A avaliação do risco de taxa de juro no Millennium bim é feita com base nas métricas estabelecidas internamente e baseadas nos gaps construídos por prazos residuais de repricing dos
contratos vivos, seguida da análise de sensibilidade.
De modo a garantir que os níveis de risco incorridos pelo Banco estão de acordo com os níveis
de tolerância definidos pelo Conselho de Administração, este estabelece limites para riscos
de mercado (revistos com periodicidade mínima anual), os quais são alinhados com os limites
transversais do grupo Millennium para ALM (asset liability management) & investment portfólio
e indexados ao nível dos fundos próprios do Banco.
Estes limites são acompanhados pelo Risk Office numa base mensal.
Relativamente ao limite interno VaR (Value at Risk) associado à actividade da sala de mercados do Millennium bim no mercado financeiro (financial market activity – FMA, incluindo os
limites da posição cambial) o controlo é feito diariamente.
A avaliação do risco de taxa de juro originado por operações da carteira é feita através de um
processo de análise de sensibilidade ao risco, realizado todos os meses, para o universo de
operações que integram o balanço do Millennium bim.
Para esta análise são consideradas as características financeiras dos contratos disponíveis nos
sistemas de informação de gestão do Banco. Com base nestes dados é efectuada a respectiva
projecção dos fluxos de caixa esperados, de acordo com as datas de repricing.
A agregação, para cada uma das moedas analisadas, dos fluxos de caixa esperados em cada
um dos intervalos de tempo permite determinar os gaps de taxa de juro por prazo residual
de repricing.
A sensibilidade ao risco de taxa de juro do balanço em cada moeda é calculada através da simulação de um deslocamento paralelo das curvas de rendimento (yield curves) em 200 pontos
base, nos gaps dos cash flows gerados.
O gráfico I abaixo ilustra a evolução dos impactos na margem financeira do Banco referente
a Dez.21, comparativamente a Dez.20, em montante, considerando o choque de +200 p.b.
nos gaps dos cash flows gerados.

Gráfico I: Análise de Sensibilidade ao Risco de Taxa de Juro.
Unidade: mios MZN

A actividade da Direcção de Auditoria inclui a coordenação de todo o processo de revisão do
sistema de controlo interno pelos auditores externos, incluindo o processo de acompanhamento do grau de implementação das recomendações resultantes das auditorias por estes
efectuadas a nível deste processo.
Assim, o Risk Office, o Compliance Office, a Direcção de Contabilidade, o Centro Corporativo,
a Direcção de Informática e Inovação Digital e a Direcção de Auditoria asseguram a implementação dos procedimentos e meios necessários à obtenção de toda a informação relevante para o processo de consolidação de informação a nível do Millennium bim – tanto de
natureza contabilística, como de apoio à gestão e relativa ao acompanhamento e controlo
dos riscos – que devem contemplar, designadamente:
1. A definição do conteúdo e formato da informação a reportar de acordo com as políticas
contabilísticas e orientações definidas pelo órgão de gestão, bem como as datas em que
são requeridos os reportes;

USD

801,3
831,3
665,9

86,6

Neste contexto, a função de Auditoria interna é exercida pela Direcção de Auditoria com
carácter permanente e independente, avaliando, em cada momento e de acordo com o
plano estabelecido, a adequação e eficácia das diversas componentes do sistema de controlo interno como um todo, emitindo recomendações baseadas nos resultados das avaliações realizadas.
Estes subsistemas do sistema de controlo interno são geridos na vertente de gestão de riscos pelo Risk Office e pelo Compliance Office e, na vertente de informação e comunicação,
pelo Centro Corporativo, pela Direcção de Contabilidade e Consolidação e pela Direcção de
Informática e Inovação Digital.

MZN

Dez-20

76,6

39,5

Jun-21

Dez-21

Conforme mostra o gráfico acima, reportado a 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro
de 2020, a sensibilidade ao risco de taxa de juro do balanço, simulando um deslocamento
paralelo das curvas de rendimento (yield curves) em 200 b.p., evidencia valores de 665,9 milhões e 76,6 milhões para as moedas em que o Banco detém posições mais significativas,
respectivamente, meticais e dólares americanos.

1.4.4.2. Risco cambial
O Risco cambial é avaliado com recurso aos indicadores definidos nos normativos
de âmbito prudencial do Banco de Moçambique (Aviso n.º 9/GBM/17 de 3 de Abril),
nomeadamente:

• Posição cambial líquida por divisa (net open position) - Recolhida ao nível do sistema
informático do Banco pelo Departamento de Operações Financeiras e posteriormente
enviado ao Risk Office, reportando-se ao último dia de cada mês;

• Indicador de sensibilidade - calculado através da simulação do impacto, nos resultados
do Banco, de uma hipotética variação de 10% nas taxas de câmbio de valorimetria.

Quadro V: Análise de sensibilidade ao risco de
taxa de câmbio.

2. A identificação e controlo das operações no Millennium bim.

Valores em Milhares de meticais

Dez-20

Dez-21

22.268.476

24.981.277

4.453.695

4.996.255

A garantia de que a informação de gestão é coerente de modo a que seja possível medir e
acompanhar a evolução e rentabilidade do negócio e verificar o cumprimento dos objectivos
estabelecidos, bem como avaliar e controlar os riscos em que cada entidade incorre, tanto
em termos absolutos como relativos.

Fundos próprios

USD

335.904

78.094

1.4.3. Risco de crédito

EUR

15.852

59.425

A concessão de crédito fundamenta-se na prévia classificação de risco dos clientes e na
avaliação criteriosa do nível de protecção proporcionado pelos colaterais subjacentes.
Neste processo é utilizado um sistema de notação de risco, a Rating MasterScale, baseada na probabilidade de incumprimento esperada (PD – Probability of Default), permitindo
uma melhor avaliação e hierarquização do risco de crédito dos clientes. A Rating MasterScale permite também identificar os clientes que evidenciam sinais de degradação da
capacidade creditícia.

ZAR

149.946

5.581

Outras Moedas

245.006

277.118

Total

746.708

420.218

3.706.987

4.576.037

20% Fundos próprios

Posição*
* Posição = limite - posição global por moedas

Referir que o Banco cumpre com a norma contabilística internacional IFRS 9 e, portanto,
determina as perdas de crédito esperadas de cada operação em função da deterioração do
risco de crédito verificada desde o seu reconhecimento inicial. Para este efeito, as operações
são classificadas num dos seguintes três stages:

Para o controlo do nível de exposição do Banco ao risco cambial, os limites definidos pelo
Conselho de Administração do Banco estão alinhados com os limites definidos pelo Banco
de Moçambique através do Aviso n.º 9/GBM/17 de 3 de Abril.
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RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO DE DEZEMBRO DE 2021 (Continuação 4/12)
O Millennium bim tem vindo a monitorar este indicador com resultados acima dos 100% exigidos no âmbito do Basileia III, conforme indica o gráfico abaixo:

Gráfico IV - Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Limite

A matriz de avaliação do impacto utiliza critérios financeiros e não financeiros:

Abaixo as duas fases distintas:
1. Compliance – Nesta fase são considerados os seguintes elementos na medição do risco:

tolerância de risco (RAM) implementada no Banco para a avaliação de riscos;

• Multas pagas;

• Métricas de desempenho e serviço ao cliente.

• Acções judiciais contra o Banco;

Rácio
439,5%

O plano de recuperação tecnológica (disaster recovery plan – DRP) visa recuperar as aplicações,
os sistemas e a infra-estrutura tecnológica.

• Contra-ordenações;
• Reportes obrigatórios;

371,2%

348,3%

• Cooperação com as autoridades.
2. AML – anti-money laudering nesta fase são considerados os seguintes elementos na medição do risco:

• Filtragem e monitorização de transacções (processo automático);
• Transacções reportadas ao GIFiM;

100,0%

• Scan da base de dados de clientes visando identificar entidades banidas do sistema
Dez-20

Jun-21

Dez-21

financeiro internacional;

• Informações prestadas às autoridades;
• Relatórios do fórum dos compliance da Praça – AMB.

Os indicadores de liquidez imediata e trimestral são apurados diariamente e, permitem avaliar a capacidade de cobertura do buffer de liquidez do Banco face a futuros compromissos
(saídas e entradas de liquidez) nos 3 dias (liquidez imediata) e 3 meses (liquidez trimestral),
consequentemente.

Figura IV: Directrizes de gestão de risco de Compliance.

Estes indicadores são calculados para todas as moedas convertíveis e, o resultado apurado
não pode ser inferior a 20% dos depósitos de clientes em carteira.
Em suma, os indicadores de liquidez imediata e trimestral são calculados com base na seguinte fórmula:

Conformidade
com Legislação
Primária
Boas
Práticas
(Basileia,
GAFI, EBA)

(Buffer de liquidez – Net de entradas e saídas programadas nos 3 dias ou 90 dias seguintes
em todas as moedas convertíveis)

R.C
Contracto
de Adesão
(VISA e W.U,
SWIFT)

Código de
Conduta

1.4.6.1. Plano de contingência de capital e liquidez
Linhas de
Crédito

O Plano de contingência de capital e liquidez (PCCL) define as prioridades, responsabilidades e medidas específicas a tomar na ocorrência de uma situação de contingência
de liquidez.

O PCCL é reportado trimestralmente à Comissão Executiva. Adicionalmente o Risk Office controla e reporta semanalmente ao group Risk Office e à Administração do Banco, os seguintes
indicadores para a moeda nacional e moeda estrangeira:
a. Taxa de transformação de acordo com o definido a nível do Risk Appetite Statement do
Banco - RAS;
b. Disponibilidades;
c. Gap comercial do Banco;

Concorrência

Alterações de nicho de mer- Efectua-se a análise dos serviços oferecidos aos clientes
entre os diferentes segmentos
cado

Alterações tecnológicas

Factores económicos globais

1. Elementos positivos:

• Comunicação social;
• Reclamações de clientes;

• Capital realizado;

• Gestão e resposta de reclamações recebidas dos balcões;

• Prémios de emissão de acções e outros títulos;

• Gestão e resposta de recursos de reclamações interpostas no Banco de Moçambique.

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

Regulamentação

Avalia-se a nova regulamentação existente e os planos de
acção para implementação da mesma

Factores Internos

Descrição

Estrutura organizacional

Efectua-se uma avaliação por parte dos auditores externos
no âmbito do sistema de controlo interno

Processos

Avaliam-se os processos existentes através da documentação de procedimentos internos do banco

Pessoal

Efectua-se uma avaliação dos recursos humanos existentes

Informação

Realiza-se uma avaliação da informação produzida internamente, bem como os níveis de serviços da mesma

Tecnologia

Realiza-se uma avaliação dos níveis de serviço do IT do
Banco em alinhamento com a estratégia do Banco

A avaliação do risco estratégico é efectuada semestralmente e consiste numa actividade que
requer o envolvimento de várias áreas, tais como Direcção Comercial Corporate, Direcção de
Marketing, Direcção de Recursos Humanos, Direcção da Banca de Investimentos, Direcção de
Inovação de Tecnologias de Informação, entre outras.
Cabe à Comissão de Avaliação de Riscos validar a avaliação e submeter ao Conselho de Administração para aprovação.
Para cada um destes factores, definiram-se:

• Peso de cada factor;
• Critérios para avaliação do risco;
• Avaliação do risco com base em factores quantitativos e qualitativos.
1.4.8. Risco de compliance
A avaliação do Risco de compliance no Millennium bim é desenvolvida em duas fases, nomeadamente, a de conformidade regulamentar e de anti-money laudering.

• Resultados positivos transitados de exercícios anteriores;
• Resultados positivos do último exercício;
• Resultados positivos provisórios do exercício em curso;

Percepção
Negativa da
Imagem do
Banco*

• Reservas de conversão cambial e reservas de cobertura de investimentos líquidos em
unidades operacionais no estrangeiro;
Saída de
Colaboradores
Chaves

Pedidos de
Info. das
Autoridades

• Parcelas das reservas e de resultados correspondentes a activos por impostos diferidos;
• Interesses minoritários.
2. Elementos negativos:

R.R
Reclamações
de Clientes

Sanções

• Acções próprias;
• Activos intangíveis;
• Resultados negativos transitados de exercícios anteriores;

Fraudes e
Quebra de
Sigilo

Relação c/
Autoridades

Efectua-se a análise dos principais desenvolvimentos
tecnológicos e os impactos dos mesmos em termos de
competitividade
Analisa-se a evolução dos principais indicadores macroeconómicos e o seu impacto na actividade do banco

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

2.1.1. Fundos próprios de base (tier 1)

Quadro VII: Indicadores de factores de riscos.

Analisa-se a concorrência do Banco, tanto em termos de
quota de mercado, como da oferta de produtos e de serviços, bem como o pricing existente

2.1. Divulgações qualitativas
Com referência a 31 de Dezembro de 2021, os fundos próprios do Banco Internacional
de Moçambique foram apurados de acordo com as normas regulamentares aplicáveis,
nomeadamente com o disposto no Aviso do Banco de Moçambique n.º 8/GBM/2017 de
03 de Abril.

O risco de reputação também é controlado pelo Compliance Office. A avaliação é realizada
tendo em conta os elementos que são considerados na medição do risco:

1.4.7. Risco estratégico

Descrição

Regularmente são realizados testes de DRP dos sistemas centrais e periféricos, em conformidade com o plano elaborado no início de cada ano, visando avaliar os processos operacionais
críticos de negócios e manter a integridade, a segurança e a consistência das bases de dados
e se o plano pode ser activado no momento oportuno. Os testes são efectuados, no mínimo,
duas vezes por ano, ou sempre que ocorra uma mudança significativa no ambiente de processamento de dados ou de negócios.

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

d. Volume de reservas obrigatórias.

Factores Externos

No Banco, o DRP baseia-se na réplica em tempo real e em instalações físicas independentes
da quase totalidade das aplicações do Banco. O centro de processamento de dados (CPD)
de backup localiza-se a cerca de 60 Km do edifício sede do Banco onde está instalado o CPD
de produção.

1.4.9. Risco de Reputação

Figura V: Directrizes de gestão de risco de reputação.

De forma a cumprir com o estabelecido no Aviso n.º 04/GBM/2013 de 24/05 (directrizes de
gestão de risco), o Banco definiu uma metodologia para avaliação do risco estratégico, a qual
assenta na avaliação dos factores de risco externos e internos, nomeadamente:

O DRP é o conjunto de cenários e procedimentos para a recuperação de sistemas, que possa
responder de forma eficaz a falhas de sistemas causadas por alguma inconsistência ocorrida
em virtude de ameaças ou desastres (exemplo: incêndio, cheias, vandalismo, sabotagem ou
falhas de tecnologias, etc.).

II. ESTRUTURA DE CAPITAL
Políticas e
Normas do
Grupo

20% do Volume de Depósitos de clientes

O PCCL define, enquanto objectivo, a manutenção de uma estrutura de liquidez e capital equilibrada, estabelecendo também a necessidade de uma contínua monitorização das condições
de mercado, bem como linhas de acção e triggers que visam a tomada de decisões atempada
perante cenários de adversidade antecipados ou verificados.

• Nível de impacto financeiro de acordo com os patamares definidos na matriz de

• Resultados negativos do último exercício;
• Resultados negativos provisórios do exercício em curso, em final do mês;
• Reservas de reavaliação negativas, nas condições enumeradas no Art.º 5;
• Diferenças positivas de reavaliação na primeira aplicação - método de equivalência

1.4.10. Risco de Tecnologias de Informação (TI)
A gestão do Risco de TI no Millennium bim engloba duas componentes que se complementam,
nomeadamente o plano de continuidade de negócio (PCN), relativo a pessoas, instalações e
equipamentos, e o plano de recuperação tecnológica (PRT), relativo a sistemas de informação, aplicações e infra-estruturas de comunicações.
Ambos os planos estão definidos e em processo de melhoria contínua, sujeitos a ajustamentos
face à evolução do mercado, ao posicionamento estratégico do Banco e à sua matriz organizativa. O processo de melhoria contínua em que se encontra o PCN é promovido e coordenado
por uma unidade de estrutura – a Direcção de Segurança de Informação e Continuidade de
Negócio (DSICN), cuja actuação é orientada pelas boas práticas internacionais e pelas recomendações das entidades de supervisão.
Os manuais operativos em que se materializa o PCN (manual de gestão de crise, manual de
resposta de emergência e planos de recuperação de negócio) são periodicamente actualizados
e testados, mediante a realização de exercícios regulares que visam melhorar a capacidade de
resposta a incidentes e aprofundar a articulação entre a resposta de emergência, a recuperação tecnológica, a gestão de crise e a recuperação do negócio, envolvendo habitualmente
a realização das actividades críticas em localizações alternativas.

patrimonial;

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

2.1.2. Fundos próprios complementares (tier 2):
1. Elementos positivos:

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

• Outros elementos patrimoniais elegíveis, nos termos do artigo n.º 12;
• Provisão para riscos gerais de crédito até ao limite de 0,0125% dos activos ponderados
pelo risco de crédito;

• Reservas de reavaliação legais de activos fixos tangíveis;
• Outras reservas de reavaliação, pelos montantes que resultam do Art.º 5 e das alíneas
g) e h) do Art.º 17;

Têm vindo a ser realizados exercícios de recuperação em sala (instalações alternativas) com
as equipas de recuperação, com o principal objectivo de familiarizar os membros com as respectivas funções e responsabilidades.

• Outros elementos;

No caso específico da resposta de emergência, referir que o edifício sede foi construído e
preparado contando com as necessidades de evacuação em caso de incidente (incêndio ou
calamidade natural, etc.), segundo proposta do Banco. De realçar que, para cada edifício onde
operam serviços centrais, foi definida uma equipa de resposta de emergência, especialmente
dedicada ao processo de evacuação, sendo que as funções e responsabilidades dos membros se encontram perfeitamente identificadas, assim como as acções iniciais e recorrentes
a desenvolver perante o tipo de incidente.

• Parte liberada de acções preferenciais remíveis.

No que se identifica com o PCN na vertente operacional, a sua mensuração baseia-se numa
análise de impacto de negócio decorrente da disrupção nos respectivos processos. A classificação do impacto tem por base uma matriz de tolerância de risco (RAM) que classifica
as exposições do Banco aos riscos operacionais decorrentes das referidas disrupções como
sendo insignificantes, baixas, médias, altas e catastróficas.

• Empréstimos subordinados, nas condições referidas no artigo n.º 13;
2. Elementos negativos:

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

3. Elementos a deduzir:

• Imobilizado recebido em reembolso de crédito próprio;
• Parte que excede os limites de concentração de riscos.
O Banco não possui instrumentos de capital inovadores, complexos e híbridos, sobre
os quais se exige, ao nível prudencial, a divulgação resumida dos respectivos termos e
condições.
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2.2. Divulgações quantitativas
Abaixo o quadro dos fundos próprios referente a Dez.21 e Dez.20:

Quadro VIII: Fundos próprios.

Valores em Milhares de meticais

Dez-20

Dez-21

4.500.000

4.500.000

-

-

Fundos Próprios de Base Positivos
Capital realizado
Resultados positivos transitados de exercícios anteriores
Reservas

24.846.430 26.094.334

Total dos Fundos Próprios de Base Positivos

29.346.430 30.594.334

Fundos Próprios de Base Negativos
Activos Intangiveis

560.710

718.793

Resultados negativos transitados de exercícios anteriores

116.787

116.787

Reservas de reavaliação negativas, nas condições
enumeradas no Artº 5

27.020

-

Insuficiência de Provisões

5.296.737

3.453.603

Total dos Fundos Próprios de Base Negativos

6.001.254

4.289.183

Fundos Próprios Complementares de Base
Provisões para riscos gerais de crédito até ao limite de
0,0125% dos activos ponderados pelo risco de crédito

5.900

Reservas de reavaliação legais de activos fixos tangíveis
Outras reservas de reavaliação
Total Fundos Próprios Complementares Positivos
Fundos Próprios Totais Antes das Deduções

6.214

2.544

2.543

-

-

8.444

8.757

23.353.620 26.313.908

O Millennium bim, também anualmente, avalia a sua base de capital, aquando da realização
do ICAAP (internal capital adequacy and assessment Process – processo de avaliação e adequação do capital Interno), através de testes de esforço que visam verificar a capacidade de
resiliência do Banco face aos impactos adversos internos e externos.

O rácio de solvabilidade calculado de acordo com as regras do Banco de Moçambique atingiu
44,82% em 31 de Dezembro de 2021, evidenciando um aumento de 0,94 pp face aos 43,88%
registados em 31 de Dezembro 2020. Conforme se pode constar no quadro acima, o rácio
situa-se acima do limite mínimo definido pelo Banco de Moçambique de 12%.

Através destes métodos o Millennium bim assegura que consistentemente supera, de forma
significativa, os níveis de capitais exigidos pelo Banco de Moçambique.

3.3. Apetite ao risco

3.2. Divulgações quantitativas

O Risk appetite statement (RAS) é a materialização da tolerância de risco que o Conselho de
Administração acredita que o Banco pode assumir na forma de um conjunto de métricas e
limites. O RAS é aprovado pelo Conselho de Administração.

Fundos próprios e adequação de capitais em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020
Os principais agregados dos fundos próprios e dos requisitos de fundos próprios em base
individual com referência a 31 de Dezembro de 2021 face a 31 de Dezembro de 2020, bem
como os respectivos rácios de capital, de acordo com os critérios do Banco de Moçambique,
são apresentados nos Quadros X e XI abaixo.

Quadro X: Comparativo dos requisitos mínimos de capital

Requisitos mínimos de
capitais *

Posições ponderadas
Classe de Riscos no Metódo Padrão

Dez-20

Valores em Milhares de meticais

Dez-21

Dez-20

Dez-21

Total RWA

50.750.912 55.736.258

6.090.109

6.688.351

Risco de Crédito (RWArc)

47.199.388 49.712.313

5.663.927

5.965.478

Operações no Balanço

40.407.504 43.882.502

4.848.900

5.265.900

614.632

Esta dimensão limita a volatilidade excessiva (up and down) resultante
de carteiras e / ou tipos de riscos específicos;

Organizações Internacionais

-

-

Bancos Multilaterais de
Desenvolvimento

-

-

Empresas Públicas

4.431

3.613

532

434

59

-

7

-

35.013

20.479

4.202

2.457

Instituições de Crédito

4.342.943

5.181.298

521.153

621.756

Empresas

8.506.431

5.714.001

1.020.772

685.680

III. ADEQUAÇÃO DE CAPITAL

Carteira de Retalho Regulamentar

5.973.762

6.862.800

716.851

823.536

3.1. Divulgações qualitativas

Exposições Garantidas por Bens Imóveis

1.819.035

2.918.564

218.284

350.228

Créditos Vencidos

5.831.276

4.342.616

699.753

521.114

-

-

-

-

13.728.902 13.695.080

1.647.468

1.643.410

Risco de Crédito

Método Padrão Simplificado

11/GMB/2013

Risco Operacional

Método do Indicador Básico (BIA)

12/GMB/2013

Risco de Mercado (Risco Cambial)

Método Standard

13/GMB/2013

Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Operações fora do Balanço
(Extrapatrimoniais)
Gar., avales, aceites e endossos

O cálculo dos requisitos de capital para a cobertura do risco operacional está de acordo com o
Aviso n.º 12/GBM/2013 de 31 de Dezembro, o qual sugere a utilização do método do indicador básico (basic indicator approach - BIA): No uso deste método é realizado primeiramente o
cálculo dos activos ponderados pelo risco os quais correspondem a 15% da média aritmética
dos últimos 3 anos do indicador relevante anual positivo.
Para o risco de mercado, o cálculo dos requisitos de capital é feito com base no método padrão (metodologia do Banco de Moçambique, Aviso n.º 13/GBM/2013 de 31 de Dezembro).
Nesta metodologia as posições curtas líquidas e as posições longas líquidas são convertidas
em Meticais à taxa de câmbio de referência à vista e adicionadas de modo a formar o total
das posições curtas líquidas e o total das posições longas líquidas. O mais elevado dos dois
totais constitui a posição líquida global em divisas e o RWA do risco cambial.
Os requisitos de capital para o risco de crédito, operacional e cambial representam 12% dos
RWAs obtidos através dos cálculos realizados anteriormente.
Adicionalmente, aos riscos acima mencionados o Banco cálcula ainda requisitos de capital
para os seguintes riscos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risco de concentração;
Risco operacional (desastres e danos nos activos, fraudes internas e roubos);
Risco de taxa de juro;

1.130.573

286.901

135.669

-

-

-

114.649

214.563

Garantias s/caracter sub.crédito

169.776

190.629

20.373

22.875

3.275.856

2.720.580

393.103

326.470

Risco Operacional (RWAro)

2.414.412

2.482.398

289.729

297.888

Método do Indicador Básico

2.414.412

2.482.398

289.729

297.888

Outros

1.137.111

3.541.547

Total de requisitos de Capital
(RWArc + RWAro + RWArm)

136.453

6.090.109

* Os Requisitos mínimos em Dez.20 assim como Dez.21 são de 12%.
Fonte: RWArc (valores líquidos de imparidade), RWArm e RWAro

No seguimento do Aviso n.º 9/GBM/2017 de 03 de Abril e circular n.º 1/SCO/2013 de 31 Dezembro, vide abaixo o rácio de solvabilidade registado em Dez.21 e Dez.20:
Valores em Milhares de meticais

dez-21

Tier 1 Dapital
4.500.000

4.500.000

24.846.430

26.094.334

Activos Intangíveis

560.710

718.793

Resultados negativos transitados de exercícios anteriores

116.787

116.787

27.020

-

Insuficiência de provisões

5.296.737

3.453.603

Tier 1 Capital total

23.345.176

26.305.151

Reservas de reavaliação negativas, nas condições
enumeradas no Artº 5

8.757

8.444

8.757

1.085.144

1.332.630

22.268.476

24.981.277

40.407.504

43.882.502

Fora de balanço

6.791.885

5.829.811

Risco operacional

2.414.412

2.482.398

Risco de mercado

1.137.111

3.541.547

Rácio de adequação de fundos próprios de base (Tier 1)

57,8%

54,9%

Rácio de adequação de fundos próprios (Tier 2)

46,0%

47,2%

Dedução aos fundos próprios totais
Fundos próprios elegíveis

Quadro XIII: Limites do RAS.
Risk Appetite Statement

Descrição

3.1.1. Projecções de capital em função das actividades presentes e futuras
O Banco utiliza dois métodos que se complementam na avaliação da adequação do capital, nomeadamente no que concerne às projecções em função das actividades em curso
e planeadas.
Em primeiro lugar, anualmente, na execução do seu planeamento estratégico avalia-se a adequação e níveis de capital em função da actividade planeada num prazo de 5 anos, tendo em
conta as opções de crescimento, expansão, rentabilidade e solidez tomadas.

Rácio de Solvabilidade

Zona de Alerta

Zona de Alarme

Dentro do
apetite de risco

Dentro do apetite de risco
mas com risco de atingir a
zona de alarme

Zona de Alarme/
alerta de plano de
recuperação

4.1. Divulgações qualitativas
4.1.1. Definições e políticas de apuramento de perdas e provisionamento

Assim, são contabilizados no crédito vencido todos os créditos (capital) que se encontrem
por regularizar decorrido no máximo, trinta dias sobre o seu vencimento.
O crédito objecto de análise de imparidade compreende todas as exposições sujeitas ao risco
de crédito relativamente ao qual tenha sido detectada uma evidência objectiva de imparidade. Abrange assim as exposições individuais de determinados clientes ou contrapartes, e
grupos homogéneos de créditos não considerados individualmente significativos, nos termos descritos seguidamente.
Relativamente ao crédito, a política do Millennium bim, para efeitos de provisionamento das
posições em risco objecto de imparidade, consiste na avaliação regular da existência de evidência objectiva de imparidade na sua carteira.

Após o reconhecimento inicial, um crédito ou uma carteira de créditos sobre clientes, definida como um conjunto de créditos com características de risco semelhantes, poderá ser
classificada como carteira com imparidade quando existe evidência objectiva de imparidade
resultante de um ou mais eventos, e quando estes tenham impacto no valor estimado dos
fluxos de caixa futuros do crédito ou carteira de créditos sobre clientes, que possa ser estimado de forma fiável.
O Millennium bim determina as perdas de crédito esperadas de cada operação em função da
deterioração do risco de crédito verificada desde o seu reconhecimento inicial. Para este efeito, as operações são classificadas num dos seguintes três stages descritos no quadro abaixo:

Stage 1

São classificadas neste stage as operações em que não se verifica um aumento
significativo no risco de crédito desde o seu reconhecimento inicial independentemente da qualidade de crédito. As perdas por imparidade associadas a
operações classificadas neste stage correspondem às perdas de crédito esperadas que resultem de um evento de default que poderá ocorrer num período
de 12 meses após a data de reporte (perdas de crédito esperadas a 12 meses).

Stage 2

São classificadas neste stage as operações em que se verifica um aumento significativo do risco de crédito desde o seu reconhecimento inicial, mas que não
estão em situação de imparidade. As perdas por imparidade associadas a operações classificadas neste stage correspondem às perdas de crédito esperadas
resultantes de eventos de default que poderão ocorrer ao longo do período de
vida residual esperado das operações (perdas de crédito esperadas “lifetime”).

Stage 3

São classificadas neste stage as operações em situação de imparidade. As perdas
por imparidade associadas a operações classificadas neste stage correspondem
a perdas de crédito esperadas “lifetime”.

Activos ponderados pelo risco
No balanço

Zona de
Conforto

IV. RISCO DE CRÉDITO

Outros riscos (buffer adicional).

Importa referir que mesmo com a incorporação dos riscos acimas mencionados, o risk taking
capacity continua acima dos 100%.

Reflete as metas de longo prazo do Banco em termos de risco ambiental, social e de governo.

Descrição
8.444

Tier 2 Capital total

Sustentabilidade

Quadro XIV: Descrição de stages no risco de crédito.

Tier 2 Capital
Outros

São exemplos destes riscos: os operacionais, de reputação, relacionados com a ética e tratamento de clientes.

As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo
subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma redução do montante da
perda estimada, num período posterior.

Fundos Próprios de Base

Reservas e resultados retidos

Franchise e
reputacional

6.688.351

16.178.367 18.292.926

Dapital realizado

Aborda riscos difíceis de mensurar, mas que podem ser uma ameaça
substancial para o Franchise e Reputação do Banco (e, portanto, para
a solvência e liquidez);

O crédito vencido, para efeitos contabilísticos, corresponde ao valor global dos créditos e
prestações vencidas e não cobradas associadas a contratos de crédito reconhecidos no balanço, qualquer que seja a sua titulação.

Diferencial (Fundos Próprios - Total
de requisitos de Capital)

Dez-20

Pode ser usada para endereçar áreas específicas de preocupação para
a gestão da Administração.

424.986

22.268.476 24.981.277

Solvabilidade

Protege o Banco contra as “surpresas desagradáveis” e serve para
assegurar o retorno esperado aos accionistas;

O risco de crédito encontra-se associado a perdas ou ao grau de incerteza quanto aos retornos esperados, por incapacidade do tomador do empréstimo, e do seu garante ou do emissor
de um título ou da contraparte de um contrato, se existir, em cumprir as suas obrigações.

Fundos Próprios

Quadro XI: Rácio de solvabilidade.

Rentabilidade e
business Mix

699.577

1.788.028

Risco de sistemas de informação;

Risco de compliance; e

815.026

955.411

Empréstimos subordinados

Risco Soberano;

2.390.842

5.829.811

Créditos documentários

Risco de liquidez;
Risco Geopolítico;

6.791.885

C.de crédito irrevogáveis stand-by

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

Liquidez e
funding

17.309

Entidades do Sector Público

Método de Cálculo

Reflecte o nível de protecção do Banco (buffer) para a cobertura de
dificuldades de financiamento prolongadas, que podem levar à falta
de liquidez e, eventualmente, à insolvência;

5.121.934

1.332.630

Descrição

Reflecte o nível de protecção do Banco (buffer) para suportar perdas
significativas que poderiam levar o Banco ao incumprimento (regulamentar ou económico).

144.245

Administrações Centrais e Banco
Centrais

1.085.144

Número do Aviso
BM

Solvência

Esta dimensão condiciona o mix das fontes de financiamento, com o
objectivo de manter o custo dos fundos nos níveis óptimos de risco.

Total dos Elementos a Deduzir

Quadro IX: Resumo das metodologias de cálculo de requisitos de capital

Âmbito das preocupações a serem abordadas pelas métricas definidas ao nível das RAS

2.654

Autoridades Municipais

No quadro abaixo apresenta-se o resumo das metodologias do cálculo de requisitos de capital usados para reportes regulamentares, nomeadamente:

Dimensões dos
Riscos

2.569

1.332.630

Decorrente das regras prudenciais definidas pelo Banco de Moçambique, o Millennium bim
realiza anualmente o processo de auto-avaliação da adequação do capital interno (internal
capital adequacy assessment process - ICAAP) obedecendo os requisitos mínimos e orientações definidas no Aviso n.º 16/GBM/2017 de 30 de Junho e na Circular n.º 02/SCO/2013 de
31 de Dezembro.

Quadro XII: Declaração de apetite de risco.

22.118

1.085.144

22.268.476 24.981.277

Abaixo o quadro com as dimensões do risco e o quadro com os limited do RAS:

21.408

Caixa e Equivalentes de Caixa

Imobilizado recebido em reembolso de crédito próprio
Fundos Próprios Totais para Efeitos de Solvabilidade

O RAS inclui um conjunto de métricas financeiras e não financeiras com o objectivo de cobrir
cinco dimensões de riscos chave do Banco.

43,88%

44,82%

Compartilhamos jornais e revistas estrangeiras
PUBLICIDADE
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0

Sábado, 28 de Maio de 2022
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4.1.2. Definição de activos financeiros em default e em situação de imparidade
São considerados em default os clientes que verifiquem pelo menos um dos seguintes critérios:

Figura VI: Principais critérios de entrada e saída em default (não exaustivo)
Critérios de entrada

Critérios de saída /Quarentena

Incumprimento

Empresas
12 Meses sem cumprir crit]erio de entrada.

Default Group BCP

• As PDs correspondem à probabilidade de ocorrência de incumprimento. O Banco estima
as PDs com base num determinado período histórico para os seus contratos e calcula
para toda a maturidade contratual das exposições;

• A LGD é a magnitude da perda que se espera que ocorra caso a exposição entre em

Particulares

Stage 3

Estes parâmetros são obtidos através de modelos estatísticos internos, prereferencialmente,
e outros dados históricos relevantes, em função dos requisitos do IFRS 9:

3 Meses sem cumprir crit]erio de entrada.

incumprimento. O Banco estima os parâmetros de LGD com base no histórico de taxas
de recuperação após a entrada em default da contraparte;

• A EAD representa a exposição esperada caso a exposição e/ou cliente entre em

Contencioso

incumprimento. O Banco obtém os valores de EAD a partir da exposição actual da
contraparte. Para compromissos e garantias financeiras, o valor da EAD considera tanto
o valor de crédito utilizado como a expectativa do valor potencial futuro que poderá
ser utilizado de acordo com o contrato;

Insolvência
Reestruturação (com
crédito vencido
Dupla Reestruturação

• As maturidades comportamentais representam a estimativa do prazo residual das

Crédito Improdutivo

3 Meses sem cumprir critério de entrada.

Reestruturação com
perda económica
(perda suoerior a 1%)

operações sem maturidades contratuais definidas (tais como contas correntes,
descobertos autorizados, cartões de crédito);

• O factor de desconto do contrato (D) não é aplicado para ECL a 12 meses uma vez que
12 Meses sem cumprir critério de entrada.

Fraude de crédito

é considerada a exposição que se encontra reconhecida à data de reporte;

• Os haircuts representam a desvalorização do colateral subjacente à operação de

Default em obrigações
de crédito conjuntas

Regularização

Quebras de convenants
Outros*
* Avalista com atraso superior a 90 dias, desde de que a respectiva garantia tenha sido accionada e clientes da análise individual com sinais
objectivos de imparidade.

Figura VII: Principais critérios de entrada e saida stage 2 (não exaustivo)
Critérios de entrada

Critérios de saída /Quarentena

Atraso
24 Meses sem cumprir critério de entrada.

Stage 2
Reestruturado

3 Meses sem cumprir critério de entrada.

Early Warning Signs (EWS)
Cliente deixa de cumprir critério de
entrada.

Notch Downgrade

Outros Indícios Subjectivos

Adicionalmente, são aplicados períodos de quarentena mínimos aos clientes classificados
em stage 3 e stage 2, sendo que só apenas o seu término, os clientes podem evoluir para um
stage de risco inferior.

4.1.3. Critérios de entrada de clientes na rotina de análise individual baseados
na materialidade
Um dos critérios de entrada de clientes na rotina de análise individual com base na sua materialidade é a existência de clientes que pelo seu volume de exposição mais significativo são
sujeitos a uma análise da sua capacidade financeira, no mínimo uma vez por ano.

Posições em risco com maturidade superior a três meses, bem como as posições em moeda
estrangeira sobre as instituições de crédito sediadas em Moçambique, são ponderadas em
função da notação atribuída pela ECA à administração central de Moçambique.
Posições em risco sobre empresas são ponderadas em 100%, salvo situações cobertas por
colateral ou garantias, as posições em risco sobre as empresas podem ser transferidas para
o ponderador de risco inferior.
Posições em risco sobre a carteira de retalho regulamentar são elegíveis a um ponderador de
75%, desde que satisfaçam os critérios previstos no parágrafo 3 do Aviso n.º 11/GBM/2013
de 31 de Dezembro, nomeadamente:

• Critério de orientação – A exposição deve ser sobre uma pessoa singular (ou pessoas)

• Os CCFs correspondem ao factor de conversão do crédito aplicável à exposição

• Critério do Produto – A exposição assume uma das seguintes formas: crédito rotativo

extrapatrimonial. Os CCFs considerados para o cálculo da ECL foram determinados
com base no Aviso n.º 11/GBM/2013.

(revolving) e linha de crédito utilizada (incluindo os cartões de crédito e descobertos
bancários), créditos de renda (que inclui operações de locação financeira não imobiliária,
empréstimos para compra de automóveis, empréstimos para estudantes ou para
financiamento da educação, financiamento pessoal);

Como descrito anteriormente, com excepção dos activos financeiros que consideram uma
PD a 12 meses por não apresentarem um aumento significativo do risco de crédito, o Banco calcula o valor das perdas de crédito esperada tendo em conta o risco de incumprimento
durante o período máximo de maturidade contratual do contrato. O período contratual máximo será considerado como o período até à data em que o Banco tem o direito de exigir o
pagamento ou terminar o compromisso ou garantia.
Tendo em conta o actual cenário de pandemia, foram reforçados os mecanismos de detecção
de sinais de degradação de risco e ajustado o modelo de análise individual.

4.1.5. Recuperações registadas na demonstração de resultados
O quadro abaixo reflecte a evolução, de Dez.20 para Dez.21, dos saldos da rúbrica de imparidades que justificam a diferença entre o valor das posições em risco originais e o valor líquido
por que se encontram registadas no balanço.
Ao longo do 2021 ocorreram as seguintes dotações líquidas do exercício e dos montantes
recuperados registados na demonstração de resultados do Banco.

Regularização

Excepcionalmente e, conforme a instrução do Banco de Moçambique, as posições em risco
sobre as instituições de crédito sediadas em Moçambique, com prazo de vencimento inicial
não superior a três meses, denominadas e financiadas em Meticais, são elegíveis a ponderação de 20%, independentemente da classificação da ECA recaída sobre a administração
central de Moçambique.

ou sobre uma pequena empresa;

crédito;

Venda de crédito

garantia, elegíveis nos termos do Anexo III do Aviso n.º 11/GBM/2013 de 31 de Dezembro,
em que as posições beneficiam de uma redução de requisitos de capitais por transferência para um ponderador de risco inferior e compatível com a colateral ou com emitente da
garantia elegível.

Quadro XV - Recuperações registadas na demonstração
de resultados.
Descrição

Valores em Milhares de meticais

Valor
Dez-20

Dez-21

Imparidade de crédito vincendo

(1.787.247)

(333.632)

Imparidade de crédito vencido

4.556.626

796.635

Recuperações de crédito abatido

(350.816)

(134.887)

Totais

2.418.563

328.116

• Valor baixo das exposições individuais – O montante máximo da exposição agregada
ao retalho sobre uma única entidade não deve exceder um limite absoluto de 6 milhões
de Meticais;

• Critério da granularidade – A carteira de retalho regulamentar deve estar suficientemente
diversificada, de tal forma que nenhuma exposição total sobre uma contraparte exceda
0,2% da carteira total de retalho regulamentar global. Ainda que satisfaça o disposto nos
pontos acima, a exposição total sobre a contraparte que exceda este limite continua a
qualificar- se como carteira de retalho regulamentar, porém, ponderada em 100%. Para
este efeito a exposição total sobre uma contraparte deve ser entendida como bruta de
quaisquer factores de mitigação de risco.
Posições em risco garantidas por Imóveis são ponderadas em 100%, salvo as situações abaixo indicadas:

• É aplicável o ponderador de 35% às posições em risco ou a qualquer parte dessas
posições, integralmente garantidas por primeira hipoteca sobre o imóvel de habitação
do mutuário, até ao montante de 75% do valor de mercado, sendo que o montante
remanescente deve ser ponderado de acordo com a respectiva contraparte;

• É aplicável o ponderador de 35% as operações de locação financeira que tenham por
objecto um imóvel destinado à habitação do locatário, desde que a posição em risco
seja integralmente garantida pela propriedade do imóvel, até ao montante de 75%,
sendo que o montante remanescente deve ser ponderado de acordo com a respectiva
contraparte.
A ponderação de 35% é aplicável se tiverem sido cumpridas as seguintes condições:

• O imóvel estar localizado em Moçambique;
• Obedecer aos requisitos previstos na secção C do anexo III do Aviso n.º 11/GBM/2013

Figura VIII: Modelo conceptual da análise individual

01. Stage 3

No quadro abaixo faz-se a decomposição da recuperação de créditos e de juros anulados
efectuada no decorrer do 2021 apresentada por tipo de crédito:
Decisão:
Taxa resultante
diferente de 0%

Taxa Imparidade

Sim
Aprovação

clientes individualmente
significativos

Valores em Milhares de meticais

Dez-20
Não

02. Stage 2
Decisão:
O cliente tem
evidência objectiva
de imparidade?

Crédito com outras garantias

Imparidade
colectiva (Taxa)

Crédito sem garantias

03. Stage 1
Aos clientes individualmente
significativos sem qualquer
evidência de imparidade ou com
taxa de DCF de 0%, é calculada
a imparidade de acordo com os
critérios da colectiva

Dez-21

341.645

124.727

9.172

10.161

350.817

134.888

• “Going concern”, na qual a estimativa é realizada com base nos fluxos de caixa do
negócio;

• “Gone concern”, na qual a estimativa de recuperação é realizada com base na execução
dos colaterais.

Figura IX: Definição da taxa de imparidade na análise individual
Abordagem

going*

Going**

Plano de acção

Questionários

DCF

Cobrança

Questionário
Cobrança

DCF Cobrança

Reestruturação

Questionário
Reestruturação

DCF
Reestruturação

Cessão de crédito

Questionário
Cessão de crédito

DCF Cessão de
crédito

Dação em
cumprimento

Questionário
Dação em
cumprimento

DCF Dação em
cumprimento

Recuperação
Judicial

Questionário
Contencioso

DCF de
Contencioso

Média ponderada da
taxa de imparidade
de cada plano de
acção

Perdão da dívida
* Recuperação via Cash Flows
** Recuperação via Colaterais

4.1.4. Estimativa das perdas de crédito esperadas - Análise colectiva
As operações que não são sujeitas a análise individual de imparidade são agrupadas tendo
em conta as suas características de risco e sujeitas a análise colectiva de imparidade. A carteira de crédito encontra-se dividida por segmentos de riscos.
Os principais inputs utilizados para a mensuração das perdas de crédito esperadas numa base
colectiva, incluem as seguintes variáveis:

•
•
•
•
•
•
•

Probabilidade de incumprimento (“probability of default” – PD);
Perda dado o incumprimento (“loss given default” – LGD);
Exposição dado o incumprimento (“exposure at default” – EAD);
Maturidade comportamental (behavioral maturity);
Factor de desconto do contrato (D);
Haircuts;
Factores de conversão de crédito (“credit conversion factors” - CCF).

• Aplica-se o ponderador de 100% às posições em risco, ainda que integralmente
garantidas por bens imóveis localizados em Moçambique, caso os mesmos sejam de
uso polivalente para escritórios e ou comércio;

• Aplica-se o ponderador de 100% às operações de locação financeira que tenham por
objecto bens imóveis polivalentes destinados a escritórios ou comércio localizados
em Moçambique;

• Créditos Vencidos – As Posições em risco que apresentem uma ou mais prestações em
4.1.6. Requisitos de fundos próprios para risco de crédito
4.1.6.1. Enquadramento das metodologias utilizadas

Existem duas tipologias de estratégia de recuperação:

• Ser avaliado ao seu valor de mercado, ou a um valor inferior, por um avaliador oficial
independente;

Quadro XVI – Decomposição das recuperações
registadas na demonstração de resultados.

Sim

de 31 de Dezembro;

O Banco determina mensalmente os requisitos de fundos próprios para o risco de crédito de
acordo com as normas emanadas pelo Banco de Moçambique, relacionadas com o apuramento dos activos ponderados pelo risco (risk weighted assets – RWA).
O Banco usa o método padrão simplificado, onde as exposições originais são agrupadas em classes de risco regulamentares segundo a natureza da contraparte, aplicando
ponderadores regulamentares específicos e efectuando ajustamentos, tais como, subtracção às exposições da imparidade e dos colaterais considerados válidos e, no caso
das exposições extrapatrimoniais, aplicação de factores de conversão de crédito (credit
conversion factors - CCF).
No processo de cálculo de requisitos de capital com base no método padrão simplificado, Aviso n.º 03/GBM/2012 de 13 de Dezembro, a ponderação das exposições é feita de
acordo com as disposições do Aviso do Banco de Moçambique n.º 11/GBM/2013. Assim,
para a classe de risco de “Administrações e Bancos Centrais”, são usadas as notações de
risco de emitentes ou de emissões que sejam atribuídas pelas agências de rating reconhecidas pela ECA (export credit agencies) que participam no “arrangement on officially
supported export credit“.
Quanto às posições em risco sobre administrações centrais de países sem classificação pela
ECA são ponderadas de acordo com as classificações de uma das principais ECAI (external
credit assessment institutions), que determinam os graus de qualidade de risco definidos pelo
Anexo I do Aviso do Banco de Moçambique n.º 11/GBM/2013, sendo aplicados os ponderadores para cada grau de qualidade de risco. Quando o mesmo emitente ou emissão tenham
duas ou mais avaliações de risco é utilizada a segunda melhor notação atribuída. A notação
de risco do emitente aplica-se a todas as suas operações, enquanto a notação para uma determinada emissão é apenas considerada para essa mesma emissão.
No Millennium bim para o cálculo de requisitos de capital com base no método padrão simplificado, Aviso n.º 03/GBM/2012 de 13 de Dezembro, a ponderação das exposições das
Administrações Centrais, Bancos Centrais e Instituições de Crédito é feita com base nas notações de risco emitidas, essencialmente, pela Standard & Poor’s e, nos casos em que as instituições atrás referidas não se encontram classificadas nesta base, o Millennium bim opta
pelas notações da Moody´s.

mora há mais de 90 dias, líquidos de provisões específicas ou de imparidade, quando
aplicável, e de write-offs, são ponderados nos seguintes termos:
i. 150%, se as provisões especificas, ou imparidade, forem inferiores a 20% da posição
em risco;
ii. 100%, se as provisões especificas, ou imparidade, não forem inferiores a 20% da posição em risco;
iii. 100%, quando as provisões especificas, ou imparidade, forem inferiores a 50% do valor
da posição em risco. O banco de Moçambique pode, mediante solicitação devidamente
fundamentada que evidencie uma alta probabilidade de recuperação do valor, autorizar
a redução do ponderador de risco para 50%.

• Categorias de risco elevado – devem ser ponderadas em 150%. São considerados
activos de alto risco os investimentos em operações de venture capital, project finance
e privite equity.

4.1.7. Gestão do risco de concentração
A política do Millennium bim relativa à identificação, medição e avaliação do risco de
concentração no âmbito do risco de crédito está definida e enquadrada na norma de procedimentos sobre princípios e normas de gestão de risco do Millennium bim e responde
cabalmente às exigências do Banco de Moçambique definidas através dos Avisos n.º 9/
GBM/2017 de 3 de Abril e n.º 11/GBM/2013 e da Circular n.º 03/SCO/2013, ambos de
31 de Dezembro.
Através do documento acima referido, o Millennium bim definiu os seguintes princípios orientadores relativos ao controlo e gestão do risco de concentração de crédito:

• A monitorização do risco de concentração e o acompanhamento dos grandes riscos é
efectuada, ao nível do Millennium bim, com base no conceito de “grupo económico”;

• Grupo económico – de acordo com a NIC 27 é o conjunto de empresas constituído por
uma empresa-mãe e todas as subsidiárias;

• Relação de grupo de risco – relação que se dá entre duas ou mais pessoas singulares
ou colectivas que constituem uma única entidade do ponto de vista de risco assumido,
por estarem de tal forma ligadas que, na eventualidade de uma delas deparar com
problemas financeiros, a outra ou todas as outras terão, provavelmente, dificuldades
em cumprir as suas obrigações. Considera-se que existe esta relação de grupo de risco
nomeadamente, quando:

As posições em risco sobre o Governo de Moçambique e o Banco de Moçambique são elegíveis a ponderação de 0%, desde que estejam denominadas em Meticais.

a) Haja relação de controlo de uma sobre a outra ou sobre outras;

As posições em risco sobre Autoridades Municipais ou locais em Moçambique e Empresas
Públicas são ponderadas a 100%, salvo situações que são cobertas por colateral ou por

b) Existam accionistas ou associados comuns, que exerçam influência significativa nas
entidades em questão;
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c) Existam administradores comuns; e
d) Haja interdependência comercial directa que não possa ser substituída a curto prazo.

• Por forma a controlar o risco de concentração e limitar a exposição a este risco, é
estabelecido um conjunto de soft limits definidos em função dos capitais próprios;

• O Risk Office mantém, valida e acompanha um processo centralizado de informação
relativa ao risco de concentração.
A definição dos limites de concentração acima referidos é efectuada com base no melhor
julgamento do Conselho de Administração do Banco, sob proposta do Risk Office, tendo em
conta a situação concreta da carteira de crédito do Millennium bim no que respeita à respectiva concentração e atendendo às melhores práticas de mercado nesta matéria.
Além disso, a própria definição de limites de concentração (mais concretamente, os diversos
tipos de limites estabelecidos) encerra, em si, a identificação dos tipos de concentração de
risco de crédito considerados relevantes. A definição dos limites de concentração do Millennium bim considera todas as dimensões de risco de concentração de crédito referidas nos
Avisos e na Circular do Banco de Moçambique atrás mencionados.
Em conformidade com o disposto na Circular n.º 03/SCO/2013 de 31 de Dezembro, existem
três tipos fundamentais de risco de concentração de crédito a saber:
1. Exposições significativas a uma contraparte individual ou a um grupo de contrapartes
relacionadas (“single name concentration risk” ou “grandes riscos”);
2. Exposições significativas a grupos de contrapartes cuja probabilidade de entrarem em
incumprimento resulta de factores subjacentes comuns, como por exemplo: (i) o sector
económico, (ii) a região geográfica e (iii) a moeda e (iv) por produto;
3. Exposições de crédito indirectas resultantes da aplicação das técnicas de redução de
risco (exposição a um tipo de garantia ou protecção de crédito fornecida por uma contraparte).
Os tipos de risco de concentração de crédito mencionados no ponto anterior são objecto
de tratamento prudencial específico, previsto no Aviso n.º 9/GBM/2017 de 3 de Abril, sobre
Rácios e Limites Prudenciais. A base utilizada para a definição de grandes exposições e para
os valores-limite da concentração são os níveis de fundos próprios.
São igualmente definidos limites sectoriais e individuais.
No que respeita ao acompanhamento do risco de concentração, o Órgão da Administração do
Banco (Comissão de Avaliação de Riscos) e o Comité de Controlo de Riscos são regularmente
informados sobre a evolução dos limites de concentração e dos grandes riscos.

Assim, a quantificação do risco de concentração nas exposições de crédito (directas e indirectas) envolve, em primeira mão, a identificação dos casos específicos de concentração e
de “grandes exposições” e a comparação dos valores de exposição em causa face aos níveis
de fundos próprios, expressa em termos de pesos percentuais que são comparados com os
limites de concentração definidos.
Em caso de incumprimento de um dado limite, deve ser especificamente reportado aos membros do órgão de Administração pela Direcção de Crédito e pelo Risk Office, sendo esse reporte
acompanhado por uma proposta de solução para as situações ocorridas.
Normalmente, as soluções propostas passam pela redução da exposição líquida à(s)
contraparte(s) em causa (por via do aumento de colateralização, por exemplo) ou por uma
substituição de colateral (no caso das exposições de crédito indirecto).
O controlo e a gestão do risco de concentração representam um dos principais pilares da
estratégia de mitigação dos riscos do Millennium bim. É neste contexto e, em particular,
ao nível do risco de crédito que o Banco tem vindo a prosseguir uma actuação de acompanhamento sistemático de potenciais ou efectivos eventos de concentração do risco,
adoptando, sempre que se justificam, as medidas de carácter preventivo (ou correctivo)
consideradas adequadas.
Neste contexto, destaca-se a continuidade das medidas visando a progressiva redução da
concentração do crédito nos maiores devedores individuais, quer por via da diminuição da
exposição creditícia, quer pelo aumento do nível de colateralização das operações de crédito.
Para além disso, merece também destaque o reforço dos critérios prudenciais no processo de
análise e decisão das propostas de financiamento, com particular enfoque no que se refere à
mitigação da concentração sectorial.
Os requisitos do Banco de Moçambique em matéria de risco de concentração de crédito
estão devidamente reflectidos no Manual Interno sobre Políticas, Normas e Procedimentos
de gestão e controlo de riscos do Millennium bim. Este normativo fixa igualmente os limites
para o controlo do nível de concentração do risco de crédito, ao nível das tipologias definidas no Aviso n.º 11/GBM/2013 e pela Circular n.º 03/SCO/2013, ambos de 31 de Dezembro
(limites de concentração de crédito nos 20 maiores clientes individuais ou grupo económico,
por sector de actividade, por região geográfica, por moeda e por produto). Parte dos limites
de concentração foram definidos internamente e em alinhamento aos limites transversais
ao Grupo Millennium bcp. Todos os limites estão indexados ao nível dos fundos próprios do
Millennium bim. O posicionamento das maiores exposições face aos limites de concentração
estipulados é regularmente monitorado pelo Risk Office e reportado aos membros do Comité
de Controlo de Riscos (CCR) mensalmente e, trimestralmente, aos membros da Comissão de
Avaliação de Riscos (CAvR).

Ao longo do primeiro semestre, o Risk Office do Millennium bim elaborou regularmente reportes internos para o Comité de Controlo de Riscos, e Comissão de Avaliação de Riscos,
que contribuíram de forma relevante para a gestão, controlo e acompanhamento do risco
de concentração.

4.2. Divulgações quantitativas
No âmbito do risco de concentração, apresentam-se abaixo os quadros referentes à / ao: (a)
distribuição da carteira por tipo de exposição de crédito bruto (empréstimos, locação financeira, compromissos fora do balanço, títulos de dívida e derivados); (b) média da exposição
de crédito bruto, durante o período, distribuída por tipo de exposição de crédito (c) distribuição geográfica das exposições de crédito, desdobradas por contrapartes; (d) distribuição
das exposições por sectores de actividade; (e) distribuição da carteira de crédito com base
nos prazos residuais de maturidade dos contratos; (f) índice de concentração Sectorial (g)
índice de concentração individual (ICI):

Quadro XVII: Total da exposição bruta e
média semestral ao risco de crédito.

Valores em Milhares de meticais

Dez-20

Dez-21
Média do
Período

Fim do período

Fim do período

Caixa e disponibilidade em
bancos centrais

25.774.111

20.884.635

22.421.357

Disponibilidades sobre
instituições de crédito

13.921.502

19.343.790

14.428.387

Empréstimos e locações
financeiras

48.053.179

45.637.693

47.065.922

Títulos

55.210.516

76.891.600

67.998.701

Compromissos fora do balanço

25.129.677

21.591.723

24.318.397

168.088.985

184.349.441

176.232.764

Descrição

Total

Quadro XVIII: Distribuição geográfica da exposição bruta do activo – Dezembro de 2021.

Valores em Milhares de meticais

Dezembro 2021
Zona Sul

Zona Centro

Zona Norte

Total Geral

África do Sul

Portugal

Estados Unidos

Outros

Total Geral

Total

149.920.529

10.075.371

5.009.751

165.005.651

406.021

1.172.987

11.691.028

6.073.754

184.349.441

Exposições de Crédito no Balanço

133.402.234

5.255.905

4.755.789

143.413.928

406.021

1.172.987

11.691.028

6.073.754

162.757.718

5.090.781

-

-

-

-

5.090.781

Caixas e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e bancos centrais

5.090.781
108.453.524

-

4

108.453.528

-

-

-

-

108.453.528

Autoridades Municipais

-

3.616

-

3.616

-

-

-

-

3.616

Entidades do sector público

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.781

-

-

44.781

-

-

-

-

44.781

-

-

-

-

406.021

1.172.987

11.691.028

6.073.754

19.343.790

Empresas

6.727.342

1.686.603

434.180

8.848.124

-

-

-

-

8.848.124

Carteira de retalho regulamentar

6.519.774

1.991.252

1.255.540

9.766.566

-

-

-

-

9.766.566

Exposições garantidas por bens imóveis

2.879.263

783.799

103.722

3.766.783

-

-

-

-

3.766.783

Créditos vencidos

2.842.209

759.570

2.905.576

6.507.355

-

-

-

-

6.507.355

-

-

-

-

-

-

-

-

-

844.562

31.065

56.767

932.393

-

-

-

-

932.393

16.518.295

4.819.466

253.961

21.591.723

-

-

-

-

21.591.723

Garantias bancárias

6.369.892

1.864.135

108.898

8.342.925

-

-

-

-

8.342.925

Cred Doc Import

4.412.000

360.938

10.295

4.783.234

-

-

-

-

4.783.234

Linhas de Crédito não Utilizadas

5.736.403

2.594.393

134.769

8.465.564

-

-

-

-

8.465.564

Empresas públicas
Instituições de Crédito

Risco Elevado
Outros
Elementos Extrapatrimoniais (OFF-BALANCE)

Quadro XIX: Distribuição geográfica da exposição bruta do activo – Dezembro de 2020.

Valores em Milhares de meticais

Dezembro 2020
Zona Sul

Zona Centro

Zona Norte

Total Geral

África do Sul

Portugal

Estados Unidos

Outros

Total Geral

Total

137.900.125

11.446.735

4.820.623

154.167.483

416.261

1.455.761

7.236.531

4.812.948

168.088.985

Exposições de Crédito no Balanço

117.809.378

6.725.342

4.503.087

129.037.806

416.261

1.455.761

7.236.531

4.812.948

142.959.308

5.632.240

-

-

5.632.240

-

-

-

-

5.632.240

91.137.473

24

1,07

91.137.498

-

-

-

-

91.137.498

0,72

4.436

-

4.437

-

-

-

-

4.437

8.720

-

-

8.720

-

-

-

-

8.720

62.145

1

-

62.146

-

-

-

-

62.146

-

-

-

-

416.261

1.455.761

7.236.531

4.812.948

13.921.502

10.928.197

3.025.016

1.276.869

15.230.083

-

-

-

-

15.230.083

Carteira de retalho regulamentar

5.241.969

2.073.403

1.641.917

8.957.288

-

-

-

-

8.957.288

Exposições garantidas por bens imóveis

2.800.914

924.849

87.967

3.813.730

-

-

-

-

3.813.730

Créditos vencidos

1.007.081

599.792

1.424.179

3.031.052

-

-

-

-

3.031.052

-

43.983,95

-

43.984

-

-

-

-

43.984

990.639

53.838

72.153

1.116.629

-

-

-

-

1.116.629

20.090.747

4.721.394

317.536

25.129.677

-

-

-

-

25.129.677

Garantias bancárias

9.127.593

3.382.141

163.906

12.673.640

-

-

-

-

12.673.640

Cred Doc Import

3.297.870

561.714

-

3.859.583

-

-

-

-

3.859.583

Linhas de Crédito não Utilizadas

7.665.284

777.539

153.630

8.596.453

-

-

-

-

8.596.453

Caixas e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e bancos centrais
Autoridades Municipais
Entidades do sector público
Empresas públicas
Instituições de Crédito
Empresas

Risco Elevado
Outros
Elementos Extrapatrimoniais (OFF-BALANCE)
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Quadro XX: Distribuição da exposição bruta por sectores do activo (Dez.21 e Dez.20).

Valores em Milhares de meticais

Dezembro 2021
Empréstimos e
Locações Financeiras
Administração central

Disponibilidades
e Aplicações

Títulos

Dezembro 2020
Operações
Extra-patrimoniais

Total

Empréstimos e
Locações Financeiras

Disponibilidades
e Aplicações

Títulos

Operações
Extra-patrimoniais

Total

15.771.696

76.891.600

20.884.635

2.324

113.550.254

15.798.281

55.210.516

25.774.111

2.085

96.784.993

736

-

19.343.790

59.777

19.404.303

18.701

-

13.921.502

182.616

14.122.818

Actividades financeiras e de seguros
Agricultura
Comércio
Construção
Hotelaria e turismo
Indústria
Outros

600.875

-

-

540.845

1.141.719

467.909

-

-

713.785

1.181.694

5.153.770

-

-

3.684.892

8.838.662

6.324.407

-

-

5.559.413

11.883.820

837.105

-

-

2.557.777

3.394.882

767.417

-

-

4.611.202

5.378.619

635.326

-

-

24.687

660.013

1.281.110

-

-

142.946

1.424.057

7.684.452

-

-

9.253.543

16.937.995

8.260.625

-

-

10.500.170

18.760.795

542.021

-

-

46.192

588.213

1.660.848

-

-

70.902

1.731.750

Transporte e comunicação

2.795.510

-

-

3.312.892

6.108.402

3.021.001

-

-

826.589

3.847.590

Serviços

1.420.769

-

-

1.140.042

2.560.811

1.186.440

-

-

1.445.641

2.632.081

Particulares

9.263.040

-

-

968.751

10.231.792

8.149.811

-

-

1.074.327

9.224.138

932.393

-

-

-

932.393

1.116.629

-

-

-

1.116.629

45.637.693

76.891.600

40.228.425

21.591.723

184.349.441

48.053.179

55.210.516

39.695.613

25.129.677

168.088.985

Juros corridos e comissões

Quadro XXI: Distribuição da carteira de crédito com base nas maturidades contractuais residuais – Dezembro de 2021.

Valores em Milhares de meticais

Dezembro 2021
1 Mês
Exposições de Crédito no Balanço

1 a 3 meses

1.577.625

Administrações Centrais e bancos centrais

3 meses a 1 Ano

1.256.939

J > 5 Anos

1 - 5 Anos

1.739.877

Sem Maturidade Definida *

Total

18.112.067

21.427.177

1.524.008

45.637.693

1.166

-

-

-

15.766.855

53

15.768.074

-

-

-

3.616

-

-

3.616

-

-

-

-

-

-

-

319

-

-

44.462

-

-

44.781

Autoridades Municipais
Entidades do sector público
Empresas públicas

-

-

-

-

-

-

-

Empresas

Instituições de Crédito

796.305

471.845

791.271

6.303.116

349.489

136.099

8.848.124

Carteira de retalho regulamentar

751.968

450.842

434.602

7.474.089

587.188

67.878

9.766.566

5.431

295.452

213.559

527.537

2.665.170

59.636

3.766.783

15.936

28.225

281.003

3.613.967

1.392.907

1.175.318

6.507.355

-

-

-

-

-

-

-

Exposições garantidas por bens imóveis
Créditos vencidos
Risco Elevado
Outros

6.500

10.576

19.443

145.281

665.569

85.025

932.393

7.453.294

1.984.051

5.714.711

1.854.106

29.123

4.556.438

21.591.723

671.289

1.640.657

4.712.749

1.296.236

5.398

16.596

8.342.925

Cred Doc Import

2.964.121

105.003

663.953

-

-

1.050.156

4.783.234

Linhas de Crédito não Utilizadas

3.817.883

238.392

338.009

557.870

23.725

3.489.685

8.465.564

Elementos Extrapatrimoniais (OFF-BALANCE)
Garantias bancárias

Quadro XXII - Distribuição da carteira de crédito com base nas maturidades contractuais residuais – Dezembro de 2020.

Valores em Milhares de meticais

Dezembro 2020
1 Mês
Exposições de Crédito no Balanço

1 a 3 meses

3 meses a 1 Ano

2.535.660

2.571.936

1.760.193

Administrações Centrais e bancos centrais

754

-

Autoridades Municipais

0,72

-

-

-

285

-

Entidades do sector público
Empresas públicas
Instituições de Crédito

J > 5 Anos

1 - 5 Anos

Sem Maturidade Definida

Total

16.637.976

23.702.599

844.815

48.053.179

992

-

15.783.365

-

15.785.111

-

4.436

-

-

4.437

8.719,92

-

-

-

8.720

-

61.861

-

-

62.146

-

-

-

-

-

-

-

1.311.419

2.192.108

646.883

7.279.392

3.800.280

-

15.230.083

Carteira de retalho regulamentar

865.521

103.631

670.259

6.730.132

579.405

8.341

8.957.288

Exposições garantidas por bens imóveis

150.987

189.291

155.903

1.534.384

1.782.371

794

3.813.730

Créditos vencidos

154.742

31.770

247.405

676.005

1.167.368

753.763

3.031.052

43.984

-

-

-

-

-

43.984

7.968

55.136

30.031

351.767

589.811

81.918

1.116.629

8.473.417

3.285.345

10.197.444

2.330.832

269.924

572.715

25.129.677

505.014

2.105.684

8.048.584

1.834.087

38.326

141.945

12.673.640

183.625

981.548

1.964.154

299.486

-

430.770

3.859.583

7.784.778

198.113

184.706

197.259

231.598

-

8.596.453

Empresas

Risco Elevado
Outros
Elementos Extrapatrimoniais (OFF-BALANCE)
Garantias bancárias
Cred Doc Import
Linhas de Crédito não Utilizadas

Quadro XXIII: Índice de concentração sectorial (ICS).

Valores em Mios

Dezembro 2021
Código CAE

Sectores de Actividade Económica

A

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Montante de exposição sobre o sector (X)
1.141,72

% relativamente ao montante de exposição total

X²
1.303.523,33

2,8%

B

Indústrias Extrativas

1.190,54

1.417.375,41

3,0%

C - 10 a 12

Indústrias alimentares, bebidas e tabaco

8.191,74

67.104.644,82

20,3%

C - 13 e 14

Têxteis, Vestuário

C - 15 e 16

Indústrias de couro, madeira e Cortiça

7,65

58,54

0,0%

89,27

7.969,52

0,2%

C - 17

Pasta de papel

0,58

0,34

0,0%

C - 19

Fabricação de Combustíveis e produtos petrolíferos refinados

1,25

1,56

0,0%

C - 20 a 22

Indústria química

708,95

502.613,78

1,8%

C - 23

Vidro, cerâmica e materiais de Construção

481,91

232.240,11

1,2%

C - 24 e 25

Indústrias metalúrgicas

1.744,66

3.043.844,27

4,3%

107,53

11.562,93

0,3%

4,21

17,74

0,0%

C - 26 a 28, 33

Máquinas e equipamentos

C - 29 e 30

Fabricação de material de Transporte

C - 18, 31, 32

Outras Indústrias Transformadoras

D, E

Electricidade, gás, água

307,76

94.715,02

0,8%

4.101,93

16.825.842,08

10,2%

F

Construção

3.394,88

11.525.227,12

8,4%

G

Comércio e reparações

8.838,66

78.121.953,66

21,9%

H

Transportes e armazenagem

4.747,26

22.536.501,33

11,8%

I

Alojamento, restauração e Similares

660,01

435.616,76

1,6%

1.361,14

1.852.701,88

3,4%

60,51

3.661,80

0,2%

J

Actividades de informação e de comunicação

K

Actividades financeiras e de Seguros

L

Actividades imobiliárias

M, N

Outros serviços empresariais

O

Administração pública (regional e local)

P, Q

Educação, saúde e apoio social

R, S

Outras Actividades

TOTAL

∑X e ∑X²
(∑)²

132,19

17.473,73

0,3%

2.428,62

5.898.209,03

6,0%

0,00

0,00

0,0%

509,60

259.687,58

1,3%

78,62

6.180,76

0,2%

40.291,22

211.201.623,09

100,0%

1.623.382.086,16
Índice de Concentração Sectorial

13,0%
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RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO DE DEZEMBRO DE 2021 (Continuação 9/12)
4.3. Risco de crédito de contraparte

O índice de concentração sectorial é apurado através da metodologia existente na Circular n.º 3/SCO/2013 do Banco de Moçambique.

Quadro XXIV: Índice de concentração individual.

Valores em Mios

Dezembro 2021
Contrapartes
CLIENTE 1
CLIENTE 2
CLIENTE 3
CLIENTE 4
CLIENTE 5
CLIENTE 6
CLIENTE 7
CLIENTE 8
CLIENTE 9
CLIENTE 10
CLIENTE 11
CLIENTE 12
CLIENTE 13
CLIENTE 14
CLIENTE 15
CLIENTE 16
CLIENTE 17
CLIENTE 18
CLIENTE 19
CLIENTE 20
CLIENTE 21
CLIENTE 22
CLIENTE 23
CLIENTE 24
CLIENTE 25
CLIENTE 26
CLIENTE 27
CLIENTE 28
CLIENTE 29
CLIENTE 30
CLIENTE 31
CLIENTE 32
CLIENTE 33
CLIENTE 34
CLIENTE 35
CLIENTE 36
CLIENTE 37
CLIENTE 38
CLIENTE 39
CLIENTE 40
CLIENTE 41
CLIENTE 42
CLIENTE 43
CLIENTE 44
CLIENTE 45
CLIENTE 46
CLIENTE 47
CLIENTE 48
CLIENTE 49
CLIENTE 50
CLIENTE 51
CLIENTE 52
CLIENTE 53
CLIENTE 54
CLIENTE 55
CLIENTE 56
CLIENTE 57
CLIENTE 58
CLIENTE 59
CLIENTE 60
CLIENTE 61
CLIENTE 62
CLIENTE 63
CLIENTE 64
CLIENTE 65
CLIENTE 66
CLIENTE 67
CLIENTE 68
CLIENTE 69
CLIENTE 70
CLIENTE 71
CLIENTE 72
CLIENTE 73
CLIENTE 74
CLIENTE 75
CLIENTE 76
CLIENTE 77
CLIENTE 78
CLIENTE 79
CLIENTE 80
CLIENTE 81
CLIENTE 82
CLIENTE 83
CLIENTE 84
CLIENTE 85
CLIENTE 86
CLIENTE 87
CLIENTE 88
CLIENTE 89
CLIENTE 90
CLIENTE 91
CLIENTE 92
CLIENTE 93
CLIENTE 94
CLIENTE 95
CLIENTE 96
CLIENTE 97
CLIENTE 98
CLIENTE 99
CLIENTE 100
∑X e ∑X²
Total da Exposição (∑Y)
ICI

Montante de Exposição (X)
3.600,00
2.759,05
2.701,79
2.436,76
2.174,62
1.745,47
1.546,49
1.307,93
1.113,73
1.046,30
767,14
693,02
675,71
591,23
519,27
467,57
462,91
430,25
420,72
409,71
402,35
396,47
370,56
339,64
329,23
326,63
312,53
274,37
270,31
251,67
247,82
214,15
210,31
204,69
199,77
197,12
187,90
185,22
174,42
167,65
161,13
156,76
150,45
150,00
138,03
132,77
130,10
130,05
128,67
128,40
128,27
119,50
115,64
109,19
97,70
96,77
90,48
88,40
83,20
83,17
83,01
82,54
80,30
76,98
75,24
70,78
69,42
67,37
67,36
67,18
65,00
64,68
63,83
61,71
61,64
61,11
59,92
57,88
54,87
54,70
52,42
52,10
51,50
51,49
51,36
50,56
50,21
49,36
47,46
46,53
46,53
43,89
43,71
42,99
40,66
39,74
39,45
38,37
36,66
36,14
35.807,78
66.297,02
2,2%

X²
12.960.000,00
7.612.371,44
7.299.648,84
5.937.776,61
4.728.971,70
3.046.650,35
2.391.621,39
1.710.683,29
1.240.392,55
1.094.746,54
588.500,60
480.283,25
456.586,37
349.555,13
269.641,84
218.624,03
214.286,32
185.116,24
177.009,03
167.858,47
161.883,47
157.192,20
137.313,35
115.354,43
108.390,83
106.687,87
97.677,74
75.277,03
73.069,62
63.335,66
61.415,99
45.859,86
44.228,53
41.899,88
39.907,27
38.856,19
35.307,16
34.305,64
30.423,30
28.107,43
25.963,45
24.572,99
22.635,20
22.500,00
19.052,50
17.627,33
16.925,29
16.911,88
16.555,47
16.485,28
16.453,15
14.281,29
13.371,96
11.922,28
9.544,98
9.363,88
8.186,78
7.814,63
6.922,59
6.916,82
6.891,13
6.812,63
6.448,09
5.926,27
5.660,38
5.010,24
4.818,64
4.539,11
4.537,41
4.512,69
4.225,00
4.182,87
4.074,27
3.808,62
3.799,58
3.735,00
3.589,81
3.350,35
3.011,10
2.992,36
2.748,15
2.714,86
2.651,94
2.650,79
2.637,63
2.556,36
2.520,55
2.436,55
2.252,17
2.164,79
2.164,74
1.926,35
1.910,53
1.847,87
1.653,45
1.579,33
1.556,30
1.472,49
1.344,02
1.305,74
53.064.845,30

% Relativamente ao
Montante de Exposição Total
5,43%
4,16%
4,08%
3,68%
3,28%
2,63%
2,33%
1,97%
1,68%
1,58%
1,16%
1,05%
1,02%
0,89%
0,78%
0,71%
0,70%
0,65%
0,63%
0,62%
0,61%
0,60%
0,56%
0,51%
0,50%
0,49%
0,47%
0,41%
0,41%
0,38%
0,37%
0,32%
0,32%
0,31%
0,30%
0,30%
0,28%
0,28%
0,26%
0,25%
0,24%
0,24%
0,23%
0,23%
0,21%
0,20%
0,20%
0,20%
0,19%
0,19%
0,19%
0,18%
0,17%
0,16%
0,15%
0,15%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
54,01%
100,00%

% Acumulada
5,43%
9,59%
13,67%
17,34%
20,62%
23,26%
25,59%
27,56%
29,24%
30,82%
31,98%
33,02%
34,04%
34,93%
35,72%
36,42%
37,12%
37,77%
38,40%
39,02%
39,63%
40,23%
40,78%
41,30%
41,79%
42,29%
42,76%
43,17%
43,58%
43,96%
44,33%
44,66%
44,97%
45,28%
45,58%
45,88%
46,16%
46,44%
46,71%
46,96%
47,20%
47,44%
47,67%
47,89%
48,10%
48,30%
48,50%
48,69%
48,89%
49,08%
49,27%
49,45%
49,63%
49,79%
49,94%
50,09%
50,22%
50,36%
50,48%
50,61%
50,73%
50,86%
50,98%
51,09%
51,21%
51,31%
51,42%
51,52%
51,62%
51,72%
51,82%
51,92%
52,02%
52,11%
52,20%
52,29%
52,38%
52,47%
52,55%
52,64%
52,72%
52,79%
52,87%
52,95%
53,03%
53,10%
53,18%
53,25%
53,33%
53,40%
53,47%
53,53%
53,60%
53,66%
53,72%
53,78%
53,84%
53,90%
53,96%
54,01%

O risco de crédito de contraparte reflecte o risco de as contrapartes se mostrarem incapazes
de cumprir os pagamentos a que se encontrem obrigadas no âmbito das operações do sistema de operações de mercado (SOM).
O Banco privilegia a definição de limites de exposição ao risco de crédito das contrapartes,
como ferramenta preferencial de controlo do nível de exposição do Banco, visando a mitigação do risco de crédito de contraparte.
Os limites de exposição total para contrapartes que não são instituições financeiras, em
contratos sujeitos a este tipo de risco, são geralmente divididos em duas componentes: uma
para as operações tradicionais de crédito (financeiro e/ou assinatura) e outra para produtos
de tesouraria.
A norma de procedimento sobre o crédito para riscos soberanos e instituições financeiras
define a forma como são determinados os consumos do limite de risco de crédito de contraparte. Este cálculo é efectuado regularmente com base no valor presente de mercado das
operações, ao qual é adicionado um factor derivado do potencial de variação futura deste
mesmo valor, ajustada à volatilidade e prazo de cada operação.

V. MITIGAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO
5.1. Divulgações qualitativas
5.1.1. Elegibilidade e tipo de instrumentos de mitigação
As regras e procedimentos internos relativos à mitigação do risco de crédito cumprem os
requisitos definidos no Aviso n.º 11/GBM/2013 de 31 de Dezembro, reflectindo também a
experiência das Direcções de Recuperação de Crédito (retalho e especializada) e o parecer da
Direcção Jurídica no que respeita ao carácter vinculativo dos vários instrumentos de mitigação:
1. Os colaterais e as garantias relevantes podem ser agrupados nas seguintes categorias:

• Colaterais financeiros, colaterais imobiliários ou outros colaterais;
• Valores a receber;
• Garantias “on first demand”, emitidas por bancos de “1ª ordem” ou outras entidades
com grau de risco 7 ou melhor no rating masterscale equiparadas – classificação da
Direcção Internacional;

• Avales pessoais, quando os avalistas se encontrarem classificados com grau de risco
“7” ou melhor;

• Derivados de crédito.
2. Para todas as operações de crédito, no momento da decisão de concessão, será atribuído
um nível de protecção, levando em consideração o montante de crédito e o valor dos colaterais envolvidos, conforme as regras definidas no quadro abaixo:

Quadro XXV: Tabela de colaterais.
Colateral Imobiliário
Nível de
Colateral
Protecção Financeiro (*)

Residencial

Comercial

Não
Residenciais /
Não Comerciais

Outro
Colateral

Nível 1

≥ 100%

Nível 2

≥ 70%, <100%

≥ 150%

Nível 3

≥ 60 < 70%

≥ 130 < 150%

Nível 4

≥ 50 < 60%

≥ 110 < 130%

Nível 5

≥ 40 < 50%

≥ 100 < 110% ≥ 120 < 145%

≥ 120%

Nível 6

≥ 30 < 40%

≥ 80 < 100% ≥ 100 < 120%

≥ 100 < 120%

≥ 120%

Nível 7

≥ 20 < 30%

≥ 60 < 80%

≥ 75 < 100%

≥ 80 < 100%

≥ 90 < 120%

Nível 8

≥ 10 < 20%

≥ 40 < 60%

≥ 50 < 75%

≥ 60 < 80%

≥ 60 < 90%

Nível 9

< 10%

< 40%

< 50%

< 60%

< 60%

≥ 145%

3. O princípio da substituição, pelo qual o grau de risco do cliente é substituído pelo grau de
risco do prestador de protecção, desde que este último seja melhor que o primeiro, pode
aplicar-se quando a protecção seja formalizada através de:

• Avales do estado, garantias de instituições financeiras;
• Avales pessoais ou fianças;
• Derivados de crédito;
• Formalização de cláusula de contratante aderente em contratos de leasing com uma
entidade em relação de domínio ou grupo económico com o locatário;
4. A utilização do crédito apenas poderá efectuar-se após a devida formalização de todos os
instrumentos de mitigação do risco de crédito considerados no despacho de aprovação;
5. As promessas de penhor e de hipoteca, mesmo que sejam complementadas com uma
procuração irrevogável dando ao Banco o poder de as converter num penhor ou numa
hipoteca, não são consideradas formas de mitigação elegíveis.

5.1.2. Reavaliação de colaterais
5.1.2.1. Colaterais Financeiros
De acordo com o Aviso n.º 11/GBM/13 de 31 de Dezembro, as instituições de crédito devem
calcular o valor de mercado dos colaterais financeiros e reavaliá-los com uma periodicidade
mínima semestral e sempre que exista evidência para considerar que ocorreu uma redução
significativa daquele valor de mercado.

5.1.2.2. Bens imóveis: Hipotecas residenciais, comerciais e outros
A reavaliação destes colaterais baseia-se no conceito de valor para efeitos de garantia hipotecária. O processo de reavaliação encontra-se centralizado na Direcção de Património do
Banco, independentemente das áreas-cliente (concessão de crédito, recuperação de crédito,
imóveis recebidos em dação, leasing).
As avaliações e as respectivas revisões de valor são efectuadas com recurso a entidades
avaliadoras externas e ratificadas pela Direcção de Património do Banco. Em qualquer caso,
são objecto de relatório escrito, tendo em atenção os métodos aplicados – de rendimento, custo e reposição e/ou comparativo de mercado – relevando o valor obtido quer para
efeitos de valor de mercado, quer para efeitos de garantia hipotecária, em função do tipo
de imóvel em causa.
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Com efeito, a revisão da avaliação do valor do bem imóvel é efectuada por avaliadores oficiais e independentes, nos termos do Aviso n.º 11/GBM/2013 de 31 de Dezembro, nas seguintes condições:

Os principais tipos de colaterais/garantias aceites pelo Millennium bim encontram-se no quadro abaixo:

Quadro XXVI: Tabela de colaterais / garantias elegíveis para a mitigação do risco de crédito.

(i) A avaliação do bem imóvel é revista por avaliador oficial sempre que as informações
disponíveis indicam ter ocorrido uma diminuição substancial do valor do bem imóvel ou
quando o valor do mesmo tenha diminuído materialmente em relação aos preços gerais
do mercado;

Ordem Prioridade

Segmentos

O peso relativo sobre o total das
garantias elegíveis – Dez-21

Descrição
Penhor de Depósitos a Prazo

(ii) Relativamente a empréstimos que excedam 5% dos fundos próprios do Millennium bim
ou quando o valor do bem hipotecado excede MZN 30 milhões, a avaliação do bem imóvel
é revista por avaliador oficial e independente, pelo menos, de três em três anos;

Penhor de títulos de dívida
Colaterais Financeiros

3,7%
Penhor de acções cotadas

(iii) O avaliador oficial e independente referido nos incisos i) e ii) é independente e possui as
qualificações, competência e experiência profissional adequadas ao desempenho das
respectivas funções. Não se considera independente o avaliador oficial que se encontre
numa situação susceptível de afectar a sua isenção de análise, nomeadamente por existir
qualquer interesse específico no bem imóvel objecto de avaliação ou qualquer relação,
comercial ou pessoal, com o devedor, ou por a retribuição a auferir se encontrar dependente do valor de avaliação a atribuir ao bem imóvel;

1
Ouro
Garantia do Estado expressa, incondicional e irrevogável
Garantias do Estado

9,8%
Garantias Bancárias
Hipoteca sobre imóveis residenciais

(iv) A selecção dos avaliadores oficiais é realizada de forma a assegurar uma adequada diversificação e rotação e, o Núcleo de Avaliações de Imóveis e Equipamentos da Direcção
de Património do Millennium bim possui, em permanência, uma lista actualizada dos
avaliadores oficiais seleccionados pela Administração do Banco, com a identificação dos
critérios que presidiram a respectiva selecção e dos bens imóveis avaliados por cada avaliador oficial;

Hipoteca sobre imóveis comerciais
2

Colaterais Fisicos - Imóveis

67,6%

Hipoteca sobre imóveis não residenciais não comerciais (terrenos
e fábricas)

(v) A avaliação do bem imóvel por avaliador oficial é sempre objecto de relatório escrito, o
qual inclui, de forma clara e rigorosa, todos os elementos que permitem compreender a
análise e conclusões do avaliador oficial;

Penhor de Equipamentos Estratégicos
Hipoteca sobre carros, barcos, motas e outros veículos de uso
pessoal

(vi) O Banco de Moçambique pode exigir que se designe outro avaliador oficial para efectuar
uma nova avaliação do bem imóvel, nomeadamente quando o valor atribuído pela avaliação lhe suscite reservas ou se existirem fundadas dúvidas sobre a actuação de determinado avaliador oficial.

3

Hipoteca sobre Camiões, atrelados e máquinas de movimentação
de terras

Outros Colaterais Físicos

1,8%

Penhor Equipamento e Mercantil

Relativamente aos principais tipos de garantes e contrapartes de derivados de crédito e a
sua capacidade financeira de obter crédito, importa referir que o Banco não tem carteiras de
derivados de crédito, logo considera-se esta obrigatoriedade de divulgação como não sendo
aplicável, no caso do Millennium bim.

4

Garantias Pessoais

Garantias Pessoais (Aval, Fiança)

17,2%

5.2. Divulgações quantitativas
Quadro XXVII: Exposições cobertas por colaterais em 31 de Dezembro de 2021.

Valores em Milhares de meticais
Dezembro 2021
Colaterais

Montante
Aval do Estado

Colaterais Financeiras

Colaterais Físicas

Garantias Pessoais

Outras Garantias

Total Geral

Exposições de Crédito no Balanço

45.637.693

4.595.201

1.759.033

31.776.064

8.066.828

827.549

47.024.675

Administrações Centrais e bancos centrais

15.768.074

-

-

14.450.106

-

-

14.450.106

3.616

-

-

-

3.616

-

3.616

-

-

-

-

-

-

-

44.781

-

23.880

-

-

18.109

41.989

-

-

-

-

-

-

-

Empresas

8.848.124

4.594.909

931.603

10.362.529

5.170.195

494.495

21.553.730

Carteira de retalho regulamentar

9.766.566

288

744.208

831.109

808.584

12.427

2.396.615

Exposições garantidas por bens imóveis

3.766.783

-

5.276

4.892.404

1.116.561

234.946

6.249.188

Créditos vencidos

6.507.355

4

54.067

1.239.916

967.871

67.572

2.329.430

-

-

-

-

-

-

-

932.393

-

-

-

-

-

-

21.591.723

-

1.158.269

1.923.248

1.710.401

18.399

4.810.317

Garantias bancárias

8.342.925

-

510.314

1.431.018

1.453.016

18.399

3.412.747

Cred Doc Import

4.783.234

-

647.955

492.230

257.385

-

1.397.570

Linhas de Crédito não Utilizadas

8.465.564

-

-

-

-

-

-

Autoridades Municipais
Entidades do sector público
Empresas públicas
Instituições de Crédito

Risco Elevado
Outros
Elementos Extrapatrimoniais (OFF-BALANCE)

Quadro XXVIII: Exposições cobertas por colaterais em 31 de Dezembro de 2020.

Valores em Milhares de meticais

Dezembro 2020
Colaterais
Saldo MZN
Aval do Estado

Colaterais Financeiras

Colaterais Físicas

Garantias Pessoais

Outras Garantias

Total Geral

Exposições de Crédito no Balanço

48.053.179

4.760.450

1.499.794

34.443.474

8.996.057

473.024

50.172.799

Administrações Centrais e bancos centrais

15.785.111

-

-

12.553.250

-

-

12.553.250

Autoridades Municipais

4.437

-

-

-

4.436

-

4.436

Entidades do sector público

8.720

-

8.720

-

-

-

8.720

62.146

-

20.880

-

-

2.320

23.200

-

-

-

-

-

-

-

15.230.083

4.691.159

845.099

14.506.644

6.186.532

227.601

26.457.034

Carteira de retalho regulamentar

8.957.288

235

551.893

1.245.309

846.757

50.179

2.694.373

Exposições garantidas por bens imóveis

3.813.730

-

7.790

5.055.719

1.107.931

126.753

6.298.193

Créditos vencidos

3.031.052

69.056

412

986.531

790.402

66.172

1.912.572

43.984

-

65.000

96.021

60.000

-

221.021

1.116.629

-

-

-

-

-

-

Elementos Extrapatrimoniais (OFF-BALANCE)

25.129.677

-

1.263.524

3.878.636

6.259.167

-

11.401.327

Garantias bancárias

12.673.640

-

1.063.524

3.249.929

4.993.257

-

9.306.710

Cred Doc Import

3.859.583

-

200.000

628.706

1.265.911

-

2.094.617

Linhas de Crédito não Utilizadas

8.596.453

-

-

-

-

-

-

Empresas públicas
Instituições de Crédito
Empresas

Risco Elevado
Outros
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RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO DE DEZEMBRO DE 2021 (Continuação 11/12)
VI. RISCO DE MERCADO
6.1. Divulgações qualitativas
O risco de mercado reflecte a perda potencial que pode ser registada numa determinada carteira em resultado de alterações de taxas (de juro e de câmbio) e/ou dos preços dos diferentes
instrumentos financeiros que a compõem, considerando quer as correlações existentes entre
esses instrumentos, quer as volatilidades dos respectivos preços.
No âmbito do enquadramento prudencial definido para o tratamento dos riscos de mercado,
Aviso n.º 13/GBM/13, de 31 de Dezembro, o Banco deve apurar, com periodicidade mensal,
e reportar a Comissão de Controlo de Riscos dentro da periodicidade definida, os requisitos
de capital para a cobertura do risco de exposição aos instrumentos incluídos na carteira de
negociação (e.g. instrumentos de dívida, instrumentos dependentes da taxa de juro, acções
e derivados).
Ao nível do Millennium bim, o risco de mercado subdivide-se em:
1. Risco de taxa de juro – A Direcção do Risk Office analisa o risco de taxa de juro sob ponto
de vista de gaps acumulados dos activos e dos passivos apurados por prazos residuais de
repricing, seguida da análise de sensibilidade.

mitigação dos mesmos à Comissão Executiva. Os riscos residuais são objecto de análise regular (periodicidade trimestral) pelo Comité de Controlo de Riscos e Comissão de Avaliação
de Riscos do Banco. A Estrutura de gestão dos riscos de mercado é baseada nos seguintes
princípios, fundamentais:
a) Aplicação de metodologias de avaliação prudente dos riscos de mercado, baseadas
numa estrutura adequada de sistemas e controlos, incorporando a verificação independente de preços e a utilização prudente de ajustes valorimétricos, quando justificável;
b) No caso de haver transferências de riscos entre as diferentes áreas de gestão do Banco estas devem ser feitas a preços de mercado respeitando o quadro da comunicação
interdepartamental que, para o efeito, for estabelecido.

2. Risco cambial - O Risk Office analisa o risco cambial através da recolha, tratamento e reporte ao Comité de Controlo de Riscos e à Comissão de Avaliação de Riscos. Adicionalmente, esta área analisa o grau de cumprimento dos limites de tolerância ao risco cambial,
definidos no âmbito das normas prudenciais estabelecidas pelo Banco de Moçambique.
Para quantificar o risco cambial são utilizados os seguintes indicadores:

DONGP

Depósitos à ordem não remunerados em MZN (excluindo remuneração
por escalões

DOGP USD

Depósitos à ordem remunerados em USD

DONGP USD

Depósitos à ordem não remunerados em USD (excluindo remuneração por
escalões) e outras disponibilidades

Países

Divisas

Longa

Curta

Longas

Curtas

1

2

7

8

110.903

181.897

110.903

181.897

Estados Unidos
América

Dólar

União Europeia

Euro

EUR 3.212.481 3.158.458 3.212.481 3.158.458

África do Sul

Rand

ZAR

6.351

1.278

6.351

1.278

Canadá

Dólar

CAD

6.435

-

6.435

-

USD

Reino Unido

Libra

GBP

4.023

-

4.023

-

b) Indicador de sensibilidade, calculado através da simulação do impacto, nos resultados
do Banco, de uma hipotética variação de 10% nas taxas de câmbio de valorimetria.

Japão

Iene

JPY

-

61.259

-

61.259

Kwacha

MWK

-

1

-

1

Coroa

NOK

5.987

-

5.987

-

Malawi
Noruega
Suécia

Coroa

SEK

5.417

-

5.417

-

Suíça

Franco

CHF

19.300

-

19.300

-

Kwacha

ZMK

-

-

-

-

As áreas de gestão englobadas na actividade dos mercados financeiros são as seguintes:
a) A área de Trading, que cobre as posições do banco com objectivo de gerar receitas de
curto prazo, quer pela via de operações de venda quer pela via da reavaliação de posições, sendo que estas posições são geridas activamente, ou seja, são transaccionáveis
sem restrições de mercado e permitem a sua tempestiva e adequada valorização;

Zimbabwe

Dólar

ZWD

-

207

-

207

b) A área de Funding, onde se concentram as posições de gestão do financiamento do
Banco.

Mauritius

Rupee

MUR

-

-

-

-

Australia

Dólar

AUD

9.838

-

9.838

-

Renmimbi

CNY

-

138.447

-

138.447

Zâmbia

China

A posição líquida global em divisas é determinada do seguinte modo:

Sem prejuízo de alterações futuras, o controlo de limites de risco de taxa de juro no Millennium bim incide sobre as moedas em que o Banco detém uma exposição ao risco de taxa de
juro considerável, nomeadamente metical e dólares americanos.
O limite de ALM & IP é fixado em valor absoluto, correspondente aos fundos próprios do Banco e tem a validade de um ano.
Adicionalmente, a Sala de Mercados funciona com um limite VaR relativo à actividade do Millennium bim no Mercado Financeiro (financial market activity - FMA) correspondente a uma
determinada percentagem dos fundos próprios do Banco:

• Trading area limit - correspondente a 33,5% do Total FMA Limit;
• Funding area limit - correspondente a 66,5% do Total FMA Limit.
A Sala de Mercados do Banco, no desempenho da sua actividade observa os limites acima
estipulados e, em caso de excesso solícita a devida ratificação ao competente órgão de decisão do Banco.

6.1.2. Limites para o controlo do risco cambial:
Para o controlo deste risco foram definidos pelo Banco de Moçambique os seguintes limites, os quais devem ser permanentemente monitorados e respeitados pelo Millennium bim:

Total

3.381.748 3.541.547 3.381.748 3.541.547

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

6.3. Risco de taxa de juro na carteira bancária
A avaliação do risco de taxa de juro originado por operações da carteira bancária é efectuada
através de um processo de análise de sensibilidade ao risco, realizado todos os meses, para
o universo de operações que integram o balanço do Banco, reflectindo a perda potencial em
valor económico resultante de alterações adversas da taxa de juro.

As variações das taxas de juro de mercado têm efeito ao nível da margem financeira do Banco, tanto numa óptica de curto como de médio/longo prazo. Os principais factores de risco
advêm do mismatch de repricing das posições da carteira (risco de repricing) e do risco de variação do nível das taxas de juro de mercado (yield curve risk). Adicionalmente – embora com
impactos menos relevantes –, existe o risco de ocorrerem variações desiguais em diferentes
indexantes com o mesmo prazo de repricing (basis risk).

Quadro XXX: Risco de taxa de juro na carteira bancária – MZN.
Descrição

Impacto sobre
os Fundos
Próprios

Os pressupostos fundamentais utilizados nesta análise encontram-se documentados nos
regulamentos internos e consistem essencialmente no estabelecimento de maturidades de
prefixação da taxa de juro para itens relativamente aos quais não existe data de repricing
definida, por um lado, e de comportamentos esperados de reembolso antecipado, por outro.

6.3.3. Reembolsos antecipados de empréstimos
O pagamento antes da data inicialmente prevista para a amortização do empréstimo (reembolso antecipado) pode corresponder à totalidade do capital em dívida (reembolso total) ou
apenas a parte do capital em dívida (reembolso parcial).

1. O reembolso antecipado é feito da seguinte forma:
a. O mutuário só poderá proceder ao reembolso antecipado de capital na medida em que
esse reembolso corresponda à totalidade de uma ou mais prestações ainda em dívida
e deverá fazê-lo na data de vencimento das prestações de juros;
b. Por cada prestação reembolsada antecipadamente, considera-se que o prazo de reembolso diminui em função do número de prestações pagas antecipadamente, sempre
com referência à última prestação ainda em dívida;
c. A opção de reembolso antecipado é exercida mediante comunicação escrita dirigida
pelo mutuário ao BIM, com a antecedência de 30 (trinta) dias úteis sobre a data de
vencimento da prestação de juros em causa e nessa data o mutuário deverá liquidar
de uma só vez e numa única prestação o valor dos juros em dívida, o valor da prestação
antecipada e qualquer outra quantia vencida nessa data.

Dez-21

Dez-20

Impacto acumulado dos
instrumentos sensíveis à taxa de
juro

1.003.864

195.167

Fundos Próprios

24.981.277

22.268.476

4,02%

0,88%

777.244

1.136.364

12.428.909

11.391.103

6,25%

9,98%

Impacto da situação líquida/Fundos
próprios

Impacto acumulado dos
instrumentos sensíveis à taxa de
juro até um ano
Impacto sobre
a Margem de
Juros

Margem de juros

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

Nota: O Banco de Moçambique estabelece que existindo uma redução potencial do valor económico ou da situação líquida da
Instituição de Crédito, a mesma não deve ser superior a 20% dos respectivos Fundos Próprios

Quadro XXXI: Risco de taxa de juro na carteira bancária – USD.
Descrição

Dez-21

Dez-20

-44.681

-38.894

24.981.277

22.268.476

Impacto da situação líquida/Fundos
próprios

-0,18%

-0,17%

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

122.437

184.101

12.428.909

11.391.103

0,99%

1,62%

Impacto acumulado dos
instrumentos sensíveis à taxa de
juro
Impacto sobre
os Fundos
Próprios

Por forma a identificar a exposição da carteira bancária do Banco a estes riscos, a monitorização do risco de taxa de juro entra em consideração com as características financeiras das
posições registadas nos sistemas de informação do Banco, sendo efectuada uma projecção
dos respectivos cash-flows esperados, de acordo com as datas de repricing, calculando-se
assim o impacto no valor económico, resultante de cenários alternativos de alteração nas
curvas de taxas de juro de mercado.

b) Nenhuma posição cambial global por moeda estrangeira pode exceder 10% dos referidos fundos próprios.

O Risk Office, em articulação com a Sala de Mercados e o Centro Corporativo do Banco,
identifica, por antecipação, os principais factores de risco emergentes e propõe medidas de

O Millennium bim realiza testes de esforço de acordo com as orientações emanadas nos termos
da Circular n.º 04/SCO/2013 de 31 de Dezembro, sendo realizadas análises de sensibilidade à taxa de juro com periodicidade semestral. Abaixo os quadros XXVI e XXVII referentes ao
Risco de taxa de juro na carteira bancária em que o Banco detém posições mais significativas
nomeadamente meticais e dólares americanos:

A carteira bancária engloba todos os elementos do Balanço e extrapatrimoniais não abrangidos na carteira de negociação.

O mutuário tem o direito de proceder ao reembolso antecipado da totalidade, ou de parte,
do capital em dívida, mediante o pagamento de uma penalização correspondente a uma determinada percentagem do montante reembolsado antecipadamente.

Todas as componentes do risco de mercado são medidas, monitoradas e reportadas trimestralmente ao Comité de Controlo de Riscos, sendo que diariamente é feito um acompanhamento dos níveis de exposição do Banco a estes riscos pela Sala de Mercados, usando ambas
exposições do final do dia e o máximo durante o dia.

São realizados testes de esforço (stress tests) para a carteira bancária aplicando choques
standard de deslocações paralelas da curva de rendimentos.

3.541.547

a) As instituições de crédito não poderão apresentar, no fecho de cada dia, uma posição
cambial global superior a 20% dos seus fundos próprios;

Com a implementação do Basileia II, o valor dos fundos próprios para a cobertura do risco
cambial calculado pelo Risk Office, com base na posição líquida global em divisas, deve corresponder ao valor mais elevado entre o total das posições cambiais curtas líquidas e o total
das posições cambiais longas líquidas.

• 1 Mês - 11,54%
• 3 Meses - 11,54%
• 1 ano - 21,93%

Posições Líquidas

Tipo de Posições

-

b) O limite global é controlado pela soma das exposições em todas as moedas relevantes, assegurando assim que o mesmo não é excedido desde que os limites individuais
também não o sejam.

• 1 Mês - 50%
• 3 Meses - 40%
• 1 ano - 10%

Depósitos à ordem remunerados em MZN

1.014

a) A sensibilidade global ao risco de taxa de juro do balanço não deve ser superior a uma
determinada percentagem dos fundos próprios determinada internamente pelo grupo;

• 1 Mês - 16,76%
• 3 Meses - 19,43%
• 1 ano - 24,42%

DONGP USD

DOGP MZN

-

Para o controlo do risco de taxa de juro é definido internamente e em alinhamento aos limites
transversais ao grupo, para assets and liability management (ALM) e investment portfólio (IP) um
limite indexado ao nível dos fundos próprios do Millennium bim, segundo o qual:

• 1 Mês - 50%
• 3 Meses - 40%
• 1 ano - 10%

DOGP USD

Valores em Milhares de meticais

1.014

6.1.1. Limites para o controlo do risco de taxa de juro:

• 1 Mês - 60%
• 3 Meses - 30%
• 3 Meses - 10%

DONGP MZN

Crédito de roll-over (contas correntes, cartões de crédito e descobertos)

DKK

b) O mais elevado dos dois totais referidos na alínea anterior constitui a posição líquida
global em divisas.

DOGP MZN

Cro

Coroa

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

Cro

Quadro XXIX: Posição cambial líquida em 31 de
Dezembro de 2021.

Dinamarca

A regra de cálculo dos requisitos mínimos de capital para cobertura de risco referente a posições abertas ou tomadas em moeda estrangeira, incluindo o ouro, devido à sua correlação
com a moeda estrangeira, é estabelecida no Aviso n.º 13/GBM/2013 de 31 de Dezembro.

Mais abaixo, são apresentados os restantes pressupostos do prazo residual de repricing:

Abreviaturas Descrição

a) Posição cambial líquida por divisa (net open position) – Recolhida ao nível do sistema
informático do Banco pelo Risk Office e validada pela Direcção de Contabilidade e pela
Direcção Financeira, reportando-se ao último dia de cada mês;

Cabe ao Risk Office a responsabilidade de calcular, com a periodicidade mensal, o valor dos
ganhos e perdas potenciais, através da análise de sensibilidade ao risco de taxa de juro e câmbio, pressupondo uma variação paralela e ascendente da curva de rendimentos por 200 bp
e 10%, respectivamente e, de comparar os resultados obtidos com os limites internamente
e legalmente estipulados para o controlo destes riscos.

o volume de Depósitos (DO + DP) em cada prazo residual de repricing.

Abaixo o Quadro XXIX com a posição cambial líquida do Banco à luz do Aviso n.º 9/GBM/2017
de 3 de Abril.

a) Dos cash-flows (capital e juros) de cada contrato (activo e passivo) até ao próximo repricing;
c) Da sensibilidade da margem financeira a uma variação de um ponto percentual na taxa
de juros de mercado, com base nos gaps dos cash-flows gerados.

• Depósitos à vista em Bancos centrais: Distribuídos proporcionalmente de acordo com

6.2. Divulgações quantitativas

Esta metodologia baseia-se na projecção dos cash-flows de cada contrato até à data do próximo repricing, sugerindo assim esta metodologia o apuramento:

b) Dos gaps por prazos de repricing e respectivos valores acumulados;

Para as rubricas relativamente às quais não existem datas de maturidade definidas aplicaram-se, em Dezembro de 2021, os seguintes critérios:

Impacto sobre a
Margem de Juros

Fundos Próprios

Margem de juros

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

Nota: O Banco de Moçambique estabelece que existindo uma redução potencial do valor económico ou da situação líquida da
Instituição de Crédito, a mesma não deve ser superior a 20% dos respectivos Fundos Próprios
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MUNICÍPIO DE MASSINGA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MASSINGA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES (UGEA)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______________

Anúncio de Concursos

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MANICA

1. O Conselho Municipal da Vila de Massinga, na Província de Inhambane convida empresas interessadas a apresentarem
propostas em cartas fechadas para os seguintes concursos:

Nº do
Concurso

Objecto

90084000/
CP/02/2022

Pavimentar a via de
acesso no troço N/C
Escola Secundária 25
de Junho até a entrada
da Morgue do Hospital
Distrital de Massinga

90084000/
CL/02/2022

Aquisição de uma
camioneta basculante

90084000/
CL/03/2022

Data-limite para
apresentação das
propostas

Data e hora
de abertura
das propostas

Visita ao
local

21/6/2022
Hora: 11.00 horas

21/6/2022
Hora: 11.15 horas

2/6/2022
10.00 horas

10/6/2022
Hora: 10.00 horas

10/6/2022
Hora: 10.15 horas

90084000/
CL/04/2022

90084000/
CP/04/2022

Contratação de serviços
de consultoria para a
fiscalização das obras
de abertura de um furo
de água com recurso a
painéis solar no bairro
Xitsuco

90.000,00

-------------------------

9/6/2022
Hora: 11.15 horas

2/6/2022
10.00 horas

13/6/2022
Hora: 11.00 horas

13/6/2022
Hora: 11.15 horas

20/6/2022
Hora: 11.00 horas

20/6/2022
Hora: 11.15 horas

Nos termos do nº 2 do artigo 64 ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº
5/2016, de 8 de Março, comunica - se a V. Excia, a seguinte adjudicação:

30/6/2022
10.00 horas

20/6/2022
10.00 horas

-------------

Construir três aquedutos
9/6/2022
nos bairros 21 de Abril, Hora: 11.00 horas
Chilacua e Malembane
Abrir furo e
montar sistema de
abastecimento de água
com recurso a painéis
solar no bairro Xitsuco

Garantia
Anúncio de
provisória posicionamento

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

------------

17/6/2022
10.00 horas

2/6/2022
10.00 horas

------------

22/6/2022
10.00 horas

2/6/2022
10.00 horas

------------

1/7/2022
10.00 horas

Concurso e modalidade

Objecto do concurso

Nome da Empresa
adjudicada

Valor da
adjudicação

08/CL/INSS/DPM/2022

Fornecimento de 7
telemóveis à Delegação
Provincial de Manica

CITY CENTER
ELECTRONICS, LDA

102.375,00MT

Chimoio, aos 27 de Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ass. Ilegível)
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2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos do concurso ou levantálos pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) por lote. O levantamento e entrega das
propostas far-se-á no seguinte endereço: Secretaria do Conselho Municipal da Vila de Massinga, Av. Eduardo
Mondlane, Distrito da Massinga.
3. O período de validade das propostas é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data-limite para submissão das
propostas.
4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Massinga, Maio de 2022
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DA MAGUDE
Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social

ANÚNCIO DE VAGAS
De acordo com o Despacho de 22/4/2022 do Exmo. Senhor Administrador do Distrito de Magude, e nos
termos do no 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei n°
10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com o no 3 do artigo 2 do Regulamento de Concursos de Ingresso e
Promoção na Administração Pública, aprovado pelo Diploma Ministerial no 261/2000, de 5 de Julho, está
aberto o Concurso Público pelo prazo de 30 dias, a contar da data da fixação do presente aviso para o
preenchimento de 27 vagas, nas diversas Carreiras de Regime Especial de Saúde, específicas de Acção Social
e Agente de Serviço, a serem colocados no Governo do Distrito de Magude (SDSMAS), conforme a tabela
abaixo:
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ADENDA AO ANÚNCIO DO DIA 5/5/2022

Concurso Público N.º 39A002552/CP/081/2022
Obras de Reabilitação da Mini-hídrica de Sembezeia, no Distrito de Sussundenga, na Província de Manica

O FUNAE, FP convida empresas elegíveis a apresentarem propostas seladas (devendo ser 1 original
acompanhada de 2 cópias) para executar obras de reabilitação da mini-hídrica de Sembezeia, no Distrito
de Sussundenga, na Província de Manica.
2. O concurso será conduzido com base nos procedimentos 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.
1.

3.

Os requisitos para os concorrentes interessados são os seguintes: estar legalmente constituído nos
termos da legislação em vigor, possuir Alvará igual ou superior a 3ª Classe, Categoria V (Subcategoria
4ª), experiência na execução de trabalhos similares (pelo menos 3 anos), disponibilidade e habilidade
apropriadas da equipa de trabalho e capacidade financeira.

4.

O Documento do Concurso pode ser adquirido nos endereços abaixo indicados mediante o depósito do
respectivo valor não reembolsável de 1.000,00MT, na conta nº 51514858 (Millennium Bim).

5.

As propostas deverão ser entregues na Delegação do FUNAE, FP na Província de Manica, no endereço
abaixo indicado até às 10.00 horas do dia 28 de Junho de 2022. Não será permitida a apresentação
de propostas por via electrónica, as propostas entregues para além da data e hora-limite serão
rejeitadas e as propostas entregues na sede ou em outras Delegações do FUNAE, FP não serão
consideradas.

6.

As propostas serão abertas pelas 10.15 horas, na Delegação do FUNAE, FP na Província de Manica,
no endereço abaixo.

7.

As propostas deverão vir acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 10.000,00MT.

8.

É obrigatória a visita ao local da obra e a mesma será realizada nos dias: 12 de Maio de 2022 e 9
de Junho de 2022, os concorrentes interessados poderão participar numa das datas. O encontro para
visita será na Delegação do FUNAE, FP na Provincia de Manica, pelas 8.00 horas, nas duas datas atrás
referidas. Os concorrentes deverão possuir meios proprios para a deslocaçao até ao local da obra.

9.

O anúncio de posicionamento será realizado pelas 14.00 horas do dia 30 de Junho de 2022, na
Delegaçao do FUNAE, FP, na Provìncia de Manica, no endereço abaixo

10.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações junto do FUNAE, FP e consultar os
Documentos do Concurso no endereço abaixo indicado, das 7.30 às 15.30 horas locais.
FUNAE, FP -SEDE
Rua da Imprensa, n.º 256, 6º Andar, Portas 607-618,
CP 2289, (Prédio 33 andares), Fax: 21 309228
Telefones: 21 304717/20 / Celular. 82/84 3216550
Cidade de Maputo

FUNAE, FP – Delegação de Manica ula
Rua 20 de Setembro, nº 498
Telefone: 25122117/86191700/849177270
Cidade de Chimoio

Carreiras de Regime Especial de Saúde
Carreira
Categoria
Enfermeiro “A”
Técnico Superior de Saúde N1
Enfermeiro Pediátrico “A”
Técnicos de Medicina Geral
Técnicos de Medicina Preventiva
Enfermeiras de Saúde Materno Infantil
Enfermeiros Geral
Técnico de Saúde
Técnico de Farmácia
Técnico de Laboratório
Técnico de Administração e Gestão Hospital
Técnico de Oftalmologista
Técnico de Electromedicina
Carreiras Especificas
da Acção Social
Técnico Profissional de Acção Social
Técnico Profissional de Educação de Infância
Carreira de Regime Geral
Agente de Serviço

Vagas
1
1
3
3
3
4
2
1
2
1
1
3
1
1

1. Requisitos para candidatura
a) A admissão ao ingresso é solicitada ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de Magude,
por meio de um requerimento, instruídos com os seguintes documentos:
b) Cópia do Bilhete de Identidade ou Certidão Narrativa Completa de Nascimento autenticado;
c) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade;
d) Situação militar regularizada;
e) Cópia de Certificado de habilitações literárias e profissionais;
f) Curriculum Vitae;
g) Certificado de inscrição nas Ordens dos Médicos/Enfermeiros (todos os níveis);
h) Duas fotos tipo-passe;
i) Nacionalidade moçambicana;
j) Registo de Identificação Tributária (NUIT);
k) Idade igual ou superior a 18 anos;
l) Não ter sido aposentado ou reformado.
2. A Selecção para o concurso do ingresso será efectuada através da avaliação curricular, seguida de provas
escritas e práticas para todos, no acto de preenchimento das vagas e das que vierem a se verificar no
prazo de validade do concurso.
Artigo 5 do no 1 do EGFAE
No acto da candidatura serão dispensados os seguintes documentos:
a) Certidão de Registo Criminal
b) Declaração Militar
c) Certidão de aptidão física e mental
d) Duas fotos tipo-passe
e) NUIT
3. A selecção dos candidatos será feita mediante a avaliação curricular, entrevista e praticas profissionais ao
abrigo da Resolução nº 24/2021, de 14 de Julho
4. Local e prazo de entrega da candidatura
Os documentos deverão ser entregue na Repartição de Recursos Humanos do Serviço Distrital de Saúde,
Mulher e Acção Social de Magude, na hora normal do expediente, 7.30 até às 15.30 horas, sita na Vila de
Magude, Rua de Mapulanguene.
O presente concurso é valido por período de três anos, a contar da data da publicação da lista final no
Boletim da República.
Magude, aos 26/5/2022
O Director do Serviço Distrital

Rua da Imprensa, n.º 256 – 6º Andar • C.P.: 2289 – Maputo • Tel.: (+258) 21 30 47 17/20 • Fax.: (+258) 21 30 92 28 • E-mail: funae@funae.co.mz • Webpage: www.funae.co.mz

Sistema de Gest\ao Ambiental com o Certificado Nº /INNOQ – A.002/18
Sistema de Gest\ao de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200
Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280

727

Milagre Sebastião Machaieie
(Instrutor Técnico Pedagógico N1)
4653
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
SEGUNDA SECÇÃO

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE TETE
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

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 do executado FLÁVIO
MANUEL PINTO CARNEIRO, solteiro, maior de idade,
de nacionalidade moçambicana e residente no Bairro de
Muatala, Unidade Comunal de Mapara, quarteirão 1, nesta
cidade de Nampula, 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 Processo Ordinário nº 29/2018, movida por
BELINHA JOAQUIM BEÚLA.

ANÚNCIO DE CONCURSOS
a) O Tribunal Administrativo Provincial de Tete convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais e/ou estrangeiras,
interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:
Objecto do concurso

Modalidade de
contratação

Data de
entrega das
propostas

Data e hora de
abertura das
propostas

Custo do
caderno de
encargo

Valor de
garantia
provisória

01

Fornecimento do material duradouro de
escritório

Concurso Limitado

8/6/2022
8.00 horas

8/6/2022
10.30 horas

1.000,00MT

N/Aplicável

02

Prestação de serviços de segurança nas
residências do Tribunal

Concurso Limitado

8/6/2022
8.00 horas

8/6/2022
8.30 horas

2.500,00MT

19.035,00MT

Nº de
Ordem

O Escrivão de Direito
Ussene I. Cantassula
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Maria José Moiane

Nampula, aos 25 de Abril de 2022
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a) Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no
Tribunal Administrativo Provincial de Tete, sita no Bairro Josina Machel, Av. 24 de Julho, nº 1615, R/C, na Cidade de Tete,
telefone nº +258-25222003 e Fax nº +258-25222007, pela importância referida na tabela acima, não reembolsável, que
deverá ser depositada na conta Bancária nº 289115485, Millenuim Bim com o NIB: 0001.0000.00289115485.57; e
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

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

PRIMEIRA SECÇÃO

ANÚNCIO

Tete, Maio de 2022
Autoridade Competente

A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA
SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE
NAMPULA
Faz saber que nesta Secção correm seus trâmites legais
uns Autos de Acção Executiva para Pagamento de
Quantia Certa, registados sobre o nº 31/2019, em
que é exequente ZHUORI QIU e executado SELEMAT
BIA AMAT, maior, natural da Malásia, filho de Amat e
de Mariam, portador do DIRE nº 03MY00088859N,
emitido aos 30 de Novembro de 2015, pelos Serviços
Provinciais de Migração de Nampula, residente à data
dos factos no Bairro de Ontupaia, cidade de NacalaPorto, província de Nmpula, para o pagamento de
quantia certa de 3 814 000,00MT (três milhões,
oitocentos e catorze mil meticais). Foi penhorado
uma casa de duas águas, com quatro quartos, uma sala
anexa, de construção de pau-e-pique coberta de chapas
de zinco, uma casa com seis quartos, uma sala comum,
cinco casas de banho, uma cozinha, uma despensa e uma
varanda de construção convencional, uma dependência
com três quartos, um escritório, uma casa de banho e
uma varanda de construção convencional e por último
um alpendre de 50 metros de comprimento e 12 de
largura, respectivamente.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Província de Inhambane
Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações

ANÚNCIO DE CONCURSOS/RGEAC/DPTCI/2022
1.

A Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Inhambane, Unidade Gestora Executora das Aquisições convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro
Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços a apresentarem propostas fechadas para participarem dos concursos abaixo indicados.
Nº/ Objecto

Modalidade de
concurso

Data-limite de
entrega das propostas

Data e hora de
abertura

Data do anúncio do
posicionamento dos
concorrentes

Custo do caderno
de encargo não
reembolsavel

Data-limite para pedido de
esclarecimentos

N/A

1.500,00MT

11/6/2022

N/A

N/A

4/6/2022

N/A

N/A

Alvará de Fornecimento de Bens

São desta forma, nos termos do que dispõe o artigo
864º do Código do Processo Civil, citados os credores
desconhecidos com garantia real, para no prazo de
10 (dez) dias, que começa a correr, finda a dilação de
mais 30 (trinta) dias, contados da data da fixação do
presente edital, reclamarem, querendo, os créditos, sob
pena de se proceder à respectiva venda à revelia deles.

45I003971/CL/08/2022 - Equipamento
informático

Concurso Limitado

15/6/2022
11.00 horas

15/6/2022
11.00 horas

Alvará de Fornecimento de Bens
45I003971/CC/09/2022- Mobiliário em geral

Concurso por
Cotações

6/6/2022
14.00 horas

6/6/2022
14.00 horas

Alvará de Fornecimento de Bens

Para constar se lavrou o presente anúncio que será
publicado, finda a dilação de mais 30 (trinta) dias,
contados da data da última publicação do último
anúncio.

45I003971/CC/10/2022- Fornecimento de
equipamentos refrigeração C.C de ar

Concurso por
Cotações

6/6/2022
11.00 horas

6/6/2022
11.00 horas

45I003971/CC/07/2022- Fornecimento de
material para festividades e premiações

Concurso por
Cotações

6/6/2022
10.00 horas

6/6/2022
10.00 horas

N/A

N/A

45I003971/CC/07/2022- Fornecimento de
serviços gráficos

Concurso por
Cotações

6/6/2022
9.00 horas

6/6/2022
9.00 horas

N/A

N/A

4/6/2022
4/6/2022

Nampula, aos 13 de Maio de 2022
O Escrivão de Direito Provincial
António Manuel Maier
A Juíza de Direito
Drª Sandra Fungulane Emílio
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SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

1.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar ou adquirir os documentos de concurso na RGEAC da Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações, sita na Avenida
Samora Moisés Machel, 1º Andar Caixa Postal nº 155, Telefone 29320804, durante as horas normais de expediente, no valor não reembolsável de 1.500.00MT a depositar na conta Bim nº 20990995 a
partir do dia 30 de Maio de 2022.
2. Os concorrentes deverão entregar a seguinte documentação: Alvará, Prova de Cumprimento de Obrigações Fiscais, Prova de Cumprimento com Obrigações com a Segurança Social, Declaração
emitida pelo INE, Certidão de Cadastro Único.
3. Os envelopes contendo propostas deverão estar devidamente selados e entregues e abertos em sessão pública, na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir o acto
de acordo a calendarização que consta na Tabela acima.
4. O período de validade das propostas será de 90 dias.
5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Endereço:
Direcção Provincial dos Transportes de Inhambane
Avenida Samora Machel, Telefax 293-20803-Cidade de Inhambane/E-mail: dptcinhambane@tdm.comz
Inhambane, Maio de 2022
A Directora Provincial
(Ilegível)

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DE NAMPULA
ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO
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CONFIRA OS MELHORES
LANCES DE FUTEBOL
NACIONAL E INTERNACIONAL
EM PRIMEIRA MÃO
www.jornalnoticias.co.mz

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

4/6/2022

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais.
Termos e condições aplicavéis
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República de Moçambique
Governo do Distrito de Pemba
Instituto Industrial e Comercial de Pemba
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Direcção do Instituto Industrial e Comercial de Pemba convida empresas interessadas e elegíveis a apresentarem
propostas fechadas para o Concessão e Exploração do Hotel Escola do Instituto Industrial e Comercial de Pemba
que se localiza no seu recinto.
№ do Concurso

ENCONTRE AS MELHORES
VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

Nº04/CP/
IICP/2022

Data-limite
Data de abertura Validade das Garantia
Objecto de Contratação Modalidade de Entrega da
das Propostas
Propostas Provisória
Proposta
Concessão e Exploração
do Hotel Escola do Instituto Industrial e Comercial de Pemba

Concurso
Público

29/6/2022
Às 10.00 horas

29/6/2022
Às 10.15 horas

90 dias

300.000,00

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
adquirí-los na Unidade Gestora Executora das Aquisições do Instituto Industrial e Comercial de Pemba, sita
Av. 1 de Agosto, bairro Cimento – Pemba, Cabo Delgado, pela importância não reembolsável de 2000,00MT
(dois mil meticais) por cada, mediante apresentação do talão de depósito que deverá ser efectuado na conta
bancária nº 4746890, BIM.
1. As propostas deverão ser entregues na Secretaria do IICP - Unidade Gestora Executora das Aquisições do
Instituto Industrial e Comercial de Pemba e serão abertas em sessão pública, na Sala de Reuniões do Hotel
Escola do IICP.
2. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março.

NOTÍCIAS DIGITAL

Pemba, aos 27 de Maio de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)

EM QUALQUER LUGAR DO PAÍS

www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais.
Termos e condições aplicavéis
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MUNICÍPIO DE MUEDA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MUEDA
VEREAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS
Secção de Recursos Humanos

Aviso de Abertura de Concurso de Contratação de Operadores
de Máquinas e Equipamentos de Construção
MINEDH

1. De acordo com o Despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Municipal da Vila
de Mueda, exarado no dia 16 de Maio de 2022, está aberto nos termos do n.º 1 do artigo 21 do
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes de Estado (EGFAE), o concurso de contratação de
quatro (4) agentes de carreira de Auxiliar Administrativo, no prazo de 30 dias, a contar da data da
primeira publicação do presente aviso, para provimento de vagas de Operadores de Máquinas e
Equipamentos de Construção.
2. A selecção do concurso será efectuada através da avaliação documental e prova prática de
operação de Máquinas e Equipamentos de Construçõão, e só serão contactados os concorrentes
seleccionados.
3. São requisitos para a contratação:
a) Ter nacionalidade moçambicana;
b) Registo de Identificação Tributária;
c) Idade igual ou superior a 18 anos; e
d) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer na
Administração Pública.

“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho
Ofereça um jornal a uma Escola à sua esolha
PADRINHOS DO PROJECTO

Motorcare - NISSAN

| ICEF - Microcrédito I MOZSHAQ - Consultoria e Serviços | CMAE Arquitectura e Engenharia , LDA

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz
Rua Joe Slovo, 55 - Maputo – Moçambique

+258 84 910 43 24 | +258 84 910 43 21

info@snoticias.co.mz

4. O pedido de admissão ao concurso é feito ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho
Municipal da Vila de Mueda, por meio de requerimento com a assinatura reconhecida e instruído
com os seguintes documentos:
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade;
b) Curriculum vitae;
c) Fotocópia do Certificado de habilitações literárias mínimas do segundo grau de nível primário
do Sistema Nacional de Educação ou equivalente, e de habilitações especificamente exigidas para
operação de Máquinas e Equipamentos de Construção, nomeadamente, motoniveladora, bulldozer,
cilindro vibrador ou pá-carregadora;
d) Ter carta de condução de viaturas é uma vantagem;
e) Certificado do Registo Criminal;
f) Atestado médico; e
g) Declaração do candidato sob compromisso de honra, comprovativa de não ter sido expulso do
aparelho de Estado.
5. O requerimento pedindo a admissão ao concurso deverá dar entrada na Secretaria Geral do Conselho
Municipal da Vila de Mueda até ao último dia do prazo fixado, sem o que não será considerado.
6. O Concurso é válido por três (3) anos, contados a partir da data da publicação da lista de
classificação final.
Obs: Os documentos referidos nas alíneas e) e f) do n.º 4 do presente Aviso serão solicitados após à
admissão.
Vila de Mueda, aos 28 de Maio de 2022
O Chefe da Secção de Recursos Humanos
José Armando Jeremias
(Técnico Profissional de TICs)
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Superfície 78 778 km²

População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

NA CIDADE DE PEMBA

Edilidade reabilita rua
que dá acesso a Natite

A

RUA que dá acesso ao
Mercado de Natite,
vulgarmente conhecido por “Mbanguia”,
um dos maiores da cidade de Pemba, vai beneficiar
de obras de colocação de pavet,
no quadro do programa de melhoramento das vias de acesso
levado a cabo pelo Conselho
Municipal.
A informação foi tornada
pública esta semana pelo vereador municipal do pelouro
de Infra-Estruturas e Obras
Municipais, Rosário Ngomoa.
“O concurso para o efeito já
foi lançado e brevemente será
conhecida a empresa que vai
fazer a obra”, explicou Ngomoa.
A reabilitação da rua vai
acontecer no quadro do programa de reabilitação de emergência das ruas da cidade, lançado a 17 de Fevereiro do ano
em curso pelo edil da cidade de
Pemba, Florete Simba.
Segundo a Rádio Zumbo,
em Pemba, até ao momento
foi reabilitado pouco mais de
11 quilómetros, com recurso ao
material misto (solos, cimento
e asfalto).
A cidade de Pemba conta
com pouco mais de 200 quilómetros de rede viária, dos quais
52 por cento estão asfaltados
e os restantes em condições
precárias, o que condiciona a
circulação de pessoas e bens,
principalmente durante a época chuvosa.

Estudo de viabilidade para
barragem sobre o rio Muera
ESTÁ em curso, na província de Cabo
Delgado, um estudo de viabilidade
para elaboração do projecto director de
construção de uma barragem de abastecimento de água a partir do rio Muera, localizado no distrito de Muidumbe.
Este plano visa o reforço no fornecimento deste recurso aos distritos de Mueda,
Muidumbe e Nangade, no Planalto dos
Macondes.
Dados avançados pelo Fundo de Investimento e de Património de Abastecimento de Água (FIPAG), na recente visita do secretário de Estado na província,
António Supeia, ao distrito de Mueda,
indicam que do rol das actividades previstas para este ano consta que foi concluído o levantamento topográfico do
local, aprovado o relatório preliminar e
nota conceptual do projecto.
Decorre, por outro lado, a elaboração
do projecto detalhado e de avaliação de
impacto ambiental (AIA), que culminará
com o lançamento do concurso para selecção do empreiteiro para a implementação do projecto.
A construção da barragem sobre o rio
Muera visa reforçar o abastecimento de
água aos planaltos de Mueda e dos Macondes, que inclui, igualmente, os dis-

tritos de Muidumbe e Nangade.
Pretende-se com o projecto, a longo prazo, aumentar a disponibilidade de
água em todas as aldeias dos distritos do
Planalto dos Macondes, assegurar o alcance da meta de 80 por cento da população com acesso a água potável até 2024.
Estes dados foram avançados durante a visita do SEP às obras de execução
do projecto de reabilitação do sistema
de abastecimento de água à vila-sede
do distrito de Mueda e localidades de
Ntchinga e Muambula, que contam com
financiamento do Governo indiano.
As obras compreendem a dragagem
da barragem de Chomba, edificação de
uma estação de tratamento de água, vulgo ETA, construção de 50 quilómetros
de rede de distribuição, fornecimento e
instalação de mil novas ligações, reabilitação e construção de fontanário, entre
outras actividades.
Para o SEP, a obra reveste-se de grande importância, uma vez que vai mitigar
o problema de escassez de água na vila
de Mueda, onde para além dos 41 mil
habitantes, vive igualmente um número
considerável de deslocados dos ataques
terroristas, idos de Nangade, Muidumbe,
Palma e Mocímboa da Praia.

Reaberto troço
Macomia/Mucojo

A VOZ DO CIDADÃO

Cidadãos queixam-se do elevado custo de vida

Cosme Matias

Latifo Manuel

Micas Santos

Sifa Wacate

CIDADÃOS entrevistados pelo “Notícias” na cidade de Pemba consideram que o elevado custo de vida,
caracterizado pela subida galopante dos preço de alguns produtos de
primeira necessidade, incluindo os
combustíveis, está a sufocar as suas
vidas.
Cosme Matias disse que há muito que o custo de vida tem estado a
apertar os bolsos de muitas famílias,
com destaque para aquelas consideradas vulneráveis.
“Não sei para onde vamos. Acredito que nos próximos dias dias as
coisas vão piorar, já que dizem que o
combustível voltará a sofrer um novo

aumento de preço e, consequentemente, o resto dos produtos”, disse.
Deu como exemplo o actual custo do pão, que passou dos anteriores
três para quatro meticais, o óleo alimentar, que neste momento custa
780,00 meticais contra os 750,00 de
há algumas semanas.
Latifo Manuel referiu que enquanto a situação continuar os que
ganham salários baixos serão sempre
os mais sacrificados.
“Todos os dias os comerciantes
justificam que aumentaram os preços por causa da subida do combustível. Acho que o Governo devia ter
maior controlo sobre os preços pra-

ticados, pois o que está acontecer
constitui uma autêntica roubalheira”, reclamou.
Esta posição foi igualmente corroborada por Micas Santos, segundo
o qual a Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE) devia
fazer-se sentir com a mesma força
da altura das limitações impostas
pela Covid-19.
“Eles deixaram de ser interventivos. Deviam ir às lojas que fornecem
produtos aos deslocados para verem a dança dos preços de produtos
como arroz, açúcar, óleo alimentar,
sabão, etc. Aquilo é autêntica roubalheira aos deslocados e a todo aque-

le que faz compras naquelas lojas»,
disse Santos.
Para Sifa Wacate, a alta de preços
de vários produtos, incluindo os da
primeira necessidade, está a baralhar
as contas de muitas famílias.
“O óleo alimentar, por exemplo,
eu não entendo por que está a custar
caro. Será que é por causa da guerra na Ucrânia? Até Fevereiro último
um galão de 5 litros custava 500,00
meticais, mas estranhamente, agora, a mesma quantidade é vendida a
800,00 ou 900,00 meticais, porquê?
Alguém do Governo pode explicar
as razões desta subida galopante?”,
questionou Wacate.

FOI reaberto esta semana o tráfego rodoviário na estrada Macomia/Mucojo, numa extensão
de cerca de 50 quilómetros, volvidos três anos de interrupção
devido à degradação acentuada e
insegurança causada pelos efeitos do ciclone “Kenneth” e ataques terroristas.
A reabertura foi possível
mercê da conclusão das obras de
terraplanagem, que esta semana
foram visitadas pelo Ministro das
Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita.
Na ocasião o ministro congratulou o Governo local por ter priorizado a manutenção periódica
daquela rodovia, que liga a sede
do distrito ao posto administrativo de Mucujo.
Segundo Mesquita, a estrada
em alusão é crucial para retoma
da vida na região de Mucujo,
onde a população foi obrigada a
abandonar suas casas devido à
intensificação dos ataques terroristas.
Ao longo do percurso, Mesquita teve a oportunidade de
observar o grau de destruição
de infra-estruturas públicas,
particularmente o edifício onde
funcionava a secretaria do posto

administrativo de Mucojo, Comando da Polícia, entre outras
pertencentes a singulares.
De acordo com Mesquita, a
reabilitação da estrada Macomia/
Mucojo era igualmente solicitada
pelas Forças Armadas de Defesa
de Moçambique (FADM) e pelas
suas congéneres da SADC e do
Ruanda, no âmbito dos desdobramentos operativos no combate aos terroristas e, para permitir, no futuro, o regresso da
população deslocada.
“Estamos satisfeitos com o
ritmo dos trabalhos. Ficámos a
saber que em poucos dias o empreiteiro conseguiu tornar transitável esta via e o passo a seguir
será de continuar com a reabilitação do troço Mucojo/Quiterajo, outro posto administrativo
inacessível neste momento devido à degradação da via”, disse
Mesquita.
Num outro desenvolvimento, o governante referiu-se ao
processo de reconstrução de edifícios públicos, nomeadamente
escolas, posto de saúde, a secretaria do posto e residência do
chefe do posto.
Segundo ele, a recuperação
destas infra-estruturas consta

do programa de reconstrução de
Cabo Delgado (PRCD).
“No quadro do PRCD, cada
instituição tem sua responsabilidade. Como Obras Públicas,
Habitação e Recursos Hídricos,
começámos fazer a nossa parte,
os outros sectores também estão
empenhados neste processo, de
acordo com a orientação do Presidente da República. O certo é
que todas as infra-estruturas danificadas, quer pelo ciclone Kenneth assim como pela acção dos
terroristas, serão recuperadas”,
afirmou Mesquita.
Na verdade, há cerca de 3
anos que a população não põe
os pés em Mucujo. Entretanto, alguns jovens das FADM ali
estacionadas disseram ao nosso
Jornal que nos primeiros dois
dias que ficaram em Mucojo
tiveram trabalho árduo de enterrar restos de corpos encontrando em residências e na via
pública.
Refira-se que o longo da estrada as poucas aldeias cuja população já começa a regressar são
as que se localizam há cerca de 10
quilómetros da vila-sede do distrito de Macomia, porque as restantes continuam desertas.

Reaberto troço Macomia/Mucojo
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Indiferença
não constrói

INACIO PEREIRA
inaciovspereira@gmail.com. Inacio Pereira

CESÁRIO MARCOS
EXISTE um problema sobejamente conhecido que somente o Governo
pode solucionar. Refiro-me à degradação acentuada das vias de acesso,
pelo menos um pouco pelas cidades de Maputo e Matola, na província
de Maputo.
O nível de degradação das vias faz-me acreditar que a solução somente pode vir do Governo Central, através de parceiros. Pois, há muito que os cidadãos vem clamando pela intervenção nas vias de acesso,
de modo particular nas duas cidades.
Passam anos que os cidadãos expõem as suas preocupação através
de vários órgãos de comunicação, incluindo redes sociais, contudo, a
resposta tarda a chegar.
Perante esta situação, e porque não me conformo com esta forma de
ser e estar, decidi apresentar mais uma vez esta preocupação ciente de
que outros leitores também o fizeram neste mesmo espaço. Trata-se de
um grito de socorro que diariamente deve se fazer ecoar para estimular
o Governo a agir.
Pois, diz o ditado que “água mole em pedra dura tanto bate até que
fura” sendo por isso que ainda reina em mim a esperança de um dia poder ver as vias de acesso melhoradas. Ainda sonho em ver o sistema de
drenagem das águas a funcionar, tanto no centro da cidade assim como
na periferia.
Quero acreditar ainda que as autoridades, a vários níveis, têm projectos de melhoria de estradas ou do trânsito por cumprir. E acredito
que são partilhados com outros sectores que se relacionam a eles, de
modo que as acções sejam combinadas com o intuito de melhor servir
os cidadãos.
Por isso, espero que haja planos exequíveis para lidar com as cidades, particularmente a capital que se pretende bela, limpa, próspera e
empreendedora.
Deste modo, sou de opinião que mais algum esforço deve ser feito
para devolver este sossego às populações. Cada vez que o automobilista
se faz à estrada, tem a certeza de que a sua viatura vai precisar, a breve
trecho, de ir ao mecânico para a troca deste ou aquele acessório, por
conta do estado das vias.
Em conversa com um automobilista, em jeito de desabafo, teria dito
que trimestralmente está sujeito a adquirir pneus novos porque em menos tempo os mesmos desgastam-se por conta das pedras, pedregulhos
e areia que encontra ao longo do percurso que faz da casa ao serviço e
vice-versa.
Assim sendo, vale a pena alertar as autoridades para a necessidade
de repensarem no estado lastimável em que se encontram as vias de
acesso. Nenhuma estrada está em boas condições de transitabilidade, a
não ser a “circular de Maputo” e a N4, provavelmente por terem sido
concessionadas.
Cabe ao Governo Central procurar melhorar as vias de acesso, sabido que os cidadãos continuam a honrar os seus compromissos, através
do pagamento de taxas e impostos.
Pede-se justeza nas acções. Enquanto os cidadãos cumprem as suas
obrigações fiscais, as autoridades devem, igualmente, concretizar o que
prometem. Caso contrário, estaremos numa situação em que permanentemente os cidadãos serão penalizados.
Existem muitos projectos individuais ou de família que não têm
como avançar, pelo facto de todo o dinheiro que se consegue servir
para a manutenção da viatura. Ou seja, basta adquirir uma viatura, todos
os projectos devem parar. Assim também não dá!
Que se melhore as vias de acesso.

Queremos paz
em Cabo Delgado
ALFREDO ANTÓNIO
INCHOCOLO

FICHA TÉCNICA

QUANDO em 2019, eu e os meus
colegas conterrâneos vestimos camisetes pretas com dizeres Queremos Paz em Cabo Delgado foi na
esperança de que sendo estudantes,
e feito tal coisa em meio a um festival (universitário da UEM), nosso
grito de indignação chegaria e seria acolhido por quem tem o poder
de garantir o que reivindicávamos.
Não foram só as camisetes, nossos
números de actuação naquele festival diziam o mesmo. Dançamos ao
compasso de um batuque pedindo
paz, rimamos as belezas da província sem deixar de chamar pela paz...
os presentes concordaram, e tenho
fé de que também se identificaram
com a causa.
Volvidos três anos, e com a esperança ainda firme, noto com tristeza
(e quero acreditar que todos que me
acompanharam naquele dia, também estejam), que a paz ainda não

Sociedade do Notícias, S A

está totalmente restabelecida em
Cabo Delgado, uma vez que acontecem ataques terroristas, e por conta
disso, a vida não está fácil, tanto nas
zonas que sofreram a violência dos
sem-rosto, assim como nos locais
por onde as vítimas se refugiam.
Nesse intervalo em que a situação
estava, dizia-se controlada, mas os
fantasmas dessa violência parecem
muito fortes, reaparecem e regam a
frase de há três anos.
Uma vez e outra hesitei em vestir
a camisete, achando pouco necessário e ou extemporâneo, mas agora
percebo que não; sempre que tiver
dúvida e os sem rosto não tiverem a
cabeça decepada para longe do nosso meio, será sempre certo vesti-la;
Enquanto a instabilidade, insegurança, medo, desconfiança, intranquilidade e outras coisas negativas ainda
atormentarem parte da província, eu
mais alguém teremos de continuar
pedindo, e talvez exigindo (contra
todos os riscos): Queremos Paz em
Cabo Delgado.
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Abandono de mercados
deve ser estudado
EVARISTO JOÃO
DE tempos em tempos chegam-nos informações segundo
as quais determinado mercado com todas as condições
criadas para o exercício da actividade foi abandonado pelos vendedores. Enquanto os vendedores rejeitam
exercer as suas actividades no local, encontramos os
agentes da lei e ordem a persuadirem-nos no sentido
de voltarem.
Trata-se de um “corre-corre” cujos resultados não
são encorajadores, sobretudo pelo facto de, regera geral, os vendedores perderem a mercadoria por apreensão policial, na tentativa de fuga.
Devido a esta situação, sempre se questiona se vale
a pena continuar a construir mercados para acolher
condignamente os vendedores e clientes ou mantê-los
no mesmo local, melhorando um e outro aspecto.
O certo é que este fenómeno deve ser estudado ao
fundo, uma vez que os vendedores justificam a permanência em locais impróprios com a fácil angariação

de clientes, sabido que se fazem à rua porque querem
dinheiro para alimentar suas famílias. E este facto não
deve ser ignorado.
Acompanhei, certa vez, de um economista, que a
retirada dos vendedores de um local para o outro não
tem sido fácil, uma vez que lá instalados regem-se por
normas próprias de boa convivência que podem implicar, por exemplo, a integração no “xitique”.
Contudo, defende que é possível obter bons resultados mas, acima de tudo, deve-se olhar para alguns
aspectos como o tipo de cliente, sua localização estratégica, etc.
Acredita-se que os mercados informais surgem a
partir de uma pessoa que vai se instalar em determinada
esquina e passado algum tempo, outra se junta àquela e
assim sucessivamente, até que o mesmo se torne maior.
Se as autoridades não estiverem atentas a esta situação, o mesmo vai crescendo a ponto de ser difícil
retirá-los, já que se trata de uma organização que estabelece as suas regras de convivência, com compromis-

Não desvalorize nada em sua volta
LOPES MUAPENTA
A VIDA adulta traz muitos desafios e responsabilidades. Por exemplo: quando adultos, vamos para
onde quisermos sem pedir permissão. O que é melhor, pois temos mais responsabilidades.
Temos mais desculpas para desmarcar o
que é óptimo, porque melhor do que ir
para qualquer lugar, é ficar em casa. A
vida adulta nos faz apreciar nossa própria companhia!
Quando criança achava muito “chique” ver adultos bebendo álcool e pensava que a vida adulta se resumia naquilo.
Na adolescência tinha certeza de que ser
adulto era “encher a cara”, qual não foi

minha surpresa ao descobrir que quando se é adulto, mais do que umas duas
garrafas de cerveja no final de semana já
é demais.
Fico sem disposição e o meu corpo se revira todo. Parei de consumir
álcool e já lá vão sete anos. Daí que
consegui reduzir as paragens nos locais onde se bebe e se efectuam gastos
desnecessários.
Acho que é por isso que um adulto
tem medo de experimentar coisas da
nova geração. A vida adulta é uma grande autodescoberta, não é?
Eu, por exemplo, estou a descobrir
diariamente que uma parte do meu cor-

po dói. Nem sabia que tinha tanto lugar
no corpo para doer assim. Basta dormir
um pouquinho torto para passar o dia inteiro com torcicolo, assim, também descubro uma infinidade de novas áreas da
medicina. Que saudade quando tudo era
somente pediatra, não é? Reclamar de
dor sempre rende uma boa conversa! Há
uma expressão que diz:
Quando um pássaro está vivo come
formigas, mas quando o pássaro morre,
são as formigas que o comem. Saiba que
o tempo e circunstâncias podem mudar
a qualquer minuto. Por isso, não desvalorize nada em sua volta, porque você
pode ter poder hoje, mas, lembre-se: O

(Concl.)

tempo é mais poderoso que qualquer
um de nós! Saiba que uma árvore faz um
milhão de fósforos, mas um fósforo tão
pequeno que é, queima milhões de árvores. Portanto, seja bom e faça o bem para
muitos à sua frente!
“O tempo não recua. O tempo é
como um rio, pois você nunca poderá tocar na mesma água duas vezes.”
Aproveite cada minuto da sua vida.
Nunca busque boas aparências, porque
elas mudam com o tempo, não procure
pessoas perfeitas, pois elas não existem,
mas busque acima de tudo, alguém que
saiba o seu verdadeiro valor que é Deus.”
Aquele abraço amigo!

CARTAS
ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode partilhar as
suas reflexões sobre temas da actualidade política, económica e social. Os originais das cartas de opinião não devem
ter mais de 150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam

de análise. A Redacção reserva-se o direito de as condensar.
Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a partilharem as suas reflexões sobre o dia-a-dia das suas comunidades, do país e do
mundo, bastando enviar as cartas para o endereço cartas@
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PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

VARÍOLA DOS MACACOS

Restauração de mangais
junta diferentes entidades

OMS não tem evidências
de mutações do vírus

Uma das jornadas de plantio de mangal

O

PROJECTO
Mozambique
LNG,
operado pela TotalEnergies EP Mozambique Area 1, e
a Associação Eden Reforestation estão a trabalhar na restauração de mangais na região costeira da província de
Cabo Delgado, abrangendo,
numa primeira fase, o distrito de Palma.
Trata-se de um programa
com duração de dois anos,
orçado em 760 mil dólares
americanos, alocados pelo
projecto Mozambique LNG e
implementado pela Associação Eden Reforestation.
Implementado desde Fe-

vereiro último, com o intuito
de contribuir para o alcance
da meta do país e restaurar
cinco mil hectares de mangais, o programa vai também
proporcionar a criação de
cerca de 400 empregos directos para membros de diferentes comunidades locais.
Nos primeiros dois meses
de implementação da iniciativa, foram plantados mais
de 12 hectares de mangais e
criados cerca de 200 empregos.
Tércio Masseque, vice-presidente para a área da
Saúde, Ambiente e Segurança da Total Energies EP
Mozambique Area 1 Limita-

da, disse que a TotalEnergies
inscreve o desenvolvimento
sustentável em todas as dimensões dos seus projectos
e operações para contribuir
para o bem-estar das populações.
“A companhia está empenhada em contribuir para
os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), entre os
quais os ligados à preservação
da biodiversidade”, disse.
Salientou ainda a pretensão da TotalEnergies no
reforço de iniciativas de
promoção e preservação da
biodiversidade e contribuir
para o apoio ao Governo de

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE TETE

CARTÓRIO NOTARIAL DE
NAMPULA

CONSERVATÓRIA DO REGISTO
CIVIL E NOTARIADO DE
MARRACUENE

Moçambiquena restauração
de mangais, no contexto da
Estratégia Nacional e Plano
de Acção para a Gestão do
Mangal em Moçambique.
“A restauração de mangais vai contribuir para a
conservação de inúmeras
espécies animais e vegetais,
para a filtração da água e
contenção da erosão costeira, e para redução de gases
com efeito de estufa”, sublinha.
Gildo Cuamba, director
geral da Associação Eden Reforestation, vê neste acordo,
uma oportunidade para de
forma activa contribuir na
implementação dos Objec-

tivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas, assim como para a materialização da missão da organização que dirige. “Temos
por lema: Só Precisamos de
Uma Aldeia Empenhada para
Reerguermos Uma Floresta”,
disse.
O trabalho da Associação
em Moçambique ajuda a proteger as comunidades costeiras de desastres ambientais,
melhora as pescarias, capta
o dióxido de carbono da atmosfera, e aumenta a biodiversidade, ao mesmo tempo
que aborda a necessidade urgente de alívio à pobreza.
“Vimos, por isso, na parceria com a TotalEnergies,
uma oportunidade de estabelecer uma aliança natural
com ganhos para a manutenção da biodiversidade e na
criação de empregos e geração de renda para as comunidades locais de Cabo Delgado”, disse.
Ainda na área da biodiversidade, a TotalEnergies,
na qualidade de operadora do
projecto Mozambique LNG,
assinou, em Abril último,
com a Universidade Lúrio
(UniLúrio), um memorando
de entendimento que prevê
a alocação de 460 mil dólares para o financiamento de
um projecto de restauração
de recifes de corais e de desenvolvimento da pesca sustentável em Pemba, Maringanha, Wimbe e Gimpia, na
província de Cabo Delgado.
A Eden Reforestation está
actualmente presente em seis
províncias, nomeadamente: Maputo, Sofala, Manica,
Zambézia, Nampula, e Cabo
Delgado. Conta com cerca de
1119 colaboradores a nível nacional, e já reflorestou cerca
de 4272 hectares de mangal a
nível nacional.

A ORGANIZAÇÃO Mundial da Saúde (OMS) revelou
esta semana que não existem evidências de o vírus
Monkeypox ou varíola dos
macacos ter sofrido mutações
e com tendência a mudar.
Num briefing sobre a propagação do vírus, Rosamund
Lewis, especialista em varíola
do programa de emergências
da OMS, afirmou que as mutações são normalmente mais
baixas no vírus Monkeypox e
que o sequenciamento do genoma de casos ajuda a entender o actual surto.
“São vírus que tendem a
não mutar e são muito estáveis”, salientou.
A especialista salientou
ainda que esta não é uma
doença nova, uma vez que
têm sido detectados casos de
infecção pelo menos há 40
anos e está a ser bem estudada
na região africana.
“Temos visto poucos casos
na Europa nos últimos cinco
anos e todos ligados a viajantes, mas esta é a primeira
vez que estamos a ver casos
em muitos países, ao mesmo
tempo, em pessoas que não
viajaram para as regiões endémicas de África”, reconheceu Rosamund Lewis.
No mesmo encontro, Maria Kerkhove, especialista da
OMS para área das doenças
emergentes e zoonoses, sublinhou que os mais de 200
casos suspeitos e confirmados
no recente surto na Europa e
na América do Norte não são
graves, assegurando que a situação é controlável.
“Queremos parar a transmissão de pessoa para pessoa.
Podemos fazer isso nos países não endémicos. Estamos
numa situação em que podemos usar as ferramentas de
saúde pública para uma rápida identificação e isolamento
dos casos”, adiantou.
O vírus Monkeypox foi
descoberto pela primeira vez
em 1958 quando dois surtos
de uma doença semelhante
à varíola ocorreram em colónias de macacos mantidos

Varíola dos macacos já começa a preocupar

para investigação, refere o
portal do Centro de Controlo
e Prevenção de Doenças dos
Estados Unidos da América.
O primeiro caso humano de infecção com o vírus
Monkeypox foi registado em
1970, na República Democrática do Congo, durante um
período de esforços redobrados para erradicar a varíola.
Desde então, vários países
da África Central e Ocidental
reportaram casos.
Apesar de a doença não
requerer uma terapia específica, a vacina contra a varíola,
antivirais e a imunoglobulina vaccinia (VIG) podem ser
usados como prevenção e
tratamento para a Monkeypox.
MAS A SITUAÇÃO É
PREOCUPANTE
A ORGANIZAÇÃO Mundial da Saúde (OMS) admitiu
que a situação vivida em torno dos casos confirmados do
vírus Monkeypox no mundo é
“preocupante”.

“A situação é preocupante porque não segue os padrões típicos que vimos antes”, alertou o porta-voz da
organização na Europa, Tarik
Jasarevic, em declarações ao
jornal espanhol El Mundo.
Há necessidade de entender os factores que contribuem para a transmissão em
países não endémicos. “Mas,
a prioridade agora é interromper a transmissão”, defendeu.
De acordo com a responsável da OMS, nos últimos
anos foram detectados surtos
de infecção humana na República Centro-Africana, República Democrática do Congo e
na Nigéria.
Jasarevic revela que o
chamado paciente zero ainda
não foi identificado. Acrescentou que a varíola não se
espalha facilmente entre as
pessoas, pois requer contacto
físico. “Este surto é administrável, uma vez que o risco
para o público parece ser baixo”, afirmou. (NM)

PUBLICIDADE

EXTRACTO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
SAQUINA ASSANALI
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de onze de Maio
de dois mil e dois, lavrada de folhas
vinte e seis a folhas vinte e sete, do
livro de notas para escrituras diversas número “A”, traço trinta e três, a
cargo de MEQUE MULAVA, Conservador e Notário Superior do referido Cartório, se acha lavrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros na qual, seus filhos: FAIZAL
MOMADE VALI, NASSIM MOMADE
VALI, MADINA MOMADE VALI e
CATIZA MOMADE VALI, maiores,
residentes em Portugal e MOSSIM
BACAI VALI, HADINA ASSRAF MOMADE VALI e CHEINAZ ASSRAF
SAQUINA MOMADE VALY, menores, naturais de Nampula, onde
residem, em representação do seu
pai ASSRAF MOMADE VALI, já falecido, foram declarados únicos e universais herdeiros da sua mãe e avó
SAQUINA ASSANALI, com última
residência na cidade de Nampula.
Que até à data da sua morte deixou
testamento que fez primeiro em
vida como disposição de sua última
vontade.
Que segundo a lei não há quem
com eles possa concorrer a esta
sucessão.
Que da herança faz parte um bem
imóvel, incluindo conta bancária.
Está Conforme

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
JOSÉ ELIAS CHAGUALA
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura pública de vinte
e seis de Maio de dois mil e vinte e
dois, exarada de folhas sessenta verso a folhas sessenta e uma verso, do
livro de notas para escrituras diversas número um, barra “B”, desta Conservatória com Funções Notariais,
a cargo de CECÍLIO MOISÉS BILA,
licenciado em Direito, Conservador
e Notário Superior, no exercício de
funções notariais, foi celebrada uma
Escritura Pública de Habilitação de
Herdeiros por óbito de JOSÉ ELIAS
CHAGUALA, casado sob o regime de
separação de bens com Isaura Alberto Mangue Chaguala, ocorrido
no dia quatro de Janeiro de dois mil
e vinte e dois, no Hospital Central
de Maputo, vítima de doença, sem
ter deixado testamento ou qualquer
disposição de última vontade.
Que deixou como seus únicos e universais herdeiros, para além da sua
esposa, acima referida, seus filhos:
JOSÉ ELIAS CHAGUALA JÚNIOR e
LAÉRCIO JOSÉ CHAGUALA, menores de idade, naturais da cidade de
Maputo e residentes, respectivamente, em Guava e Albazine, na cidade de Maputo.
Que não deixou outras pessoas que
com eles concorram à sucessão.
Que da herança constam bens
imóveis, móveis e contas bancárias.
Está Conforme

Cartório Notarial de Nampula, aos
vinte e seis de Maio de dois mil e
vinte e dois

Marracuene, aos vinte e seis de
Maio de dois mil e vinte e dois

O Notário

O Conservador
(Ilegível)

(Ilegível)
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HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE MARCELINO
MICHEDZO CANSEPE
Certifico, para efeitos de publicação, que
por escritura pública do dia vinte e sete de
Janeiro de dois mil e vinte e dois, lavrada
de folhas oito a folhas nove verso, do livro
de notas para escrituras diversas, número
vinte e um, traço “A”, do Cartório Notarial
de Tete, perante BRIGITTE NÉLIA MESQUITA VASCONCELOS, licenciada em Ciências
Jurídicas, Conservadora e Notária Superior
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma escritura pública de Habilitação
de Herdeiros por óbito de MARCELINO
MICHEDZO CANSEPE, falecido no dia doze
de Julho de dois mil e vinte e um, no Hospital Privado de Maputo, cidade de Maputo,
no estado de solteiro, maior, de quarenta e
sete anos de idade, natural de Chipera, Cahora-Bassa, província de Tete, de nacionalidade moçambicana, filho de Francisco Bassopane Cansepe e de Dainesse Michedzo,
com última residência habitual em Tete, sem
ter deixado testamento ou qualquer outra
disposição de última vontade.
Certifico ainda, que na operada escritura pública foram declarados como únicos e universais herdeiros, seus filhos:
MARILAINE MARCELINO CANSEPE, solteira, menor, natural de Songo, Cahora-Bassa,
província de Tete, de nacionalidade moçambicana e residente em Songo, Tete, MARCELA MARCELINO MICHEDZO CANSEPE,
solteira, menor, natural de Chitima, Cahora
Bassa, província de Tete, de nacionalidade
moçambicana e residente em Tete, MATILDE MARCELINO MICHEDZO CANSEPE,
solteira, menor, natural de Songo, Cahora-Bassa, província de Tete, de nacionalidade moçambicana e residente em Chitima,
Tete, MARNELA MARCELINO MICHEDZO
CANSEPE, solteira, maior, natural de Songo,
Cahora Bassa, província de Tete, de nacionalidade moçambicana e residente em Chitima, Tete, MARJÚ MARCELINO CANSEPE,
solteira, menor, natural de Songo, Cahora
Bassa, província de Tete, de nacionalidade
moçambicana e residente em Songo, Tete,
MALTON MARCELINO MICHEDZO CANSEPE, solteiro, menor, natural de Songo,
Cahora Bassa, província de Tete, de nacionalidade moçambicana e residente em Songo,
Tete, MÁRCIA MARCELINO MICHEDZO
CANSEPE, solteira, maior, natural de Songo,
Cahora Bassa, província de Tete, de nacionalidade moçambicana e residente em Songo,
Tete, EDSON MASWEL MARCELINO MICHEDZO CANSEPE, solteiro, maior, natural
de Songo, Cahora Bassa, província de Tete,
de nacionalidade moçambicana e residente
em Songo, Tete.

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
Nº do Concurso

Objecto

Modalidade
Válida das
propostas

Valor do
Caderno de
Encargo

Hora /Data da
Entrega das
propostas

Hora/Data da
abertura das
propostas

Nº07/
SEGURANÇA/
CP/FE,FPDPNPL/2022

Prestação de Serviços
de Segurança na
Delegação e nas
Portagens

Concurso
Limitado,
60 dias

1000,00MT

13/6/2022
pelas 10.00 horas

13/6/2022
pelas 10.30 horas

Nº08/LIMPEZA/
Prestação de
CL/FE,FPserviços de limpeza e
DPNPL/2022
jardinagem

Concurso
Limitado,
60 dias

1000,00MT

13/6/2022
pelas 14.00 horas

13/6/2022,
pelas 14.30 hras

1. A Delegação Provincial do Fundo de Estradas, FP de Nampula, Av. 25 de Setembro, nº 80, no recinto das Obras
Públicas convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas, inscritas no Cadastro Único de
Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços e que reúnam os requisitos
de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
adquirí-los, a partir do dia 31/5/2022, no endereço acima, pelo valor não reembolsável de 1000,00MT (mil
meticais), depositado no Banco de Moçambique através da conta nº 11112522001 - Fundo de Estradas, FP
- DPOPH;
Unidade Gestoras das Aquisições, Nampula, aos 27 de Maio de 2022

Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos indicados herdeiros
ou com eles possam concorrer na sucessão
à herança e dela fazem parte bens móveis,
imóveis, direitos e conta bancária.
Está Conforme
Tete, aos 28 de Janeiro de 2022
A Conservadora
(Ilegível)
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ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL
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CENTENÁRIO DE JOSÉ CRAVEIRINHA

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Celebrar é também tornar
o poeta acessível nas escolas

PREVISÃO DE TEMPO
28 de Maio de 2022

PEMBA
LICHINGA

23 /11

TETE

U

MA das formas de
eternizar o legado
do poeta-maior José
Craveirinha (19222003), cujo centenário de nascimento assinala-se
hoje, é torná-lo mais acessível aos alunos de todos os níveis de escolaridade no país.
A ideia é permitir que diferentes gerações entrem em
contacto com os seus poemas, conheçam toda a vida
e obra, obtenham conhecimentos e os transmitam aos
mais novos.
Um dos posicionamentos
mais defendidos é, conforme disseram os docentes da
Universidade Licungo Brain
Tachiua e Pedro Napido, a necessidade de fazer com que
as obras do autor sejam mais
acessíveis nas escolas.
De acordo com Brain Tachiua não se pode ignorar a

imperiosidade de uma reflexão profunda sobre o facto de
haver uma espécie de apagamento inconsciente da leitura
das obras de Craveirinha no
ensino primário e secundário.
Neste sentido, propõe
que o resgate e devolução do
nome do poeta-mor ao ensino seja uma das formas de
recuperar a sua obra, o que
passa por replicar nas escolas
de todo o país eventos como a
conferência José Craveirinha.
Na sua opinião, o autor
deve deixar de ser “elitizado”
através de criação de mecanismos que tornem os seus livros mais acessíveis, sobretudo nas instituições de ensino.
Tachiua refere que escritores e académicos devem
deixar de celebrar a vida e
obra do autor em ambientes
fechados e limitados, como
é o caso das instalações da

José Craveirinha completaria hoje 100 anos

própria AEMO, porque assim não se estará a construir
bases sólidas para eternizar o
seu legado.
“Craveirinha era do povo
e o mesmo está nas escolas
primárias, secundárias e universidades”, comentou.
Entretanto, refere que
quando se faz uma passeata
literária pelos livros escolares, não se nota a presença do
autor, pelo menos de maneira como se deseja enquanto
maior figura da poesia moçambicana.
“Está presente de uma
forma tímida, em excertos,
transcrições de alguns versos
e não temos a obra completa
a ser trabalhada nas nossas
escolas”, lamentou.
Para o professor, a verdadeira celebração de Craveirinha passa por fazer de
obras como “Xigubo” ou

“Karingana ua Karingana”,
por exemplo, de leitura obrigatória, principalmente no
ensino secundário geral.
“Neste nível começamos
a ter jovens e adolescentes
com alguma maturidade literária, que podem muito bem
ser induzidos à leitura de
Craveirinha para canonização de obras de leitura obrigatória como acontece com
‘Os Lusíadas’, de Camões,
em Portugal”, exemplificou.
Estas e mais acções fariam
com que os mais novos conhecessem o poeta com mais
profundidade, melhorassem
a sua literacia e desenvolvessem o espírito patriótico e de
cidadania. “Que tal se institucionalizar os clubes literários denominados José Craveirinha para alcançarmos
estes todos os desideratos?”,
questionou.

Textos escolares não incentivam à leitura
OS textos de José Craveirinha estão inseridos nos livros escolares didácticos, sendo
esta uma das razões pelas quais não motivam o aluno a gostar de ler e contrariando
aquela que constitui uma das principais
funções da escola.
Pedro Napido acrescentou que a maneira como os professores fazem a mediação da leitura não é cativante e desmobiliza os alunos a desenvolver o gosto
pela literatura, pois não se considera o seu
valor estético e ignora a finalidade da arte
de despertar um tipo especial de prazer no
leitor.
Explicou que o professor não se pode
basear nas metodologias do texto didáctico, sendo necessário encarar a arte como
um instrumento de comunicação entre o
transmissor (escritor) e o receptor (leitor).

Deu exemplo de “O Poema do Futuro
Cidadão”, um dos mais usados na educação, para dizer que o mesmo não se adequa
a este tipo de público por apresentar “uma
linguagem um pouco pesada para os alunos de quinta e sexta classe”.
Acrescentou que a mesma coisa acontece com as perguntas elaboradas sobre o
poema, ao se questionar ao educando se
o texto foi escrito antes ou depois da independência e o sentimento e localização
geográfica do autor.
Outro exemplo é o texto “Dia de Visita”, de “Cela 1”, escrito na prisão. O poema, que consta do livro da oitava classe,
é usado para ensinar a língua portuguesa,
descartando-se a sua utilidade artística.
“Isto não faz com que o aluno desenvolva o gosto pela leitura”, salientou.

Napido mostrou-se preocupado com o
facto de as poesias dos manuais didáticos
não apresentarem “coerência e intertextualidade e de os seus exercícios pouco se
preocuparem com o carácter literário do
escritor”.
Estas interpelações, defendeu o académico, estão revestidas de abordagens
informativas e gramaticais, concorrendo
para o apagamento progressivo do seu carácter literário.
“Se continuarmos a ler textos dessa
forma, não haverá literatura no ensino e o
leitor não desperta o prazer estético”, explicou, acrescentando que nestas classes
“o professor de literatura não existe e nem
toma o seu lugar como tal, só temos professores de português e não de literatura”.
Na sua opinião, o público infanto-juve-

nil não tem acesso à cultura moçambicana
através dos textos de José Craveirinha, pois
estes sucumbe diante da valorização de
uma pedagogia moralizante, doutrinária e
edificante, em vez da arte.
Terminou dizendo que esta situação
vem aliar-se a velhos problemas, como de
o país possuir poucas bibliotecas escolares
e as mesmas não disporem de muito acervo, bem como a falta de formação e mediação por parte dos bibliotecários.
Não deixou de fora a não ausência de
uma lei que regule apenas o livro de literatura infantil e juvenil, estando o mesmo
sob a gestão da política geral do livro. “Os
escritores devem adaptar os poemas de
José Craveirinha para o público infanto-juvenil, solidarizando-se com a sua linguagem e o mundo”, frisou.

27/17
QUELIMANE

29 /18

CHIMOIO

23 /13
BEIRA

29 /19

VILANKULO

28 /19
INHAMBANE

28 /20
XAI-XAI

24 /18
MAPUTO

28 /19

MARÉS
PREIA-MAR - Às 06.29 horas e às
18.54, com 2.90 e 2.80 metros, respectivamente

LUA NOVA - será a 30 deste mês, às 13.30 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Para chegar ao topo, o que importa é começar!”
Ditado popular
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
06.00

HINO NACIONAL

06.05

TELENOVELA: “SE NOS DEIXAREM”
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
EPISÓDIOS 40
E 41

07.00

BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

09.00

RODA VIVA: “CRIANÇA CATADORA DE LIXO”
GRAVADO/GAZA

10.00

RODA VIVA: “ORFANDADE”
DIRECTO/TETE

10.30

PONTOS DE MEMÓRIA: OS
MITOS DAS TRÊS LAGOAS DE
PEMBE
3600 SEGUNDOS

12.00

TVM DESPORTO
DIRECTO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

13.00

Objecto do Concurso

Financiador

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)

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

FCDO

Hora e Data-limite de entrega

Até às 10.00 horas do dia 20 de
Junho de 2022

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 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 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:

10.10 horas

47F001261/CP/00045/2022

21 de Julho de 2022

10.20 horas

LOTARIA / TOTOLOTO / JOKER
E INFORMAÇÕES / TOTOBOLA
20.00 TELEJORNAL DIRECTO
21.00

LIGA AFRICANA DE BASQUETEBOL 2022 “SENIORES MASCULINOS”: 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:
DEPRESSÃO PÓS PARTO
REPETIÇÃO

02.30

VIBRAÇÕES REPETIÇÃO

04.00

PELA LEI E ORDEM REPETIÇÃO

15.00

MAGID MUSSÁ EM CONCERTO

04.30

TENDA DA JUSTIÇA

16.00

AGORA NÓS: QUANDO TUDO
É PRIORITÁRIO MENOS O PARCEIRO GRAVADO

05.00

TVM DESPORTO

VIBRAÇÕES DIRECTO/BEIRA

06.00

HINO NACIONAL

REPETIÇÃO
REPETIÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
01.00- É DESPORTO
02.00- UM ESPECTACULO

06.00- NOVA VIDA, NOVO LAR
08.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
11.10- TURMA DA ALEGRIA
12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE
12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

14.30- TARDE DESPORTIVA
18.10- HORA DO SOLDADO
19.00- SINAL HORARIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE
19.02- MAGAZINE DESPORTIVO
19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19.30- JORNAL DA NOITE
20.30- ZONA QUENTE 1.ª PARTE

Tete, aos 26 de Maio de 2022
O Director Provincial
A Autoridade Competente
(Ilegível)

SOJOGO: 20.ª EXTRACÇÃO DA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

9. 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:

47F001261/CP/00044/2022

19.30

TENDA DA JUSTIÇA

12.30- JORNAL DA TARDE

10.00 horas

PROGRAMA N.º 07

PELA LEI E ORDEM

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.

21 de Julho de 2022
21 de Julho de 2022

CONQUISTAS

14.30

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

47F001261/CP/00043/2022

19.00

JORNAL DA TARDE
DIRECTO

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.

Hora

PROGRAMA N.º 12

05.10- TOTAL BAIA DAS OPORTUNIDADES

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;

Data de Anúncio do Posicionamento

CANISMO REPRESENTATIVO

04.57- HINO NACIONAL

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;

N.º do Concurso

ASAS - MULHER COMO ME-

14.00

17.00

2.

18.30

RODA VIVA: “MANDICIDADE
INFANTIL”
GRAVADO/NIASSA

11.00

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:

BAIXA-MAR - Às 0.28 horas e às
12.47, com 1.10 e 1.10 metros respectivamente

FASE DA LUA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

N.º do Concurso

6.

NAMPULA

30 /19

09.30

PUBLICIDADE

1.

30/20

21.10- ZONA QUENTE 2.ª PARTE.
NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS
224

Compartilhamos jornais e revistas estrangeiras
NECROLOGIA
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PAULA CELESTE MABUIA

ROSA DA COSTA
XAVIER

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

FALECEU
Seu esposo Rodrigues Mondlane, filhos Dirceu, Renato e Lénio, pais Manuel Mabuia e Celeste Sumbana, irmãos, primos,
cunhados, sobrinhos e netos comunicam com profunda dor
e consternação o falecimento de PAULA CELESTE MABUIA,
ocorrido no dia 26/5/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia
28/5/2022, pelas 13.00 horas, no Cemitério de Campoane, antecedido de velório
na IPM de Campoane. Paz à sua alma.

FALECEU
(30/4/1953 - 26/5/2022)

4843

Seus filhos Algo Ganene (Nino), Cátia e João Paulo, netos
Bruna, Shalin, Yan e Ganene, irmãos Maneco, Avelino, Paula, Mindo e demais familiares comunicam com profundo
pesar e consternação o falecimento do seu ente querido
ROSA DA COSTA XAVIER, ocorrido no dia 26/5/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza na segunda-feira,
dia 30/5/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00
horas, antecedido de velório, às 8.00 horas, na capela da
Universidade São Tomas. Paz à sua alma.

Leia Notícias

ARQ. TOMÁS MANUEL
RONDINHO

EM PRIMEIRA MÃO

FALECEU
O Conselho Directivo, Órgãos colegiais, docentes, estudantes
e trabalhadores do Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM) comunicam com profunda dor
e consternação o falecimento do ARQ. TOMÁS MANUEL RONDINHO, chefe do
Gabinete de Estudos e Projectos do ISCTEM. Neste momento de dor e luto, o
ISCTEM endereça à família enlutada as mais sentidas condolências.
4682

PAULA CELESTE MABUIA

GILDA ANTÓNIO NHABANGA

FALECEU

FALECEU

A Fundação Ariel Glaser Contra o Sida Pediátrico comunica com
profundo pesar e consternação o falecimento da sua funcionária PAULA CELESTE MABUIA, ocorrido no dia 26/5/2022, no
Hospital Privado de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se
realiza hoje, dia 28/5/2022, pelas 13.00 horas, no Cemitério de
Campoane, em Boane, antecedido de velório na IPM de Campoane, pelas 11.00
horas. Todos os colaboradores desta Fundação juntam-se para endereçar as
mais sentidas condolências à família enlutada. Paz à sua alma.

A Shoprite e trabalhadores em geral lamentam
a perda física da sua colaboradora e colega
GILDA ANTÓNIO NHABANGA, ocorrido no dia
27/5/2022, vítima de doença. À família enlutada endereçam
sentidas condolências. Paz à sua alma.
4700

4833

PUBLICIDADE

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE
Termos e condições aplicavéis

Termos e condições aplicavéis

Compartilhamos jornais e revistas estrangeiras
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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RECREIO INFANTO-JUVENIL

Escrever para combater
depressão nos adolescentes
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|

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA
DELFINA MUGABE
(delfinadelfina1963@gmail.com)

H

Á dois anos, Melissa Pereira, uma jovem
moçambicana de 18
anos, decidiu escrever
um livro depois de
notar que há muitas notícias
que circulavam na imprensa
nacional e estrangeira sobre
suicídios entre adolescentes
e jovens.
Do exercício nasceu a
prosa “Liberta-te Athena”,
com a qual faz uso da escrita para combater o suicídio
nesta faixa etária.
Não queria contrariar os
relatos, mas dá-los a profundidade que só é possível no
texto literário. Veste-se de
psicóloga e procura perceber
melhor a mente e o contexto social destes personagens
que protagonizam episódios
preenchidos de tragédia.
Entretanto, não se trata
duma apologia à depressão
ou ao suicídio. Pelo contrário, procura explicar as razões do aumento de casos,
sobretudo entre adolescentes
e jovens.
Mais
lamentável
são
aquelas situações em que o
cidadão prefere pegar numa
arma e atirar na rua ou na
escola, conforme as notícias
que tem chegado dos Estados
Unidos, por exemplo, embora não seja sua abordagem.
“Pude perceber que desde os anos 1990 a depressão,
principalmente nos mais jo-

Uma arma contra o suicídio

Melissa Pereira

vens, triplicou. Fiquei a perguntar-me a razão de tanta
depressão e suicídio”, revelou.

Diante destes questionamentos, encontrou a resposta nos baixos níveis de
liberdade de expressão entre

Livros importados do Brasil

Livraria virtual
“POR trás de um pequeno escritor, há sempre um grande
leitor”. Este é também o caso de
Melissa Pereira, que, se pudesse,
a sua vida se resumiria apenas na
escrita e leitura.
Portanto, o seu grande sonho
é montar uma livraria num lugar
que permita ao leitor ter uma leitura tranquila, com um bom café
ao lado.
E já que o sonho move o
mundo, ela já deu os primeiros
passos para a sua concretização. Montou uma loja de livros
na Internet, beneficiando-se
das vantagens das redes sociais
como Facebook, Whatsapp, Instagram, TikTok e Twitter para
promover o seu trabalho.
A loja chama-se Livrosbymell Shop e é especializada no comércio de livros
internacionais por meio de
encomendas.
Os livros vêm do estrangeiro,
mais concretamente do Brasil.
Depois de encomendados, chegam a Moçambique num prazo
de três a cinco semanas.
Por isso normalmente não
tem livros para entrega imediata,

as vítimas deste mal. Esta
situação começa em casa,
com os parentes, e depois
entra para num campo
mais vasto. Na sua opinião,
os jovens têm medo de dizer o que pensam e sentem,
porque não sabem como
a sociedade pode reagir a
isso.
Neste sentido, através
do livro, pretende explicar
que a sociedade precisa de
ser mais aberta e receptiva, de modo a evitar males
piores.
“As pessoas não sabem
que um adolescente frustrado pode viver assim pelo
resto da vida. Invalida estes sentimentos, o que faz
com que a nossa sociedade
se torne mais fechada”, explicou.
Acrescentou que “Liberta-te Athena”, que
também faz referência à
capital da Grécia, Atenas,
narra a história duma jovem que também decidiu
tirar a sua própria vida por
achar ser esta a solução
para os seus problemas.
Contou que a personagem, desde a infância,
sofre discriminação e preconceito, sendo que aqueles que a podiam ajudar não
se importavam com o seu
estado de espírito.
“Ninguém fazia nada,

ninguém se importava
com os seus problemas,
levando-a à depressão que
culminou com o suicídio”,
comentou.
Referiu que se está
diante duma “espada com
dois gumes”, um virado aos jovens que passam
por situações idênticas e
outro aos que presenciam
este tipo de casos e podem
apoiar as vítimas, embora
haver pouco interesse de
dar a mão.
“Nós podemos influenciar a vida dos outros, mas
o que fazemos ultimamente não ajuda”, lamentou.
A obra saiu este ano
sob a chancela da editora portuguesa Chiado e foi
recentemente lançada na
Associação dos Escritores
Moçambicanos (AEMO),
na cidade de Maputo.
Como era de se esperar,
a maioria dos seus apreciadores é da sua idade. Estes,
disse, dão um retorno positivo sobre a sua escrita.
“Recebo
mensagens
bonitas nas redes sociais
que se identificam muito
com a solidão e tristeza do
livro”, frisou, acrescentando que uma portuguesa
se identificou com o enredo.
“A obra deu-lhe um
pouco de forças para falar
com a família sobre os seus
problemas e espera que dê
tudo certo e pelo menos,
com a leitura, já tinha ganho forças”, disse.
Melissa Pereira gosta
muito de poesias com teor
mais humanístico, como
acontece no livro “Estradas sem Asfalto”, de Custódio Duma.
“Em pequenos trechos
me fez viajar”, explicou,
afirmando-se influenciada
por Rupi Kaur, uma escritora feminista contemporânea indiana-canadiana,
autora de “Meu Corpo Minha Casa”, que leva leitores a uma jornada de reflexão através da intimidade
e dos sentimentos mais
fortes, visitando o passado, presente e potencial
que existe neles próprios.
“A sua escrita é bonita e
pessoal”, continuou.
Revelou que para a sua
escrita ganhar a forma actual, ainda em constantes
mutações, contou com
ajuda do professor e crítico
de literatura Nataniel Ngomane. “Ele é meu mentor,
por isso gostaria que fosse
ele a apresentar o livro,
mas a agenda não ajuda
muito”.

Investir
no marketing

Loja de Melissa Pereira

embora este seja o seu próximo
passo.
As obras são importadas
deste país devido às exigências
burocráticas, que são mais difíceis de satisfazer noutros países

como Portugal, por exemplo,
donde poderia mandar vir várias publicações. “Tenho mais
facilidade ao mandar vir do
Brasil, apesar de ser bem mais
longe”, explicou.

MELISSA Pereira disse que depois de analisar o mercado livresco percebeu que a maior parte das livrarias vende obras internacionais em inglês.
“Não há muita gente a comercializar livros em
português, vendem um e outro, enquanto hoje, graças ao TikTok, por exemplo, várias publicações estrangeiras apareceram em páginas brasileiras, o que
causa um grande interesse”, disse.
Acrescentou que gostaria de ser gestora de
marketing, uma área na qual está a formar-se no
Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM), onde também frequentou o
ensino secundário, depois de concluir o ensino primário no Instituto Nília.
“Ainda há pouca visão sobre o marketing digital no país e agora com o avanço tecnológico e a
Covid-19 surge a grande necessidade de digitalização”, explicou, quem já aplica estas técnicas no seu
negócio.

Não hesitar perguntar!
UM leitor indaga se é correcto dizer “não hesite em perguntar” ou “não
hesite” perguntar? Neste contexto, “Da Consulta à Gramática” traz hoje
como tema de análise a relação de subordinação que se estabelece entre um
determinado verbo e seus complementos (directo ou indirecto), ou seja, a
regência verbal.
Esta relação sintáctica de dependência que se estabelece entre o verbo —
termo regente — e o seu complemento — termo regido — é que determina
se uma preposição é necessária para ligar o verbo a seu complemento.
Contudo, não é fácil saber se determinado verbo é transitivo ou intransitivo
e que preposição requer. O próprio verbo é que nos mostra “o caminho” a
seguir.
Tendo em conta a dúvida do leitor, vamos ver que objecto completa o
verbo “hesitar”. A Gramática da Língua Portuguesa indica que o verbo
“hesitar”, etimologicamente de origem latina “haesitare”, é transitivo
directo e indirecto e expressa uma dúvida em relação a um determinado
facto ou demonstra insegurança do falante quanto a algo.
O verbo transitivo requer os dois complementos (directo e indirecto) para
que a mensagem faça sentido. Exemplos:
- A Justina ofereceu um carro lindo (objecto directo) ao filho (indirecto);
- Os jovens apostam no empreendedorismo digital (objecto indirecto);
- O Governo garante paz e tranquilidade (objecto directo) aos
moçambicanos (indirecto).
Tal como podemos constatar, o verbo transitivo directo requer um
complemento verbal sem preposição, designado objecto directo, enquanto
o transitivo indirecto requer um complemento com preposição, chamado
objecto indirecto. Tendo em conta que “hesitar” é um verbo transitivo
directo e indirecto, as duas frases: “Não hesite em perguntar” ou “não
hesite perguntar” estão correctas.
O argumento é que o verbo hesitar, quando requer uma frase infinitiva,
pode ser transitivo directo, o que significa que o objecto que completa o
sentido da mensagem não é regido por preposição, como em “não hesite
perguntar” ou transitivo indirecto, quando seleccionar um objecto regido
por uma preposição, à semelhança de “não hesite em perguntar”.
Todavia, a literatura mostra que a construção frásica como transitivo
indirecto é a frequentemente usada, contudo a outra forma não está errada,
como não estão as seguintes frases :
- A Cristina hesitou em viajar devido ao mau tempo;
- O Nelson não hesita em deixar o trabalho para o dia seguinte;

- Os bandidos não hesitam praticar o crime à luz do dia!
- A Maria hesitou deixar o filho na escola.

Ac t iv i d a d e
Ligue os pontos de 1 a 23
e dê continuidade à pintura
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Dois ilustres conhecidos
decidem “Champions” em Paris

L

IVERPOOL e Real Madrid
defrontam-se
hoje, a partir das 21.00
horas, no Stade de
France, na final da Liga
dos Campeões Europeus.
Nunca antes na história
um mesmo confronto havia
se repetido três vezes na final do torneio mais importante da Europa. Além disso,
se somados os seis títulos de
Champions League do Liverpool aos 13 do Real Madrid,
estarão em campo no Stade
de France 19 troféus.
Na primeira vez em que
“reds” e “merengues” decidiram uma final de Champions, o cenário não era muito diferente do actual. Em
1981, o Real Madrid já era o
maior vencedor do torneio,
com seis troféus, e o Liverpool um dos maiores, com
dois.
As taças do Real Madrid,
no entanto, haviam sido
conquistadas entre os anos
1950 e 1960. Os espanhóis
não chegavam a uma final
há mais de uma década. Por
outro lado, o Liverpool vinha
de dois títulos mais recentes,
em 1976-77 e 1977-78.
Apesar das más campanhas em 1978-79 e 1979-80,
o Liverpool chegou à final de

1979-80. Os destaques daquela equipa ficavam por
conta do avançado e capitão
Santillana e do médio Vicente Del Bosque – que mais tarde seria técnico da selecção
espanhola na conquista do
“Mundial” 2010.
Assim como será hoje,
aquela final foi disputada num palco francês, no
Parc des Princes. Numa final
equilibrada, o 0-0 persistiu
até os 82 minutos, altura em
que o defesa Alan Kennedy
marcou o único golo do jogo,
colocando os ingleses em
vantagem.
O Liverpool conquistava seu tricampeonato continental e ficava com uma
vantagem de 3-1 sobre os
“merengues” nos confrontos
directos em finais da Champions League.
2017-18: SENSAÇÃO/
HEGEMONIA

Real e Liverpool voltam a encontrar-se depois de em 2018 os “merengues” terem ganho

1980-81 ainda como o “bicho papão” do continente.
A equipa do técnico inglês

Bob Paisley tinha como principais peças o médio Kenny
Dalglish e os avançados

Graeme Souness e Terry McDermott.
Já o Real Madrid, apesar

SELECÇÃO DA ARGÉLIA

do jejum, chegava àquela temporada animado após
alcançar as semi-finais em

O Real Madrid teria de
esperar quase quatro décadas para reencontrar o rival
inglês numa final de Champions League. Em 2017-18,
os espanhóis teriam a oportunidade de conquistar seu
quarto título em cinco anos
– visto que haviam levado o

RIYAD Mahrez, extremo do Manchester City,
pediu ao seleccionador
argelino, Djamel Belmadi, para não ser convocado para os jogos frente
a Uganda e Tanzania, os
primeiros do apuramento
ao CAN-2024, a realizar
em Cabo Verde.
O jogador, grande figura da selecção da Argélia, alegou estar esgotado após uma temporada
muito exigente na equipa
inglesa, na qual foi utilizado por 47 vezes por Pep
Guardiola, e pediu para
ser excluído da convocatória de forma a ter férias
antecipadas.

NBA

Warriors campeões
da Conferência Oeste
OS Golden State Warriors venceram os Dallas Mavericks e sagraram-se campeões da Conferência Oeste. Esperam, na final
da NBA, por Boston Celtics ou
Miami Heat.
No jogo 5 em casa, em São
Francisco, os Warriors ganharam por 120-110, aumentando
a vantagem para 4-1 na eliminatória, chegando à final pela
sexta vez em oito anos, algo
apenas alcançado pelos Chicago Bulls nos anos 90.
Klay Thompson brilhou
com 32 pontos – entre eles oito
triplos. Stephen Curry não foi
além dos 15 pontos e nove assistências, mas foi eleito MVP
da eliminatória, vencendo o
primeiro prémio Magic Johnson: nos quatro jogos anteriores, alcançou média de 26

Petro vai tentar vencer a competição pela primeira vez

Para chegar à final do Oeste, os Warriors venceram antes

Apesar de nenhum confronto além de Liverpool
e Real Madrid ter ocorrido
três vezes em decisões de
“Champions”, já houve outras finais repetidas.
O próprio Real Madrid
protagonizou considerável
parte delas. Os “merengues”
venceram duas finais contra
o Stade de Reims, nos anos

O PETRO de Luanda defronta hoje o Monastir da Tunísia,
na final da Liga Africana de
Basquetebol de clubes (BAL),
que decorre em Kigali, Ruanda.
Para chegar a final, a formação angolana venceu na
noite de quarta-feira o FAP
dos Camarões, por 88-74, no
confronto da primeira meia-final.
Na segunda meia-final, a
equipa tunisina venceu, surpreendemente, o campeão o
Zamalek do Egipto, por 8881.
Após a terceira posição
alcançada na edição-2021, o
Petro de Luanda tem agora a
possibilidade de conquistar
o seu primeiro troféu continental nesta nova versão da
prova, agora organizada pela
FIBA-África e patrocinada
pela Liga Norte-Americana
de Basquetebol (NBA).

Dembelé a caminho do PSG

Thompson foi a principal figura do encontro que deu título aos Warriors

pontos, sete ressaltos e igual
número de assistências.

OUTRAS FINAIS
REPETIDAS

1950; levaram outras duas
“orelhudas” diante da Juventus, em 1997-98 e 201617; e derrotaram também o
rival Atlético de Madrid em
2013-14 e 2015-16.
Por sua vez, o Liverpool
também bateu-se na final em
duas ocasiões com o Milan,
tendo conquistado o título
em 2004-05 e perdido em
2006-07.
Além de disputar as finais
com os “reds”, os italianos
conquistaram duas “Champions” contra o Benfica, em
1962-63 e 1989-90. Em outras duas decisões, dessa vez
diante do Ajax, venceu em
1968-69 e foi vice em 199495.
Ainda na Itália, a Juventus, foi derrotada em duas
ocasiões pelo Real Madrid.
Mas essa não foi a única “final repetida” da história da
vecchia signora. Em dois
confrontos diante do Ajax,
saiu vencedor em um, em
1995-96, e derrotado em outro, em 1972-73.
BarceloPor
fim,
na e Manchester United também enfrentaram-se por
duas vezes em finais de
“Champions”. Em 2008-09 e
2010-11, os “catalães” levaram a taça para casa.

Petro defronta Monastir
na luta pelo título da BAL

Mahrez pede para
não ser convocado

Extremo do City quer ir de férias mais cedo após uma época desgastante

troféu em 2013-2014, 201516 e 2016-17.
A despeito do passar dos
anos, o cenário geral era o
mesmo: Real Madrid maior
vencedor, com 12 títulos, Liverpool um dos maiores, com
cinco. Desta vez, porém,
quem passava pelo jejum
eram os ingleses. Os “reds”
não chegavam a uma final de
Champions há mais de uma
década.
O triunfo pendeu para
o lado do Real, que venceu
por 3-1, conquistando a 13.ª
“Champions” da história.
Os espanhóis vingam-se da
derrota de 1981. Na final,
desta noite, “reds” ou “merengues”, um deles ganhará
vantagem nos confrontos directos.

Denver Nuggets e Memphis
Grizzlies.

OUSMANE Dembélé está de
saída do Barcelona e o seu
futuro deverá passar pelo
Paris Saint-Germain.
De acordo com o AS, o
extremo francês já comunicou ao técnico Xavi Hernández que não aceitou a
proposta final para renovar
e que seu futuro não passará
pelo Campeonato Espanhol.
Dembélé já está a arrumar as suas coisas e a casa
onde vivia em Barcelona já
está no mercado para ser arrendada.
O futuro do jogador deverá passar pelo Paris Saint-Germain, que assim encontrou o sucessor de Angel
Di María.
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QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

“Mambas” partem reforçados

A

SELECÇÃO Nacional
de futebol parte na
tarde de amanhã para
Joanesburgo com número considerável de
atletas que actuam em clubes
estrangeiros, tendo em vista
o jogo contra o Ruanda, quinta-feira, no FNB Stadium, referente à primeira jornada do
Grupo “L” de qualificação ao
CAN-2023.
A partida diante do Ruanda
será em casa emprestada em
virtude da indisponibilidade
do Estádio Nacional do Zimpeto, que está em obras, incluindo o arrelvamento. O encontro
não terá publico, devido aos
altos custos operacionais que
a Federação Moçambicana de
Futebol não está em condições
de suportá-los.
Os “Mambas” contam desde a manhã de ontem com o
avançado Witi, do Nacional da
Madeira, depois da integração
do artilheiro Ratifo (CfR Pforzheim da Alemanha), na terça-feira, e do “central” Zainadine
Jr. e do extremo Clésio, ambos
do Marítimo, na quinta-feira.

A Selecção Nacional poderá ser
reforçada mais ainda hoje se se
confirmar a chegada do lateral
esquerdo Reinildo (Atlético de
Madrid) e do extremo esquerdo Gildo (Amora FC).
São ao total 12 atletas que
actuam fora de portas convocados por Chiquinho Conde
para esta campanha, que inclui
a próxima jornada, na qual os
“Mambas” defrontam o Benin, já no dia 8 de Junho, em
Cotonou, sendo que os restantes são o “central” Mexer
(Bordéus), os meio-campistas
Dominguez e Kambala, ambos
militando em clubes sul-africanos, respectivamente Royal
e Baroka; o também extremo
esquerdo Bruno Langa (Chaves), os avançados Reginaldo
(Dínamo Tirana) e Geny Catamo (Vitória de Guimarães).
Alguns desses atletas poderão juntar-se ao grupo de
trabalho hoje ou amanhã e
outros em Joanesburgo, onde
os “Mambas” darão continuidade a preparação do jogo com
os ruandeses já com a equipa
completa entre os 23 que fazem

parte da convocatória final
para os dois embates, divulgada ontem pelo seleccionador
nacional, Chiquinho Conde.
Para já, Dominguez, Kambala, Bruno Langa e Reginaldo juntar-se-ão ao plantel em
Joanesburgo, segundo declarações de Chiquinho Conde.
MAIS UMA DERROTA NA
PREPARAÇÃO
Entretanto, os “Mambas”
testaram-se na manhã de ontem diante da Associação Black Bulls, partida que teve lugar
no campo dos “touros”, em
Tchumene, na Matola.
O combinando nacional
perdeu por 1-2, depois da derrota no jogo amigável frente
à Eswatini (0-1), terça-feira,
partida realizada no mesmo
campo.
Contrariamente ao jogo
com Eswatini, no qual os
“Mambas” alinharam apenas
com atletas que militam no
Moçambola, a Selecção Nacional contou no ensaio diante da
ABB com três “estrangeiros”,
nomeadamente Zainadine Jr.,

Clésio e Ratifo.
Witi, que chegou precisamente na manhã de ontem,
não entrou em campo devido
ao cansaço relacionado com a
longa viagem das terras lusas
para Maputo.
Chiquinho Conde está
muito preocupado com os índices de prestação da Selecção,
sobretudo no sector ofensivo,
que tem sido o “cancro” da
equipa. Aliás, a ABB saiu a vencer por 1-0 na primeira parte,
tendo aumentado a vantagem
no segundo tempo durante
o qual o combinado nacional
conseguiu reduzir para 2-1.
EIS A CONVOCATÓRIA
FINAL
Guarda-redes: Ernan, Ivan
e Victor.
Defesas: Zainadine Jr., Mexer, Reinildo, Clésio, Bruno
Langa, Edmilson, Martinho e
Ifren.
Médios: Dominguez, Kambala, Kito, Amadou e Shaquile.
Avançados: Ratifo, Reginaldo, Witi, Gildo, Geny Catamo, Telinho e Melque.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Bruno Langa à beira de festejar a subida

“Alvi-negros” podem terminar a ronda com nove pontos

CAMPEONATOS “PROVINCIAIS”

É JÁ amanhã que o Chaves,
de Bruno Langa, pode celebrar a subida à I Liga Portuguesa de futebol e pode-se
dizer que tudo está nas mãos
da turma do internacional
moçambicano, depois de há
uma semana ter ganho vantagem no “play-off”, ao bater, em casa, o Moreirense
(2-0).
Desta vez, o jogo em Moreira de Cónegos, onde o 16.º
classificado da I Liga quererá lutar pela permanência,
enquanto doutro lado os
flavienses, terceiros classificados da II Liga, procurarão
manter a vantagem e selar
esse apuramento tão desejado. O início do encontro,

muito aguardado entre os
moçambicanos, está previsto para as 20.30 horas.
O lateral esquerdo moçambicano, que quase toda
a época foi titular indiscutível, tem estado em grande na turma do Chaves e na
primeira “mão” teve um papel fundamental ajudando a
defender, mantendo assim a
baliza inviolável.
O Chaves tenta regressar
ao primeiro escalão, depois
de em 2019 ter sido despromovido, enquanto o Moreirense quer manter-se entre
os grandes do futebol português. Há oito épocas que
a turma “minhota” está na I
Liga.

Desportivo-Maxaquene
com liderança em causa Trio nacional bate-se
com Mbekelweni

O DESPORTIVO recebe esta
tarde o vizinho e rival Maxaquene, naquele que é o duelo
mais aguardado da quinta jornada do Campeonato Nacional
da Segunda Divisão - fase da
cidade de Maputo, no qual os
“alvi-negros” perseguem a liderança.
Marcado para as 15.00 horas, no campo do Ferroviário,
na baixa da capital, o “clássico”
pode servir de alavanca para o
Desportivo chegar ao comando
da prova, neste momento detido pela Black Bulls B.
Os “alvi-negros” somam
seis pontos, em segundo, menos três que a Black Bulls B, que
partilha a liderança (nove) com
a Liga Desportiva B. Os “tricolores” têm quatro.
O Mahafil, sete pontos, vai
receber o Matchedje, oito pontos, enquanto a Académica,
quatro, terá pela frente, no seu
recinto, o Ferroviário B, com
sete. O Nacional medirá forças
com o Ferroviário das Mahotas, no campo do Matchedje,
enquanto no campo do Afrin
terá lugar o embate entre a Liga
Desportiva B, nove pontos, e 1.º
de Maio, quatro.
No relvado natural dos
“touros”, o Costa do Sol B terá
pela frente a equipa da casa.
Racing, “lanterna vermelha”,
vai jogar com Vulcano FC, cinco pontos.
SEGUNDA JORNADA
EM TETE
Em Tete terão lugar par-

tidas da segunda jornada do
“Provincial”. A partir das 15.00
horas, no campo do Desportivo
de Tete, 3 de Janeiro e FC Lion
Missaua entram em campo.
Ambos ainda não pontuaram.
Amanhã o Ferroviário de
Moatize, três pontos, recebe
Chingale, ainda sem ponto.
União Desportiva do Songo B,
já com três pontos, terá pela
frente Desportivo de Tete, zero
ponto, enquanto FC Angónia,
um ponto, vai bater-se com FC
Bagamoio, três pontos.
MAMAS FOOD VAI
A RESSANO GARCIA
Líder da Série “B” do Campeonato Provincial de Maputo,
com seis pontos, a equipa de
Mamas Food visita hoje a Associação Jeito FC, quatro pontos,
no campo de Ressano Garcia.
Clube dos Amigos, zero ponto,
terá pela frente Desportivo da
Matola, três pontos, no campo da Texlom, mesmo palco,
amanhã, da partida entre Clube
de Marracuene e Ximanganine
FC.
Para a Série “A” estão agendados para hoje, às 15.00 horas,
os desafios Clube de Corrumane - Clube da Manhiça, Atlético de Marracuene - Cross United FC e Timbercity - ESFA FC.
ESFA é primeiro com quatro
pontos, os mesmos do Clube da
Manhiça.
FER. QUELIMANE
FRENTE A EFWUA
Na Zambézia terão lugar
desafios da segunda jornada do

“Provincial”, destacando-se
a recepção do Ferroviário de
Quelimane ao Efwua de Namacurra, a partir das 15.00 horas,
no campo dos “locomotivas”.
No mesmo recinto, quando
forem 13.00 horas, vão jogar
Djerre de Inhassungue e 3 de
Fevereiro.
Outra partida de hoje vai
opor Ferroviário de Nicoadala ao Sporting de Quelimane. Quarta-feira terá lugar o
desafio entre Matchedje de
Mocuba B e Sumeia FC de
Mocuba, curiosamente protagonistas da final, amanhã, da
fase provincial da Taça de Moçambique.
TERMINA “ABERTURA”
EM GAZA
Clube do Chibuto e Ferroviário de Gaza decidem amanhã, o vencedor do Torneio de
Abertura da Província de Gaza.
O Chibuto soma 15 pontos,
mais três que o segundo classificado, Ferroviário de Gaza (12).
O Clube de Gaza, que esteve de fora na jornada anterior,
termina o torneio defrontando
hoje, às 15.00 horas, no campo
do Ferroviário de Gaza, a Penitenciária de Mabalane, em jogo
que vale o último lugar do pódio.
Classificação:
primeiro,
Chibuto, 15 pontos; segundo,
Ferroviário (12) terceiro, Clube
de Gaza, (11); quarto, Penitenciária 10 pontos e em quinto
e último lugar, Limpopo FC,
com apenas dois pontos.

DEPOIS do triunfo sobre o seu arquirrival Royal Leopards, por 3-0, no Women Football League (WFL),
liga de futebol feminina do Eswatini, o Young Buffaloes, das internacionais moçambicanas Lónika, Ninica
e Chingueleza, joga hoje, pelas 11.00 horas, diante do
Mbekelweni Ladies, no Swazi National Sports Ground,
em desafio a contar para a 21.ª jornada da liga.
Animadas com o triunfo na jornada anterior, as comandadas de Fisiwe Hlophe, defrontam o 12.º classificado, com sete pontos, e partem para este desafio com
o objectivo de conservar a liderança na prova, já que somam 63 pontos e com um registo notável de 184 golos
marcados e nenhum sofrido.
Quem se vê atrasado na corrida pelo título é o Royal
Leopards, segundo classificado, que à entrada para esta
jornada soma 55 pontos. A três jornadas do fim do cam-

Bruno Langa (esquerda) num duelo diante de um jogador do Moreirense na primeira “mão”

peonato, o trio moçambicano está prestes a alcançar o
primeiro título internacional e entrar para a história do
futebol local. Aliás, as atletas não escondem a ansiedade de marcar presença na segunda edição da Liga de
Campeões Feminina, que este ano voltará a ter lugar na
cidade balnear de Durban, África do Sul.
Neste percurso, a “artilheira” Ninica deu o seu contributo com um total de 25 golos marcados em nove jogos. Por sua vez, Lónika e Chingueleza, compatriotas e
colegas de equipa, têm o registo de 12 e 10 golos, respectivamente, numa lista de “artilheiras” liderada por Celiwe Nkambule, com 55 remates certeiros, em 14 jogos.
Entretanto, Lúcia Leila Moçambique, outra jogadora internacional a militar no estrangeiro (Dinamarca),
no Boldklubben af 1893 (B.93 Copenhagen), emblema
que disputa a Divisão de Elite, joga hoje, diante do Sun-

dby, líder da prova com 19 pontos, seguindo o Aarhus
F, na segunda posição, com 15 pontos. A equipa da internacional moçambicana ocupa o terceiro lugar (14) e
ainda sonha em garantir o apuramento à Primeira Liga.
Leila torna-se na segunda jogadora moçambicana
a jogar na Europa, um fenómeno incomum no futebol
moçambicano, a avaliar pelo actual estágio em que se
encontrao futebol feminino no país.
Sarita Simone foi a primeira mulher a escancarar
as portas para a saída nas aventuras para o estrangeiro,
tendo sido também a única que disputou as eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões da Europa pelo 1º de
Dezembro de Portugal em 2011. Mas, antes disso, Sarita
passou pelo Sundowons da África do Sul (2009), jogando uma época e no ano seguinte viria a vestir as cores da
Luso África (2010), antes de tentar a sorte pela Europa.

FUTEBOL DE PRAIA

Dois embates para
acerto do calendário
ACERTA-SE, esta tarde, o calendário da quinta e última jornada da Série “A” do Torneio de
Abertura de Futebol de Praia da Cidade de
Maputo, com dois jogos adiados semana passada devido ao mau tempo.
Às 14.00 horas, Mafalala bate-se com
Tau-Tau, enquanto o líder Vulcano mede forças com o “lanterna vermelha”, IMEDE.
Está em jogo a arrumação da série, pois já
há equipas qualificadas para os quartos-de-final, nomeadamente Vulcano, Mafalala,
Tau-Tau e Team Loyal, que esta ronda fica de
fora devido ao número ímpar de participan-

tes.
IMEDE é que já não tem hipóteses matemáticas de avançar para a outra fase. Os apurados da Série “A”, juntam-se aos da Série
“B” que ficou concluída no fim-de-semana
passado. Ntsondzo, Mahotas, Polana-Caniço
e Pescas.
França e Craques da Praia é que ficaram
na primeira fase.
Os “quartos” serão disputados num sistema de cruzamentos, com o primeiro de
uma série a bater-se com o quatro doutra
série. O segundo mede forças com o terceiro.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Líderes africanos debruçam-se
sobre terrorismo e golpes

A

S crises humanitárias, terrorismo e as
“mudanças inconstitucionais de Governo” juntam desde
ontem 20 chefes de Estado
do continente africano em
duas cimeiras extraordinárias
consecutivas da União Africana (UA) na capital da Guiné
Equatorial.
A propagação do “terrorismo” levada a cabo por grupos extremistas islâmicos em
todo o continente e dois anos
marcados por cinco golpes de

Estado, quatro dos quais reconhecidos como tal pela organização africana - que suspendeu das suas estruturas o
Mali, Sudão, Burkina Faso e
Guiné Conacri - oferecem o
contexto à segunda cimeira.
A primeira Cimeira Humanitária Extraordinária, que
reuniu doadores internacionais, chamados a mobilizarem fundos, ocorreu ontem.
Segundo a UA, “as necessidades humanitárias estão a aumentar rapidamente
em África”, particularmente

“devido aos conflitos e choques climáticos que aumentaram exponencialmente as
necessidades humanitárias”.
Mais de 30 milhões de
pessoas estão deslocadas internamente no continente,
incluindo cerca de 10 milhões
de crianças menores de 15
anos, de acordo com a organização, em consequência
de vários conflitos inter-comunitários em outras tantas
regiões e à insegurança alimentar.
Num continente com 1,4

através do Sahel, da Bacia do
Lago Chade e do leste da República Democrática do Congo”, segundo o presidente da
Comissão da UA.
“O terrorismo continua
a espalhar a sua lei macabra
com consequências consideráveis para as finanças,
economias e segurança das
populações”, salientou Faki
Mahamat.
“Quanto a mudanças inconstitucionais de Governo,
um flagelo recente mas felizmente ainda muito localizado

mil milhões de pessoas, cerca
de 282 milhões padecem de
subnutrição, segundo a agência das Nações Unidas para
a Alimentação e Agricultura
(FAO).
Quanto à segunda cimeira, a decorrer hoje em Malabo, intitulada “Terrorismo e
mudanças inconstitucionais
de Governo”, abordará “o
terrorismo, uma gangrena
que está progressivamente a
infectar todas as regiões do
continente, da Líbia a Moçambique, do Mali à Somália,

RAS defende “bandeira
monumental”

no continente, o fenómeno
marca um revés para os processos democráticos empreendidos em muitos países nos últimos vinte anos”,
lamentou ainda o diplomata
chadiano.
Para Mahamat, os períodos de transição estabelecidos
na sequência destas mudanças inconstitucionais tornaram-se fontes de dissidência
e, por vezes, de tensão, que
são prejudiciais para a estabilidade dos Estados em causa e
dos seus vizinhos”. (Lusa)

LÍBIA

UM dos primeiros-ministros
rivais da Líbia assegurou quinta-feira não ter planos imediatos para governar a partir
de Tripoli, após a fracassada
tentativa da semana passada
para se instalar na capital, que
originou confrontos e receios
de nova guerra civil.
Em entrevista à agência
Associated Press (AP), Fathi
Bashagha considerou que o
seu Governo vai continuar a
exercer funções a partir do seu
quartel-general em Sirte.
Os executivos rivais das

duas regiões da Líbia, incluindo o instalado em Tripoli e que
desafia Bashagha, reivindicam-se como as instituições
legítimas do país do Norte de
África até à realização de eleições gerais.
Numa referência aos acontecimentos da semana passada, Bashagha disse ter entrado
em Tripoli num veículo civil e
escoltado por homens desarmados. Um jovem foi morto
durante o incidente, quando
alegadamente o protegia de
milícias rivais, segundo a sua

versão.
A crise emergiu após a
Líbia ter fracassado na realização das suas primeiras eleições presidenciais em 24 de
Dezembro de 2021, no âmbito
dos esforços de reconciliação
da ONU.
O Parlamento estabelecido
no leste do país designou Fathi
Bashagha, que ocupava a pasta
do Interior, para novo primeiro-ministro e com a missão de
dirigir um novo Governo interino.
Os deputados considera-

ram que o mandato do Primeiro-ministro interino, Abdul Hamid Dbeibah, sediado
em Tripoli, expirou após o falhanço das presidenciais.
No entanto, Dbeibah tem
insistido que permanecerá no
cargo até à realização das eleições, e o Alto Conselho, que
funciona junto do Executivo
interino, considerou “incorrecta” a designação de um
novo PM antes da convocação
do escrutínio.
Os confrontos da semana
passada em Tripoli já são con-

Lula mais perto de vencer
à primeira volta
O EX-PRESIDENTE brasileiro Lula da Silva aumentou a diferença para o actual Presidente, Jair Bolsonaro, de 17 para 21
pontos percentuais nas intenções de voto para as eleições presidenciais de Outubro, segundo a sondagem divulgada ontem
pelo Datafolha. As intenções de voto do líder do Partido dos
Trabalhadores (PT) aumentaram cinco pontos em dois meses,
de 43% para 48%, na nova sondagem realizada entre quarta-feira e ontem. Para vencer à primeira volta é necessário mais
de 50% dos votos. A percentagem de brasileiros dispostos a
reeleger Bolsonaro, candidato do Partido Liberal (PL), subiu
apenas um ponto, de 26% em Março para 27% em Maio, de
acordo com a sondagem do jornal Folha de S. Paulo.

TC zimbabweano sobe
idade de consentimento
para sexo

Hazem Ahmed / REUTERS

Continua impasse para
governar a partir de Tripoli

O GOVERNO sul-africano defendeu quarta-feira a controversa
“bandeira monumental” de mais de 20 milhões de rands (81,6
milhões de meticais) para reforçar a coesão social no país, que
continua a registar recordes de desemprego desde 2008, chegando aos 44,4%. “Se as pessoas puderem olhar para a bandeira e para o seu conteúdo vão descobrir que é um símbolo
relevante para reforçar a coesão na África do Sul”, declarou à
imprensa local o ministro na Presidência da República, Mondli
Gungubele, no final de uma reunião do Executivo sul-africano. O governante adiantou que o Ministro do Desporto, Artes
e Cultura, Nathi Mthethwa, que propôs recentemente o projecto, está a analisar a “questão dos custos” no contexto “das
necessidades que o país enfrenta, como o acesso à água e alimentação, e a pobreza”.

Fathi Bashagha

siderados os mais graves desde
2020, quando o general Khalifa Haftar e as suas forças, também sediadas no leste do país,

desencadearam uma campanha militar para controlar a
capital com o apoio de mercenários russos. (Lusa)

O TRIBUNAL Constitucional (TC) do Zimbabwe decidiu esta
semana que a idade legal de consentimento para relações sexuais deve subir dos actuais 16 anos para 18, medida saudada
quarta-feira pelo advogado que representou duas mulheres
num julgamento realizado recentemente. O advogado Tendai
Bit, que representou em tribunal duas mulheres que se casaram quando eram crianças, disse ser “vital proteger as crianças, especialmente as meninas”.“Esta decisão não impedirá
o abuso infantil, mas mitigará, oferece um impedimento”,
acrescentou o causídico, citado pela agência Associated Press.
A decisão do TC foi bem recebida por muitos num país onde
grupos de direitos humanos dizem que a gravidez na adolescência força centenas de meninas a abandonar a escola.
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INTEGRAÇÃO AFRICANA

Registam-se progressos mas deve-se mudar de mentalidade
BABATUNDE FAGBAYIBO*

A CELEBRAÇÃO deste ano do
Dia de África, 25 de Maio, ofereceu outra oportunidade para
se avaliar até que ponto a integração continental tem progredido.
A integração significaria
uma África verdadeiramente unida - um “Estados Unidos de África” federal ou uma
União Africana (UA) a exercer
poderes vinculativos sobre os
estados membros. Actualmente, a organização serve apenas
como plataforma para coordenar as interacções dos seus 55
Estados-membros.
Embora tenham sido feitos
alguns progressos, é necessário
fazer mais para se alcançar o
objectivo desta integração.
Os Estados-membros precisam de sair das palavras para
acção em prol da unidade e
dar poderes aos órgãos fundamentais da UA. Isto requer uma
mudança de mentalidade. Eles
precisam de ver a importância
da necessidade de sacrificar
alguma autonomia em prol
dos ganhos socioeconómicos e
políticos comunitários. O fraco
empenho na integração continental está ligado à posição periférica de África na dinâmica
global.
Na minha opinião, como
investigador da dinâmica institucional do processo de integração de África, ela encontra-se numa fase crucial tão

importante como a criação
da Organização da Unidade
Africana (OUA) em 1963 e a
sua substituição pela UA há 20
anos.
VISÃO AFRICANA
DO MUNDO
Num discurso em 1969, o
então Presidente tanzaniano,
Julius Nyerere, captou o que a
visão africana do mundo implica ao afirmar que “reconhecemos que estamos envolvidos
com o mundo e que o mundo
está envolvido connosco. O
envolvimento sem compreensão, porém, pode ser embaraçoso e até perigoso.”
Uma visão africanista sobre o mundo compreende que
o continente não pode existir
isolado. No entanto, isto deve
ser acompanhado por uma determinação em conduzir uma
agenda que melhore os objectivos continentais.
Esta posição reflecte as
opiniões de muitos contemporâneos de Nyerere e dos que
vieram depois dele sobre como
se deve posicionar o continente no palco global.
A “Personalidade Africana” de Kwame Nkrumah, o
“Renascimento Africano” de
Thabo Mbeki e as frequentemente repetidas “soluções
africanas para problemas africanos” também têm sido utilizadas para captar a essência de
uma visão continental efectiva
do mundo.
A ideia de Mbeki refere-se

à restauração da dignidade de
África e da promoção do seu
desenvolvimento económico
e político. Nkrumah avança os
princípios da igualdade social.
Coloca a comunidade acima
do indivíduo na preparação
das sociedades africanas para
estabelecer uma união federal
de estados que seja assertiva no
panorama global.
O QUE ESTÁ
A FUNCIONAR
O continente tem assistido a alguns desenvolvimentos
positivos que poderiam fazer
avançar a integração. Estes incluem a adopção dos seguintes instrumentos e processos:
Agenda 2063 para um crescimento económico mais rápido de África; contribuição de
0,2% do imposto de importação sobre os estados membros
para financiar os seus programas e políticas; a Área de
Comércio Livre Continental
Africana (AfCFTA); o protocolo
de livre circulação (ainda não
entrou em vigor); sanções pelo
não pagamento das quotas dos
membros; reduzir o número
de membros da Comissão da
UA; igualdade de género na
liderança, e regular as relações
entre a organização e as oito
comunidades económicas regionais.
Conforme observou Thomas Tieku, um especialista em
relações internacionais africano, apesar de alguns fracassos
da integração, a UA estabe-

leceu directrizes admiráveis
sobre governação, paz e segurança.
Desenvolveu igualmente
mecanismos de execução para
as violações das suas normas.
Adoptou rapidamente a AfCFTA, habilitou a Agência de
Desenvolvimento da União
Africana - NEPAD, mobilizou
recursos para obter vacinas
contra a Covid-19 e integrou
a agenda de desenvolvimento
organizacional nos planos nacionais de desenvolvimento.
No entanto, a integração
continental continua a ser limitada por muitos problemas.
Estes incluem a relutância dos
países em transferir poderes
para os órgãos da União Afri-

cana.
A abordagem desta questão exigirá uma mudança da
visão do continente sobre o
mundo. África precisa reequilibrar a forma como olha para
si própria e se relaciona com o
mundo. Os Estados africanos
precisam equipar as instituições nacionais e regionais para
cumprirem a promessa de desenvolvimento político e económico.
O QUE NÃO ESTÁ
A FUNCIONAR
A capacidade de projectar
uma visão estratégica do mundo é prejudicada por vários
factores, como a relutância em
transferir poderes supranacionais para instituições-chave

da União. Por exemplo, o Parlamento Africano tem apenas
poderes limitados, consultivos
em vez de plenos poderes legislativos.
Da mesma forma, falta à Comissão da UA o poder
de fazer com que os Estados
membros cumpram as regras
institucionais. O relatório de
Kagame de 2017 sobre as reformas da União Africana observou que a organização já aprovou mais de 1.500 resoluções,
mas não dispõe de um mecanismo para acompanhar a sua
implementação.
Os Estados-membros não
cumpriram cerca de 75% das
decisões do Tribunal Africano
dos Direitos do Homem e dos

Povos. Em reacção às decisões contra eles, alguns como
a Tanzania, Benin, Ruanda
e Costa do Marfim retiraram
a autorização que permite o
acesso de indivíduos e ONGs ao
tribunal.
A dependência da organização continental do financiamento externo é outro impedimento. Apesar das reformas
financeiras em curso, pelo
menos 61% do seu orçamento
provém de doadores externos.
Alguns utilizam as doações
como um instrumento para
manipular os processos dentro
da UA.
A violação contínua das
normas e padrões da UA sobre
direitos humanos e governação
é um obstáculo importante ao
aprofundamento da integração continental. Por exemplo,
tem havido um recrudescimento dos golpes militares nos
últimos anos. Além disso, o
recuo democrático está a aumentar, através de mudanças
inconstitucionais dos limites
de mandato, repressão digital,
repressão violenta de vozes da
oposição e fraude eleitoral.
A resposta da UA tem sido
tépida. Em alguns casos, os líderes envolvidos na repreenssão de vozes democráticas são
encarregados de liderar processos-chave na organização.
O papel limitado da sociedade civil na integração africana é outra preocupação. E há
pouca consciência pública do

que ela faz e como o faz.
Apesar dos benefícios que
poderiam vir de uma África integrada, muitos países do continente continuam a desconfiar do processo. Por exemplo,
alguns restringem a mobilidade humana, recusaram-se a
assinar o protocolo continental
sobre a livre circulação, preocupações de segurança e protecção dos empregos locais.
MUDANÇA
DE MENTALIDADE
A eficácia das reformas na
UA depende de uma mudança de mentalidade. Os membros precisam compreender
que a melhoria da posição de
África na “Realpolitik” global
depende de um organismo internamente coeso. Isto exigirá
acções em três áreas-chave,
nomeadamente um plano detalhado mas flexível a mostrar
como os Estados irão transferir
poderes supranacionais para os
seus órgãos, a inclusão da população africana nos seus programas e processos e adesão ao
constitucionalismo.
Sem um sistema que enfatize os direitos fundamentais e
a boa governação, os objectivos
de integração regional como o
comércio, livre circulação de
pessoas, igualdade de género,
paz e a segurança não podem
ser realizados.
*Professor de Direito
Internacional, Universidade da
África do Sul (UNISA)
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