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Nyusi apela à reflexão
sobre viabilidade
das assembleias distritais

O

PRESIDENTE da Frelimo e da República, Filipe Nyusi, convida os
partidos políticos, sociedade civil, Governo
e o Parlamento a uma reflexão
sobre a exequibilidade e sustentabilidade de o país avançar para
a eleição das assembleias distritais em 2024, escreve a AIM.
Nyusi fez este apelo no
encerramento, sábado, da V
Sessão Ordinária do Comité
Central (CC) da Frelimo, que
decorreu na Matola, província de Maputo, sob o lema “60
Anos Consolidando a Unidade Nacional, Promovendo a Paz e Desenvolvimento”.
A revisão pontual da Constituição da República de 2018, resultante do diálogo entre o Governo e a Renamo, o maior partido
da oposição no país, introduziu
a governação descentralizada
que permitiu a escolha das assembleias provinciais nas eleições de 2019 e prevê a eleição
das assembleias distritais em
2024.
Segundo Nyusi, o que se
verificou é que o novo figurino
apresenta pontos “fortes e fracos”, tanto do ponto de vista do
quadro legislativo, como da sua
aplicação prática.
O facto de a descentralização
não ser um processo linear e nem
acabado, segundo ele, os órgãos
centrais, provinciais e demais
forças vivas da sociedade devem
aprofundar a análise funcional

para maximizar as oportunidades deste figurino e reduzir
as potenciais sobreposições
das atribuições e competências dos órgãos de governação
provincial e os de representação do Estado na província.
“Esta é uma reflexão que deve
ser feita, com cabeça fria e

com os pés no chão, com toda
a transparência e ponderação,
para que seja tomada uma decisão mais adequada para o
nosso país”, disse o presidente
do partido no poder e Chefe do
Estado moçambicano.
Exortou os participantes
na reunião para darem a sua

contribuição no combate ao
crime organizado, incluindo
os raptos, com vista a promover a tranquilidade, paz social e a melhoria do ambiente
de negócios em Moçambique.
Nyusi vincou a necessidade de
prosseguir de forma resoluta
no combate ao terrorismo, que

assola a província de Cabo Delgado desde Outubro de 2017.
Apelou igualmente para o resgate da paz definitiva e duradoura, com a conclusão do
processo de Desarmamento,
Desmobilização e Reintegração
(DDR) dos homens armados da
Renamo.

I. PEREIRA

ele, boa parte do orçamento da UEM é
para custear despesas correntes e pagamentos de salários.
“Em termos de investimentos ainda estamos muito aquém do que precisamos. O mesmo podemos dizer em
relação à investigação, daí que o trabalho que temos de fazer, para além
de reforçar as parcerias com o sector
privado nacional e outras entidades,
é melhorar o nosso sistema de gestão
dos poucos recursos de que dispomos
e, por aí, melhorar os critérios de priorização das nossas despesas internas.
Temos de fazer o máximo com o pouco
que temos, sem excluir iniciativas internas que até já estão em curso”, explicou.
Mais detalhes sobre a entrevista na
página 2 da presente edição.

Manuel Guilherme Júnior, Reitor da UEM

Comissão de inquérito
vai apurar
responsabilidades
O MINISTÉRIO da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) anunciou a
criação de uma comissão de inquérito para
apurar responsabilidades pelos erros cometidos no livro de Ciências Sociais da 6ª
classe, que deverá chegar às escolas a partir de hoje.
A informação foi partilhada ontem, em
Maputo, pela porta-voz do MINEDH, Gina
Guibunda, em conferência de imprensa
convocada para anunciar o trabalho que
o sector está a fazer para sanar o problema
neste livro.
“Há responsabilidades que devem ser
apuradas”, disse Guibunda, que aproveitou a ocasião para pedir desculpas aos pais
e encarregados de educação, alunos e à sociedade, em geral, pelos erros que o livro
apresenta.
Ela garantiu que trabalho idêntico será

Banco Mundial considera
dívida do país sustentável

MOÇAMBIQUE
considera
importante a adopção, pelos países africanos, de uma
abordagem integrada sobre
a segurança humana, num
contexto em que o Continente Africano se vê abraços com
desafios resultantes da ocorrência de desastres naturais
devido às mudanças climáticas
De acordo com o Primeiro-Ministro, Adriano Maleiane, tal abordagem permitiria
aos países providenciarem
assistência humanitária adequada às populações deslocadas e/ou refugiadas, assim
como garantirem a reconstrução de infra-estruturas
destruídas, ao mesmo tempo
que asseguram o seu contínuo processo de desenvolvimento.
“Para o efeito, temos que
continuar a adoptar medidas
de resiliência e de adaptação às mudanças climáticas,
com uma maior participação
e intervenção da Agência Humanitária Africana que criamos”, disse.
O
Primeiro-Ministro,
que falava sábado em Malabo, Guiné-Equatorial, na 15ª
Cimeira Extraordinária dos
Chefes de Estado e de Governo da União Africana sobre Assuntos Humanitários e
Conferência de Dadores, em
representação do Presidente
da República, Filipe Nyusi,
explicou que a adaptação cli-
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ERROS NO LIVRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA 6ª CLASSE

feito noutros livros e caso sejam detectadas
falhas estas serão igualmente alvos de correcção. Mas neste momento, segundo ela,
a prioridade é o livro de Ciências Sociais da
6ª classe, que chegou há pouco tempo.
“Normalmente, quando nós (professores, gestores escolares e técnicos pedagógicos do ministério) recebemos os manuais
fazemos uma verificação dos conteúdos.
Foi assim que nos apercebemos dos erros”,
disse.
A primeira informação pública sobre os
erros neste livro foram divulgados através
das redes sociais.
Gina Guibunda anunciou também que
a Comissão de Avaliação do Livro do MINEDH será revista, de modo a dotá-la de
maior capacidade de análise em todos os
domínio a fim de se evitar que erros do género se repitam.

Moçambique defende
abordagem integrada

A UNIVERSIDADE Eduardo Mondlane
(UEM) tem disponíveis 30 milhões de
dólares para implementar um Centro
de Excelência na Área da Agricultura.
A informação foi partilhada por
Manuel Guilherme Júnior, Reitor da
UEM, em entrevista ao “Notícias”, no
qual explicou que o valor será usado no
campo da investigação pelos académicos desta área.
O fundo foi injectado pelo Banco Mundial, com base num concurso
sobre o investigação agrária de cinco
anos, através da Faculdade de Agronomia.
O reitor da mais antiga universidade do país disse que a instituição
vai continuar a pautar por critérios rígidos na gestão de fundos, para fazer
face aos cortes orçamentais. Segundo
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SEGURANÇA HUMANA EM ÁFRICA

UEM tem disponíveis
30 milhões USD para investigação
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Trinta casos de Covid-19
no fim-de-semana
AS autoridades sanitárias notificaram 30 casos de Covid-19 no fim-de-semana. No mesmo período, um paciente com complicações respiratórias foi internado numa
unidade hospitalar da cidade de Maputo. Dados do Ministério da Saúde indicam que quatro pessoas com a doença
se encontram a receber tratamento nos centros de internamento de Covid-19 na cidade de Maputo e província
de Manica. Mantém-se em 2203 o cumulativo de vítimas
desde a eclosão da doença. Entretanto, mais 2517 pessoas
maiores de 18 anos foram vacinadas contra a doença, elevando para 15,61 milhões o número de indivíduos que tomaram pelo menos uma dose do imunizante.

CFJJ abre ano académico
SOB o lema “Juntos no Combate ao Terrorismo e
Crimes Conexos”, o Centro de Formação Jurídica
e Judiciária (CFJJ) realiza hoje, em Maputo, a cerimónia de abertura do ano académico 2022 e a
graduação dos candidatos às magistraturas judicial e do Ministério Público (MP). O evento será
dirigido pela Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, e contará
com a presença da Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, do Provedor de Justiça, Isaque Chande, do Presidente do Tribunal Supremo,
Adelino Muchanga, e da Presidente do Tribunal
Administrativo, Lúcia do Amaral.

mática necessita de muitos
recursos financeiros e que o
Continente Africano, por si
só, não poderá ser capaz de
gerar sem o apoio dos parceiros.
“É neste sentido que todos os nossos países e os
parceiros de cooperação devem unir esforços para que a
Agência Humanitária Africana possa cabalmente exercer
a sua missão”, frisou.
Na sua intervenção, o governante lembrou também
que Moçambique, dada a sua
localização geográfica, está
na rota dos eventos climatéricos extremos, tais como
depressões tropicais, ciclones, cheias e inundações.
Estes eventos climatéricos,
acrescentou, colocam um
grande desafio no procesPUBLICIDADE

so de desenvolvimento socioeconómico do país, considerando que provocam
elevada destruição de infra-estruturas públicas e privadas, levando o Governo a ter
de buscar recursos adicionais
para a sua reconstrução ou
reposição.
“A par disso, estes eventos extremos ceifam vidas
humanas e causam situações
de emergência humanitária,
exigindo a provisão de abrigo
e comida para pessoas deslocadas, internamente. Como
se pode constatar, existe uma
estreita ligação entre desastres naturais e muitas das
crises humanitárias que têm
ocorrido no nosso país, em
particular, e no continente,
em geral, pondo em causa a
segurança humana”, afirmou.
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APOSTA DE MANUEL GUILHERME JÚNIOR

Queremos uma UEM eficiente
dinâmica e transformadora
HÉLIO FILIMONE

A

UNIVERSIDADE
Eduardo
Mondlane
(UEM) vai continuar
a ser uma instituição
de ensino superior eficiente, dinâmica e, acima de
tudo, transformadora. A aposta
é de Manuel Guilherme Júnior,
Reitor da UEM, na sua primeira
grande entrevista ao “Notícias”,
poucos dias após a sua nomeação e consequente tomada de
posse ao cargo. Nesta sua primeira abordagem, explicou que
a eficiência requerida na UEM
está relacionada com a gestão de
processos pedagógicos e administrativos; o dinamismo que se
funda em colocar a universidade
numa posição de maior abertura para quem tenha ideias para
contribuir para o seu fortalecimento e procurando alternativas viáveis; e transformadora
no sentido de que tudo o que se
faz dentro da instituição deve
ter impacto nas comunidades.
O novo reitor explica ainda as
grandes linhas da sua governação, as quais passam pela aposta

principais linhas da conversa
com o reitor:
NOTÍCIAS (NOT) - Magnífico Reitor, quais são os principais
desafios para manter ou elevar
os padrões de qualidade de formação e prestígio que a UEM
tem a nível nacional e internacional?
MANUEL GUILHERME JÚNIOR (M.G.J.) - Como tenho
dito, a UEM é uma instituição
bastante consolidada. Por isso,
os nossos desafios prendem-se
com a necessidade de consolidarmos o que já temos mas, sobretudo, os processos internos.
No campo pedagógico, queremos aprimorar o quadro curricular que aliás, já está em curso,
assim como criarmos condições
para uma maior formação do
nosso quadro docente. A questão das infra-estruturas quer do
ponto de vista de salas de aula,
quer de outra natureza, principalmente os laboratórios, merece o nosso maior destaque. Até
porque os cursos nas áreas de
Ciências e Tecnologias exigem,
cada vez mais, mecanismos
que assegurem a sua qualidade.

Aposta na investigação e apetrecho dos laboratórios para que a UEM se mantenha como
uma das melhores de África
na investigação e no apetrecho dos laboratórios para que a
UEM se mantenha como uma
das melhores de África, para
além da manutenção da tradição como uma instituição de
unidade nacional, onde todas as
culturas convergem.
Transcrevemos, a seguir, as

Contudo, entendemos que tudo
isso é possível com a interação
com o sector privado e os nossos
parceiros. Portanto, o primeiro
desafio é continuar a reformar
os curriculas para colocá-los no
contexto da transformação de
uma universidade de investigação. Esse é o desafio primordial

do da IC, do ano passado, a UEM
manteve-se na 38ª posição. Há
outros exemplos que podia dar,
mas isso não deixa a UEM numa
situação de conforto total porque já esteve melhor no passado. Se formos a reparar, as universidades de Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP), a UEM é a única instituição que está nestes rankings. Portanto, os rankings têm o
seu sentido, mas precisamos de
continuar a considerar os vários elementos para classificar
as universidades. Para todos os
efeitos, a UEM continua a fazer
os seus processos de forma rigorosa e creio que, se nós con-

Manuel Guilherme Júnior, Reitor da UEM

que resulta do Plano Estratégico
que está em curso. Temos, também, que apostar na questão da
iniciação científica, constante do nosso quadro curricular,
que é criar condições para que
os nossos estudantes, os que
já vão graduar na licenciatura e mestrado, comecem a ter
pequenos campos de iniciação
dos processos de investigação.
A mobilidade nacional e internacional permite-nos buscar
experiências dos outros países e
que, também, da mesma forma
que podemos receber, enviaremos os nossos estudantes para
fora. Por fim, a questão da gestão pedagógica e inovação tecnológica terá os seus processos
aprimorados, com realce para
a monitoria constante dos processos pedagógicos. Isso só pode

acontecer se nós, também, podermos inovar de ponto de vista
tecnológico. Portanto, esses são
os nossos desafios e que secundam em torno da transformação
da UEM em universidade de investigação, no âmbito do Plano
Estratégico em implementação.
NOT - Acredita que com
estes desafios, a UEM poderá
voltar a ser uma das melhores de

África, onde até chegou a ocupar um lugar nas primeiras 25
posições?
M.G.J. - Esta questão é interessante. Os rankings são um
critério muito bom, onde se
usam metodologias diferentes e,
por exemplo, parte dessas avaliações baseiam-se na presença
na internet, website, livros e
revistas para a sua publicação.
Mas se for a verificar, num estu-

a UEM está a responder ao desiderato da sua criação?
M.G.J. - Bom, a UEM e o
Ensino Superior este ano comemoram 60 anos e estão agendados grandes eventos para assinalar o contexto. Esses 60 anos
referem-se a criação da UEM,
sucessora da Universidade de
Lourenço Marques, em 1962.
Todo o Ensino Superior começa com a Universidade Eduardo
Mondlane, que é a universidade-mãe. Agora, o que se decidiu
nos últimos tempos, de se criar
várias instituições de Ensino Superior quer públicas ou privadas,
foi uma decisão acertada e hoje
temos acima de 50 universida-

país, tal como vem fazendo, a
inclusão e unidade de todos os
estratos sociais.
NOT - Aquando da tomada
de posse definiu a investigação
como outra das prioridades. Alguma razão em especial?
M.G.J. - A investigação é para
alimentar o processo de formação e, desta feita, responder aos
desafios que resultam dos planos do Governo e fazer dela um
instrumento para responder
os problemas da universidade.
E é por isso mesmo que a UEM
aprovou no Plano Estratégico,
cuja visão e missão centram-se
na investigação como seus alicerces nos processos de ensino

Os meus 43 anos, quase metade deles foram vividos na UEM. Portanto, comecei a trabalhar como Docente Estagiário nesta universidade quando tinha
24 anos e hoje estou com 43, o que quer dizer que, são 19 anos dentro da UEM,
sem contar com o tempo de formação que foi de cinco anos
tinuarmos na linha do rigor, do
ponto de vista dos processos de
informação, dos equipamentos, dos laboratórios e internacionalização, ficaremos ainda
melhor na qualidade do que
a que nos encontramos neste
momento.
NOT - Ao completar 60
anos da sua existência este ano,

des no país, o que, igualmente,
é bom porque massificamos o
Ensino Superior. Repare que, de
entre todas instituições de Ensino Superior, a UEM é a mais
consolidada, do ponto de vista
de recursos humanos, materiais
e de história. Nessa sequência,
é a única universidade neste
momento que pode oferecer ao

e aprendizagem. Como disse,
a UEM tem recursos humanos
e materiais quando comparada com as outras instituições
e, por isso, tem a obrigação de
fazer mais e melhor no campo
da investigação. Portanto, esta
é a nossa visão e achamos que é
importante para o país, de forma geral.

SEGUNDO REITOR MAIS NOVO

Não me sinto acanhado!
NOT - O facto de ser o segundo reitor da UEM
mais novo não assusta? Tem 43 anos e o recorde é
de um reitor com 39 anos, neste caso o primeiro.
Isso não o deixa acanhado?
M.G.J. - Definitivamente, não. Tenho a noção
das responsabilidades que me foram atribuídas pelos moçambicanos, em primeiro lugar, porque o legado da UEM é do Ensino Superior nacional. Então,
não restam dúvidas da dimensão da responsabilidade que tenho. Estou consciente disso. Na verdade,
eu tenho uma história longa de vida com a UEM, daí
que, por causa disso, eventualmente, não me assuste. Os meus 43 anos, quase metade deles foram vividos na UEM. Portanto, comecei a trabalhar como
docente estagiário nesta universidade quando tinha
24 anos e hoje estou com 43, o que quer dizer que,
são 19 anos dentro da UEM, sem contar com o tempo de formação que foi de cinco anos. Estou a dizer
que, acima da metade do tempo de vida, está sendo
passado na UEM. Durante 11 anos estive na gestão da
universidade, primeiro no Centro de Investigação e

depois na Gestão da Cooperação da Universidade.
Acho que tudo isto permitiu-me conhecer a estrutura do funcionamento da universidade, conhecer
as pessoas o que é, também, importante. Igualmente, conhecer as dinâmicas internas da instituição,
daí que estou muito seguro das minhas responsabilidades. Estou seguro do programa que concebi
para a governação da universidade e estou seguro de
que, de facto, podemos caminhar juntos em prol do
benefício que esta instituição pode dar a todos moçambicanos.
NOT - Ligada a esta situação, houve alguma
surpresa e lamúrias por parte de alguns sectores
sociais que não concordavam com a sua nomeação.
Quer falar sobre isso?
M.G.J. - É normal que alguns tenham sido surpreendidos. Contudo, eu próprio, como candidato,
não me surpreendi porque este processo é público e,
de certa forma, não me vai abalar porque estou concentrado no trabalho. Para todos os efeitos, a UEM
tem um processo de candidaturas que é público,

onde cada um pode candidatar-se. De entre vários
requisitos exigidos, é preciso ser Doutor e ser Professor, coisas completamente diferentes. Portanto,
ser Doutorado PHD não equivale a ser Professor.
Portanto, depois de fazer o Doutoramento, deve
provar ter publicações, ter experiência para passar
para Professor e é só nessa condição que se pode
candidatar. Este é um dos requisitos fundamentais,
embora existam outros, como ter algum tempo de
experiência de gestão universitária. Então, este processo foi aberto, houve acima de seis candidaturas
e três foram apuradas e os seus nomes enviados ao
Presidente da República. O resto, como deve imaginar, não posso comentar. Portanto, este é um
processo académico normal e a instituição conhece
esses procedimentos. Faz-se o juízo de valoração do
currículo e de outros documentos para que as pessoas, efectivamente, se possam candidatar e depois
sejam eleitas pelo Conselho Universitário da UEM,
que é o órgão máximo desta universidade. Este é um
processo normal e não incomoda a universidade.

Defende intercâmbio de estudantes a nível nacional e internacional

Aqui cultiva-se
a unidade nacional
NOT - Em tempos, a UEM foi apelidada
de universidade de unidade nacional. Isso
mantém-se, atendendo que em cada região
do país já temos uma universidade pública?
M.G.J. - A UEM continua sendo uma
universidade nacional e internacional. Continuamos e continuaremos sempre a ter estudantes de todo país e o nosso exame de admissão é extensivo a todo território nacional.
O facto de surgirem novas universidades não
irá retrair esse nosso posicionamento. Até
porque, boa parte destas universidades são e
foram sempre suportadas, do ponto de vista
de apoio institucional, pela UEM. Portanto,
continuamos uma universidade nacional,
que se inspira nos processos de formação
de quadros a nível nacional e, sobretudo, na
resposta aos problemas nacionais. Na UEM
é onde desfila toda a cultura moçambicana. Encontram-se aqui todos os valores e
culturas diferenciadas deste belo país, não
só do ponto de vista de formação, como do
ponto de vista cultural. Mais do que isto, temos uma escola em Quelimane, província
da Zambézia, duas escolas em Inhambane e
uma em Gaza. Tudo isto coloca a UEM como
uma universidade nacional.
NOT - Ainda durante a tomada de pos-

se, o Presidente da República queixou-se do
facto de algumas universidades estarem a
distribuir diplomas. Como é que a UEM está
a isolar-se destas práticas que não acrescentam valor nem qualidade aos quadros formados?
M.G.J. - Talvez a nossa sorte é o facto de
estarmos consolidados. Os nossos processos
internos estão muito bem delineados, desde
a entrada do estudante no registo, passando
pelo exame de admissão, registo académico
e formação. Os nossos processos pedagógicos são geridos pela Direcção Pedagógica,
em articulação com as unidades orgânicas.
Tudo isto está bem estruturado, de tal sorte
que o nosso certificado ou diploma confere
que a pessoa esteve e frequentou, efectivamente, a universidade. Para maior fortalecer
os nossos processos, nos últimos tempos fizemos a revisão do regulamento pedagógico, exactamente para salvaguardar boa parte
dos aspectos que poderiam prejudicar a nossa qualidade. Ou seja, arrisco-me a dizer que
a UEM tem muito menor probabilidade de
ter essas situações. No entanto, temos que
continuar a melhorar os nossos processos
para andarmos muito longe desta dimensão
de distribuição de diplomas.

Quem é Manuel Guilherme Jr.

Novo Reitor garante que UEM não vai cair na onda de distribuir certificados

MANUEL Guilherme Júnior nasceu na
cidade da Maxixe, província de Inhambane, a 10 de Fevereiro de 1979. É Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane.
Mestre e Pós-graduado em Direito Comercial Internacional pela Faculdade
de Direito da Universidade de Macau-China e Licenciado em Direito pela
Universidade Eduardo Mondlane.
Professor Auxiliar da Faculdade de
Direito da Universidade Eduardo Mondlane. Foi director do Centro de Estudos Sobre o Direito da Integração regional da SADC entre 2011-2017, e director
do Gabinete de Cooperação da Universidade Eduardo Mondlane e membro
do Conselho Superior da Magistratura
Judicial Administrativa.
É Advogado e Consultor com experiência em consultorias para organizações internacionais como as Nações
Unidas, autor de vários artigos publicados, como por exemplo:The legal-economic relationship between Brertton
Woods institutions and World Trade
Organization in the modern era if globalization:the challengues and impacts
forem the developing countries (tese de
Mestrado), publicado na Universidade
de Macau em 2008, Protecção Jurídica
do DUAT em Moçambique - Publicado

na Revista da Faculdade de Direito da
Universidade de Macau em 2011, Comparison of Regional Economic Comunities in Africa-the Case of SADC(2015),
The COMESA-EAC-SADC Tripartite
Free Trade Area-New Regionalism and
Lessons From the Eu(2016), ambos publicados pelo Centro Europeu de Estudos de Integração, Universidade de
Bona, Alemanha.
Foi recentemente eleito pelo Conselho de Ministros como membro da
Comissão Técnico-científica para Sinistralidade Rodoviária.
Publicou em 2020 um livro com o
título: O Regime Jurídico de Estado de
Emergência em Moçambique declarado
devido à COVID-19.
Foi comentador televisivo. Foi
membro do Conselho Universitário da
Universidade Eduardo Mondlane, Director da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanidades da Universidade Zambeze, na Beira, Coordenador do Curso
de Direito na Faculdade de Economia
e Gestão da Universidade Católica na
Beira.
Foi docente de várias disciplinas de
Direito em diversas universidades nacionais. Participou em várias conferências científicas a nível nacional e internacional apresentando comunicações.
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J. Muianga

Residentes auguram
dias melhores

Residentes saúdam a elevação de Matola Rio à categoria de vila

MATOLA RIO

RESIDENTES da Matola Rio
congratulam a decisão do
Governo de a tornar numa
vila e esperam que num futuro próximo seja elevado a
escalão de município. Entretanto, entendem que há
que se prover alguns serviços
para que tal aconteça.
Isabel Chaúque, nativa
da Matola Rio e residente no
bairro de Jonasse, recuou à
infância e lembrou que o local era uma mata por volta
dos anos 1970. Havia poucos
habitantes e as principais actividades eram a agricultura,
pesca e produção de carvão.
A moradora congratula-

-se hoje, pois encontra facilmente o que precisa bem
perto de casa. Entretanto,
gostaria que se melhorasse a
gestão de lixo e o saneamento do meio, o estado das estradas, para evitar charcos,
campo fértil para a reprodução de mosquitos, principal
vector da malária.
Júlia Simbine, residente desde 2000, apontou que
a precariedade das vias e a
falta de valas de escoamento
de águas pluviais, concorre
para a fraca disponibilidade
de transporte nos dias de
chuva.
Para Orlando Sitoe, re-

sidente desde 1981, fala da
necessidade de se ordenar
o assentamento dos bairros,
facto que, no seu entender,
vai ajudar a prover melhores serviços de saneamento.
Por sua vez, Joanete Macia, residente desde 1972,
apelou para a construção
de mais escolas secundárias
para que os alunos não percorram longas distâncias
para o acesso à educação.
Entretanto, reclamou que
muitos jovens formam-se,
mas não têm oportunidades de emprego, acabando
por entrar no mundo do
crime.

Reconhecido novo
pólo de crescimento

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

QUITÉRIA UAMUSSE

A

SEDE do posto administrativo da Matola
Rio,
recentemente
elevada à categoria de
vila, está a registar um
crescimento económico mercê
à implantação de indústrias e
do surgimento à jusante a ritmo galopante, destacando-se
a multiplicação de empreendimentos comerciais e turísticos.
Esta dinâmica faz jus ao

elevado potencial de desenvolvimento daquela área do
distrito de Boane que também
regista um crescimento populacional assinalável, confirmando assim a transformação
da Matola Rio num pólo de
crescimento.
A decisão do Governo de
elevar Matola Rio de categoria
de posto administrativo para
vila, foi anunciada há duas semanas pelo Governo. A vila
conta com 139 mil habitantes,

distribuídos por 11 povoações,
o que representa um aumento
de 35 mil moradores, comparativamente a 2017, altura do
último censo nacional da população e habitação.
Apesar de ter serviços básicos, como postos de saúde,
farmácias, rede de transporte
público, agências bancárias,
estabelecimentos de ensino,
comerciais e hoteleiros, que
podem proporcionar uma
certa auto-suficiência à Ma-

tola Rio, a nova vila ainda tem
muitos desafios pela frente. Por
exemplo, debate-se com a falta
de escolas secundárias e ainda
carece de expandir a rede de
abastecimento de água e energia eléctrica, melhorar as rodovias e o saneamento do meio.
Os residentes esperam que
com a ascensão da Matola Rio à
vila traga mais benefícios à população, entre os quais a oferta
de oportunidades de emprego,
sobretudo para os jovens.

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

Disponibilidade de serviços públicos é uma mais valia para os moradores da vila

Alunos estudam em condições precárias
estuda ao relento, uma
vez que as sete salas
não são suficientes.
A
directora-pedagógica da EPC 4 de
Outubro, Maria Gorete Mabui, apontou que
tem sido envidados
esforços, internamente, com o apoio dos
pais, para aumentar o
número de salas para
evitar que os meninos
fiquem sem aulas nos
dias de chuva.
Apesar de a elevação da Matola Rio a
categoria de vila ser
recente, espera que
proporcione melhorias
também no Sector da
Educação.

MUNÍCIPE FALA

C.Uqueio

MATOLA Rio conta com várias escolas
primárias,
algumas
das quais precisam
de reabilitação e ampliação para eliminar
“salas debaixo da árvore”. Dispõe também
de uma secundária,
inaugurada este ano,
mas que não cobre a
demanda de toda vila,
que a cada dia recebe
novos moradores.
O “Notícias” visitou a Escola Primária
Completa (EPC) 4 de
Outubro, em Jonasse,
com 1781 alunos, divididos em três turnos,
sendo que, em cada
um há uma turma que

Augura-se o ordenamento do assentamento para provisão de serviços de saneamento

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

Arlindo Júnior

Joaneta Dimane

Rita Saia

Salimo Macamo

Autoridades desafiadas
a expandir os serviços básicos
A MAIORIA das preocupações dos residentes da
Matola Rio, como o défice
de escolas, contentores
de lixo, água e energia,
e dificuldades de transitabilidade, que afecta a
disponibilidade de transporte, é do conhecimento das autoridades locais,
que por sua vez têm estudado formas de resolvê-las.
O chefe do posto administrativo da Matola
Rio, Filídio Sitoe, referiu que já há um plano de
ordenar o assentamento
em algumas povoações e,
consequentemente, melhorar as vias de acesso e
questões de saneamento,
prover água e energia a
todas localidades, sobretudo de Mulotana.
“Por um lado, há um
trabalho com vista a expandir a rede eléctrica,
que poderá ser concluído
ainda este ano. E por ou-

tro, estamos a trabalhar
com o Fundo de Investimento e Património de
Abastecimento de Água
(FIPAG) para ver se pode
fornecer água à população
de Machauchau, Zilinga
e Mulotana, a partir de
Mahlampswene, enquanto não se implementa o
projecto de Kurumane”,
disse,
acrescentando,
que apenas Mavoco tem
cobertura total de água,
neste momento, fornecida por um privado.
Sitoe indicou que apesar da abertura da maior
escola do país, a Secundária Engenheiro Filipe
Jacinto Nyusi, no Belo
Horizonte, as comunidades distantes continuam
a ressentir-se da falta de
um estabelecimento de
ensino secundário, tal é o
caso de Mulotana.
Afirmou que há apenas dois postos de saúde
na Matola Rio, daí que

Urbanização clama
por emprego para jovens

Autoridades cientes dos desafios impostos à nova vila

se pretende, igualmente,
alargar a rede sanitária,

através da construção de
mais hospitais, sobretudo

na localidade de Mulotana, onde há défice.

OS MORADORES do bairro Urbanização, na cidade
de Maputo, queixam-se
da falta de emprego para
os jovens, uma vez que na
falta de ocupação, estes
tendem a desviar-se, envolvendo-se com as drogas
e crimes.
Rita Saia, residente,
disse que a “chave” para
evitar ou até mesmo eliminar alguns problemas deste
bairro é a criação de postos
de trabalho.
“A mente vazia é uma
oficina para Satanás. O desemprego leva alguns jovens à criminalidade, uso
de drogas e outras práticas

ilícitas”, diz.
Joaneta Dimane, residente há 56 anos, disse
que para além da falta de
emprego, os roubos, a falta
iluminação pública, saneamento do meio e as precárias condições em que as
casas se encontram, devem
merecer a atenção das autoridades.
Segundo
contou,
quando chove os pátios
das residências ficam alagadas, dificultando a vida
dos residentes até que a
situação esteja minimizada
com abertura de pequenos
canais para o escoamento
superficial das águas.

Salimo Macamo, outro
morador, espera ver melhoradas as vias de acesso que estão esburacadas,
uma vez que quando chove
acumulam águas pluviais,
criando poças.
As referidas poças, segundo indicou, dificultam
a mobilidade de pessoas
e também de viaturas, tal
como acontece na rua de
“xilephane”, no quarteirão
5.
Por sua vez Arlindo Júnior, residente, disse que
os problemas do bairro são
do conhecimento das autoridades e pede a intervenção de quem de direito.

4

ECONOMIA

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

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

APESAR DAS PRESSÕES FISCAIS

Banco Mundial considera
dívida do país sustentável

O

BANCO Mundial considera a dívida pública
moçambicana “sustentável”, graças às
perspectivas de exportação de gás, apesar de as
pressões fiscais permanecerem altas no país, anuncia um
documento da instituição.
A avaliação do Banco
Mundial é feita num documento intitulado “Estrutura
de Parceria com o País”, que
será o instrumento orientador
da cooperação entre a Bretton Woods e as autoridades
moçambicanas no quadriénio
2023 e 2027.
O serviço da dívida e a
massa salarial do sector público, segundo o documento, absorvem 90% das receitas fiscais e a capacidade do Governo
de investir em capital humano
e serviços públicos diminuiu.
Neste contexto, o Banco
Mundial defende uma transformação estrutural para gerar
maior crescimento económico
e criação de emprego, visando
reduzir as profundas desigualdades sociais e económicas
prevalecentes.
“O país precisa de melhorar a gestão económica para a
criação de emprego sustentável e resiliente, melhorar a capacidade de realizar a despesa
pública e reduzir o risco da dívida soberana”, refere o texto.

Segundo o Banco Mundial, é primordial que o país invista mais no sector industrial

A alteração do paradigma
de crescimento implica a diversificação da economia e a
criação de oportunidades para
o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, que
têm maior potencial de criação

de emprego, sustenta o banco.
A instituição entende que
Moçambique deve blindar-se de impactos negativos, de
choques internos e externos,
incluindo surtos de conflitos
armados, como premissa para

o crescimento económico e
desenvolvimento.
“As autoridades têm de,
igualmente, promover o fortalecimento das instituições, de
forma que possam impulsionar a redução das desigualda-

des sociais e económicas, lê-se
no texto.
Para a fonte, a economia
nacional deve passar de uma
fase primária para a industrial
e de serviços, tornando-se
competitiva e avançada.
A transformação estrutural, acrescenta, levará tempo, mas o país precisa de sair
imediatamente da recessão
em que se encontrava desde
2020, devido à pandemia da
Covid-19, choques climáticos
e conflitos armados.
“Em 2020 Moçambique
confrontou-se com a sua primeira contracção económica,
em 30 anos, mas cresceu moderadamente em 2021”, acrescenta.
Na última semana, o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) também defendeu reformas estruturais na
economia do país, com vista a
proporcionar um crescimento e desenvolvimento inclusivo.
De acordo com o Instituto
Nacional de Estatística (INE),
o Produto Interno Bruto (PIB)
de Moçambique cresceu 4,1%
no primeiro trimestre deste
ano, sendo o maior salto trimestral desde Junho de 2018.
O crescimento está associado ao alívio das restrições
da Covid-19, o que permitiu
dinamizar a economia.

À ESCALA GLOBAL

Gás nacional contribui
para transição energética
O GOVERNO de Moçambique acredita que as reservas
de mais de 180 triliões de
pés cúbicos de gás natural
contribuirão para a transição energética do continente e do mundo.
“Moçambique dispõe de
reservas comprovadas que
podem ser usadas no processo de transição, o que
tornará o país um importante actor na produção e
exportação de gás natural à
escala global”, disse o governante.
Num debate sobre a transição energética durante os
encontros anuais do Banco
Africano de Desenvolvimento (BAD) recentemente
realizados em Acra, Gana,
o ministro defendeu que o
gás natural é uma alternativa para a transição climática, enquanto as energias
renováveis não garantirem
um abastecimento seguro

e constante. “Por ser uma
fonte fóssil, mas relativamente limpa, havendo também processos possíveis de
retirar parte do carbono que
este hidrocarboneto tem”.
Max Tonela, citado pela
Lusa, lembrou que no último trimestre deste ano entrará em operação a central
flutuante de gás natural de
Rovuma, o que marcará o
início de uma nova era para
o país.
“Deixaremos de ser um
país produtor e exportador
pequeno, para passarmos
a ter um papel relevante a
nível de exportadores mundiais de gás”, disse o ministro.
Tonela acrescentou que
Moçambique está a concluir
um plano director do gás
natural que vai permitir que
este recurso seja usado para
a transformação da economia dos países da África

O BAD quer aumentar o Fundo Africano de Desenvolvimento

BAD quer duplicar
capital do Fundo
de Desenvolvimento
O PRESIDENTE do Banco Africano de
Desenvolvimento (BAD) anunciou o desejo de ver duplicado o capital do Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD),
actualmente fixado em 25 mil milhões de
dólares.
“Espero que um dia o fundo seja de 50
mil milhões de dólares’”, disse Akinwumi Adesina.
Intervindo há dias na cerimónia de
comemoração dos 50 anos do FAD, o
braço concessional do BAD, Adesina fez
um balanço do trabalho do Fundo que financia projectos nos países mais frágeis e
vulneráveis de África.
Em 50 anos, disse, o FAD financiou
2.750 projectos, transformando vidas de
milhões de pessoas.
“Nos últimos cinco anos, ligou 15,5
milhões de pessoas à electricidade;
apoiou 74 milhões no acesso à agricultura; facilitou a 50 milhões o acesso ao
transporte e permitiu que 42 milhões
tivessem água potável e saneamento”,
exemplificou.
Recordou também que o Centro para
o Desenvolvimento Global (CDG) classificou o FAD como o 2.º melhor fundo de

desenvolvimento no mundo, acima de
49 instituições bilaterais e multilaterais
com base na qualidade da sua assistência.
“O FAD aos 50 tem também 25 mil
milhões de dólares em capital próprio.
Temos falado com os nossos parceiros
para investirmos inteligentemente e alavancarmos esse montante para 33 mil
milhões de dólares”, defendeu.
Já na sessão de abertura dos encontros
anuais, que decorreram entre segunda-feira e sexta-feira em Acra, capital do
Gana, o Presidente ganês, Nana Akufo-Addo, aplaudiu o FAD “pelo seu jubileu
de ouro”.
“Investir cerca de nove mil milhões
de dólares nos últimos cinco anos, depois
de uns iniciais 327 milhões de dólares em
1976 é exemplar”, disse.
Em declarações à Lusa à margem dos
encontros anuais do BAD, o economista-chefe do banco, Kevin Urama, disse que a instituição pede à comunidade
internacional um reabastecimento do
FAD superior ao habitual, para permitir
financiamento aos países afectados pelas
alterações climáticas, guerra na Ucrânia
e outros desafios.

PUBLICIDADE

Central flutuante de gás natural de Rovuma

Austral.
Além disso, tendo em
conta a proporção das reservas de que o país dispõe, há
projectos em "pipeline" para
a transformação em líquido
e deste modo facilitar o seu
transporte para outros mercados.
“É um recurso que tem
um potencial enorme de
transformação, não só atra-

vés das receitas que advirão
das exportações, mas também para contribuir para o
aumento do crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB)
e para a diversificação da
economia moçambicana”,
afirmou.
Disse ainda que o país
conta com o apoio do BAD
nos processos de financiamento, sublinhando que um

dos desafios que Moçambique enfrenta é assegurar
a continuidade deste apoio
para tornar realidade os projectos identificados.
Os encontros anuais do
BAD realizaram-se entre segunda e sexta-feira da semana finda, sob o tema “Alcançar a Resiliência Climática
e uma Transição Energética
Justa para África”.

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 102/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 27 Maio
de 2022
CÂMBIOS(MT)
VENDA

PAÍSES

MOEDAS

COMPRA

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

Consultora Fitch prevê subida de taxa de juro
A CONSULTORA Fitch Solutions
prevê que o Banco de Moçambique
(BM) suba a taxa de juro de referência de 15,25% para 15,75% este
ano, devendo depois aumentar
para 16,75% em 2023. O objectivo
é combater uma subida da inflação
num contexto de aceleração económica.
“Na Fitch Solutions antevemos
que o BM suba a taxa de juro num total de 250 pontos base, para 15,75%
em 2022”, lê-se numa análise à política monetária do país, na qual se
prevê também que a nova taxa se
mantenha em 2023, para terminar o
próximo ano nos 16,75%.
De acordo com a nota envia-

da aos clientes e a que a Lusa teve
acesso, Moçambique deverá registar um crescimento económico de
5,3%, acima da média de 4% dos
anos anteriores à pandemia.
“O forte crescimento económico do país vai dar margem ao Banco
Central para o aumento das taxas de
juro este ano; prevemos que o PIB
cresça 5,3% este ano, sustentado
nos investimentos e na produção
do sector do gás, e acima da média
de 4% registada nos cinco anos anteriores à pandemia”, escrevem os
analistas.
O Comité de Política Monetária
do Banco de Moçambique reuniu-se a 19 de Maio e decidiu manter

a taxa de juro de política monetária
(taxa MIMO) em 15,25%.
“Esta decisão é sustentada pelas perspectivas de manutenção da
inflação em um dígito (abaixo de
10%) no médio prazo, não obstante
os elevados riscos e incertezas associados a estas projecções, como a
guerra na Ucrânia”, justificou.
Em Abril, a inflação anual acelerou para 7,9% face aos anteriores
6,7% registados em Março, a reflectir o aumento do preço dos combustíveis e bens alimentares.
“A inflação subjacente, que exclui os preços dos bens e serviços
administrados e das frutas e vegetais, e que é impactada pela políti-

ca monetária, mantém-se estável e
antevê-se a sua manutenção em um
dígito, favorecida, em parte, pela
estabilidade do metical”, avança a
Fitch Solutions.
Por outro lado, “mantêm-se as
perspectivas de crescimento económico para 2022 e 2023, com o
Produto Interno Bruto (PIB) a crescer 4,1% no primeiro trimestre
de 2022 e com o Fundo Monetário
Internacional (FMI) a estimar um
crescimento de 3,8% este ano e 5%
em 2023.
A próxima reunião ordinária do
Comité de Política Monetária do
Banco de Moçambique está agendada para 27 de Julho

PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

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

4,0000000
2,0757100

%
%

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.
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Menores contribuem para
solução dos seus problemas

Diagnosticado HIV
em 160 crianças

C

ENTO
e
sessenta
crianças foram diagnosticadas com HIV/
SIDA durante o primeiro trimestre na cidade da Beira, de um total de
2.959 pessoas infectadas.
Os dados foram fornecidos ao “Notícias” pelo médico-chefe da cidade, Manuel
Seco, que recorda que em
igual período do ano passado
foram diagnosticadas 2.789
cidadãos.
De acordo com o nosso
entrevistado, o sector tinha
como meta rastrear em todas
as unidades de saúde ao nível da urbe pelo menos 3261
pessoas, sendo 156 crianças
infectadas pelo vírus mas que
ainda não haviam sido diagnosticadas e nem cumpriam
com o tratamento.
Por outro lado, adiantou
que todas as pessoas que testaram positivo ao HIV/SIDA
iniciaram de imediato o tratamento anti-retroviral nas
diferentes unidades sanitárias e continuam a dar seguimento às suas consultas.
Manuel Seco revelou que
durante este período conseguiram ultrapassar a meta de
menores a serem alcançados,
tendo superado os 100 por
cento de crianças planificadas, enquanto para os adultos falhou-se, estando apenas nos 90 por cento.
Um dos motivos que levou o sector a não alcançar
a meta no rastreio de adultos
no primeiro trimestre, segundo a nossa fonte, foram
as chuvas que caíram e cria-

Campanhas ajudam a sensibilizar contra o HIV/SIDA

ram inundações em alguns
bairros o que dificultou a locomoção dos técnicos para
estes locais.
Apesar deste constrangimento, o médico-chefe da
cidade fez saber que decorre
um trabalho de testagem ao
nível das comunidades através do apoio de organizações sem fins lucrativos que
apoiam os centros de Saúde.
O nosso entrevistado explicou que a saúde tem implementado várias actividades
para a contínua prevenção e

redução de casos da doença,
nomeadamente campanhas
de aconselhamento e testagem, palestras nas unidades
sanitárias, nas comunidades
e às religiosas, entre outras.
O médico-chefe sublinhou que o sector continuará
a promover a adesão e retenção nos cuidados e tratamento, a influenciar a mudança
social de comportamento,
bem como a adaptação dos
infectados aos métodos de
prevenção.
Entretanto, Manuel Seco

congratulou-se pelo facto
de, no período em alusão, o
sector da saúde na Beira não
ter registado casos de pessoas
que abandonaram o tratamento anti-retroviral e nem
mesmo ter havido mortes
pela doença.
Aproveitou para apelar à
população para aproximar-se
dos gabinetes de testagem
voluntária nos hospitais para
conhecerem o seu estado
para que, em casos de positividade, sejam encaminhados
imediatamente aos cuidados.

UM Fórum da Criança Municipal acaba de ser criado na cidade da Beira através da vereação de Saúde, Género e Acção
Social do Conselho Municipal
cujo objectivo é que os petizes
identifiquem todos os problemas dos bairros em que estão
inseridos.
De acordo com o vereador,
Emiliano Mateus, a iniciativa surge na sequência de um
estudo feito pela Associação
Nacional dos Municípios de
Moçambique (ANAMM), que
sugeriu aos gestores dos Conselhos Municipais a trabalharem nesse sentido, de modo a
valorizar os problemas a partir
da base para o topo.
Segundo explicou o vereador, a iniciativa tem, igualmente, como objectivo, trazer
a voz da criança aos diversos
órgãos ao nível da cidade da
Beira, de modo que através delas sejam resolvidas algumas
preocupações do dia-a-dia nos
seus bairros.
“Estamos acostumados a
ouvir os problemas dos adultos,
mas esquecemos os que apoquentam as crianças, daí mais
uma razão da criação deste
projecto nesta região do país”,
acrescentou.
O nosso entrevistado revelou que para a identificação
dos petizes com as idades previstas a vereação trabalhou em
coordenação com os chefes de
quarteirões, unidades, líderes
comunitários e secretários dos
bairros.
Adiantou que, numa primeira fase, para a criação do
fórum em questão, o sector
inscreveu crianças dos 12 aos
18 anos de idade ao nível dos 26
bairros da urbe.
“Já inscrevemos praticamente as crianças de todos

Crianças têm fórum para prestar atenção às suas inquietações

bairros. Falta-nos escalar o
posto administrativo de Nhangau para terminarmos com este
processo, de modo a entrarmos
na segunda fase”, explicou.
Emiliano Mateus fez saber
que a segunda fase vai compreender encontros com o grupo-alvo com vista a explicá-lo
de forma detalhada a razão da
criação do Fórum da Criança
Municipal que vai culminar
igualmente com a eleição do
presidente, vice-presidente e
secretário de cada bairro.
O vereador indicou que
concluído todo este trabalho
serão seleccionados todos os

três eleitos de cada um dos 26
bairros da cidade da Beira para
representarem as restantes
crianças no Fórum da Criança
Municipal.
De acordo com a nossa fonte, o início dos encontros está
previsto para o próximo mês de
Junho do corrente ano.
“Nós temos a ambição de,
na terceira sessão da Assembleia Municipal, termos os
petizes representados para exporem as suas preocupações
aos diversos membros daquele
órgão”, desejou.
Segundo a nossa fonte, este
grupo que vai participar do

fórum será responsável por trazer todos os problemas das suas
zonas de residência ao Conselho Municipal da Beira.
“Nessa altura, apresentarão
os problemas de forma ordenada depois de os terem discutido
com os outros petizes, sejam de
saneamento, iluminação, água,
entre outros constrangimentos. Os membros do CMB vão,
por sua vez, reportar as preocupações nas sessões da Assembleia Municipal”, clarificou.
Emiliano Mateus contou
ainda ao nosso Jornal que a
implementação deste Fórum
Municipal da Criança da Beira
vai contar com o apoio material e financeiro do CMB, tendo
também em vista, interessar
aos parceiros para financiarem
o projecto.
Questionado se os envolvidos no processo da identificação e inscrição dos menores
enfrentarão algum tipo de dificuldade, respondeu negativamente, acrescentando que era
uma missão social e facilitada
pela participação dos líderes
dos bairros que já são conhecidos pela população.

Envolvimento da mulher
O NOSSO entrevistado revelou ainda que o mesmo
projecto vai estender-se ao
sector feminino em que serão criados pontos focais em
cada departamento da instituição, postos administrativos e bairros.
Segundo o vereador para
a área de Saúde, Género e
Acção Social a iniciativa visa
promover a igualdade entre
ambos os sexos, desde o pos-

to de trabalho entre outros
locais, devendo principalmente pautar pela responsabilidade social.
Emiliano Mateus informou que o processo já iniciou ao nível do município e,
numa segunda fase, vai escalar as secretarias dos bairros, quarteirões, unidades e,
por último, os postos administrativos.
“Eu estava numa reunião

sobre este processo na província de Maputo e quando me pediram para fazer
a apresentação sobre isso,
falei que nos 26 bairros da
nossa urbe tinha apenas três
mulheres a liderarem. Nos
postos administrativos nenhuma está envolvida. Ai,
recomendaram-nos envolvermos mais mulheres nas
diferentes áreas do nosso
município”, contou.

PUBLICIDADE

VENDA DE MATERIAL OBSOLETO
Manifestação de Interesse

A Sasol Petroleum Temane Lda. (SPT),
uma subsidiária da Sasol Exploration and
Production Pvt LTD (GSO), gere os interesses a montante do Grupo em activos de
petróleo e de gás natural. A GSO está
activa em empreendimentos de petróleo e
gás em países espalhados pelo mundo, nomeadamente em Moçambique, na África
do Sul, Gabão, Austrália, Nigéria e Canadá.
A Sasol está a desenvolver e operar reservatórios em Moçambique, na Província de
Inhambane, para fornecer gás processado
a consumidores em Moçambique e na
África do Sul (gás para consumo industrial,
comercial & doméstico).
O gás e o condensado associado dos reservatórios são processados na instalação da
Unidade Central de Processamento (CPF),
localizada em Temane, a aproximadamente
60 km Noroeste da Vila de Vilanculos, por
estrada, e a 5 km para Oeste da estrada nacional costeira (EN1).
A SPT pretende proceder a venda de diverso material obsoleto a empresas registadas em Moçambique.

interpretadas como um compromisso da SPT
para adjudicar um contrato a qualquer parte
ou partes como resultado da participação de
uma parte ou partes no processo de
pré-qualificação.
Caso esteja interessado em participar por
favor contacte SPT Procurement enviando
um e-mail para sptprocurement@sasol.com
solicitando os requisitos até ao dia 01 de
Junho de 2022.
As entidades interessadas na compra do
material obsoleto terão a oportunidade de
efectuar uma visita as nossas instalações, no
endereço acima referenciado, no dia 06 de
Junho de 2022, pelas 09:00 horas.
As respostas devem ser redigidas nas línguas
Portuguesa ou Inglesa por e-mail para o
signatário de acordo com as informações de
contacto apresentadas no presente.
No cabeçalho do e-mail deve indicar o
seguinte: VENDA DE MATERIAL OBSOLETO
O Gestor de Procurement
Sasol Petroleum Temane Lda.

Para efeitos do presente anúncio, as empresas interessadas, deverão contactar a
Sasol através do e-mail abaixo para obtenção dos requisitos necessários.
As informações a serem solicitadas serão
apenas para efeitos de pré-qualificação e
não podem ser de modo algum,

8344

4554
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NO BAIXO LICUNGO

Barragem de Mugeba
poderá aliviar inundações

A

CONSTRUÇÃO
da
barragem de Mugeba,
na bacia do Licungo,
província da Zambézia, deverá arrancar
nos próximos tempos, uma vez
concluídos os estudos de viabilidade, impacto ambiental e
social.
Trata-se de investimento
crucial para reduzir o impacto
dos desastres naturais cíclicos
no baixo Licungo, uma região
hidrográfica que compreende os distritos de Namacurra,
Mocuba e Maganja da Costa, os
mais afectados pelas cheias e
inundações.
Para o efeito, a Direcção
Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH) lançou
o concurso público para a realização do estudo de viabilidade
da infra-estrutura, que está a
ser acompanhada pela mobilização de recursos para a sua
construção.
O chefe do Departamento de Bacias Hidrográficas na
DNGRH, Agostinho Vilanculos,
disse que o sector está a trabalhar para que logo após a conclusão dos estudos, sejam realizados os projectos executivos
para o arranque das obras.
Vilanculos revelou que o
Governo está empenhado na
mobilização de financiamento
para a construção da infra-estrutura de retenção de águas
para reduzir o impacto dos desastres naturais nas zonas de
maior risco de inundações.
“Para este ano, foi alocado um valor para conduzir um

Cinco dos seis
raptados continuam
desaparecidos
no sentido de encontrar soluções para, rapidamente, prevenir e combater este tipo
de crime. Apenas um dos raptados é que se
encontra no convívio familiar.
“Os raptos afectam mais a classe empresarial, o que põe em causa o volume de
investimentos e acções de desenvolvimento
do país. Por isso, pedimos a colaboração de
todos na denúncia dos cativeiros. São residências que, normalmente, de dia não se vê
nenhum movimento de pessoas, mas sim à
noite. Nestes casos, alertem a Polícia para
tomar medidas com vista a um melhor desfecho dos casos”, disse.
Fazendo um breve balanço dos primeiros noventa dias iniciais deste ano, o Comandante-Geral da Polícia disse terem sido
reportados 3.546 casos criminais e esclarecidos 3133, o que representa uma operatividade de 86 por cento e, consequentemente,
satisfação das preocupações da população.
A resposta policial culminou ainda com
a detenção de 3.534 pessoas por suspeita de
práticas criminais.

RIOS LUCITE E MUSSAPA
Inundações no rio Licungo são cíclicas

estudo de viabilidade para a
construção da barragem de
Mugeba, no distrito de Mocuba,
que poderá ajudar a minimizar
o impacto das cheias à jusante,
nos próximos anos”, disse.
Explicou que o Licungo é
uma bacia sem nenhuma infra-estrutura hidráulica, comportando apenas um dique que,
por si só, não é suficiente para

reter a água das chuvas, principalmente na época de elevada
pluviosidade.
“ É preciso construir alguma infra-estrutura de retenção
para prevenir as cheias. Para
o estudo de viabilidade temos
disponíveis cerca 160 milhões
de meticais, disponibilizados
através do Orçamento do Estado”, afirmou.

A barragem de Mugeba reveste-se de uma importância
estratégica para a economia da
Zambézia, e terá a capacidade
de armazenamento anual de
658 milhões de metros cúbicos
de água, garantindo provisão
deste recurso de forma controlada e segura.
A infra-estrutura vai também melhorar o controlo e

gestão das águas para acções de
desenvolvimento na bacia de
Licungo, tanto na irrigação de
campos agrícolas, bem como
na produção da corrente eléctrica para a população e Porto
de Macuse.
O projecto está avaliado em
cerca de 700 milhões de dólares, cerca de 50 mil milhões de
meticais.

milhões de pessoas acederam
aos projectos da ADPP, durante
o ano passado, acrescentando
que a prevenção da malária, distribuição de redes mosquiteiras,
HIV/SIDA, Tuberculose, bem
como a educação são alguns dos
programas que mais pessoas beneficiaram. Acrescentou, ainda,
que a organização durante os 40
anos de operações, trabalhou
para transformar a Educação, a
todos os níveis, onde milhares de
crianças, jovens e adultos puderam se beneficiar do ensino para
alcançarem os seus objectivos,
como a melhoria das suas con-

dições de vida e contribuir para
uma sociedade mais próspera.
Referiu que desde o estabelecimento da primeira escola de
formação profissional, aquando
da criação da agremiação, expandiu os seus trabalhos e fortaleceu a educação, e actualmente
gere 17 instituições desde o nível
primário ao secundário.
Birgit Holm disse que no sector da Saúde, concretamente no
HIV/Sida, esta agremiação tem
apoiado seis projectos de prevenção em cinco províncias. No
ano passado, por exemplo, este
projectos atingiram, por inter-

médio dos activistas, 325.484
pessoas em matérias de educação .
Em relação à tuberculose,
a estratégia de combate desta
ONG envolve as comunidades,
organizações da sociedade civil,
prestadores de cuidados públicos e privados como elementos-chave para o combate da doença até 2030.
A directora executiva referiu que também está a trabalhar
com as comunidades, principalmente famílias carenciadas, na
distribuição de redes mosquiteiras e eliminação de focos de

mosquitos.
Orlando Mapute, oficial de
programas, disse que a ADPP
Moçambique já formou 23. 451
professores do ensino primário,
ora a trabalharem para o desenvolvimento das comunidades,
tanto nas zonas rurais, como nas
cidades.
Disse, ainda, que a organização está empenhada em melhorar a qualidade de ensino para
as crianças, nomeadamente o
ensino primário e secundário,
introduzindo, nas suas unidades
de ensino, actividades extra curriculares.

ILHA DE MOÇAMBIQUE

Mais de três mil pessoas
transferidas para o continente
MAIS de três mil pessoas do
bairro de Macuti, na Ilha de
Moçambique, em Nampula,
serão transferidas para o continente, uma medida que visa
descongestionar esta zona insular, onde a densidade populacional obriga os cidadãos
a viverem em condições de
extrema pobreza e de vulnerabilidade.
A iniciativa consta do plano de reconstrução da Ilha de
Moçambique no período pós-ciclone Gombe, que afectou
18.350 agregados familiares,
tornando mais precária a vida
dos moradores do bairro de
Macúti.
Um levantamento feito
pelas autoridades apurou que
há agregados com mais de 15
pessoas a partilhar o mesmo

PASSADOS TRÊS MESES

CINCO dos seis indivíduos raptados, nos
primeiros três meses deste ano, continuam
desaparecidos, não havendo informações a
respeito do seu estado de saúde.
O facto foi revelado quinta-feira, na cidade da Matola, pelo Comandante-Geral
da Polícia, Bernardino Rafael, numa parada
que serviu para apresentar o novo Comandante da PRM, na província de Maputo, o
primeiro-Adjunto de Comissário da Polícia, Afonso Miquichone, em substituição
de Inácio Dina, com a mesma patente, que
passa a exercer as funções de Comandante
da Escola de Formação de Forças Especiais e
de Reserva da Polícia, em Macandzene, distrito da Manhiça, também em Maputo.
Segundo Bernardino Rafael, esta situação continua a ser preocupação para as
autoridades policiais, daí estarem a ser envidados esforços no sentido de localizar e
resgatar as vítimas, bem como levar à barra
da Justiça os implicados nos crimes.
Igualmente, segundo referiu o comandante, as forças estão no terreno a trabalhar

ADPP busca fundos
para projectos sociais
CONTINUAR a apoiar projectos
sociais, com destaque para os
sectores da Educação, Saúde e
Agricultura, a nível nacional, é
uma das prioridades da ADPP,
Moçambique, Organização Não
Governamental, para melhorar
a qualidade de vida das comunidades.
A informação foi partilhada
sexta-feira, em Maputo, pela directora executiva desta organização, Birgit Holm, na cerimónia
que marcou a passagem dos 40
anos de existência da agremiação.
Segundo ela, pelo menos 6,2

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

tecto, sendo que grande parte
destes não têm espaços para
construir latrinas, recorrendo
as praias, onde o fecalismo a
céu aberto já é uma preocupação.
O administrador do distrito da Ilha de Moçambique,
Momade Ali, disse que este
fenómeno é propiciado pela
pressão demográfica e pelas
precárias condições sanitárias.
Segundo afirmou, durante a elaboração do plano de
reconstrução
pós-ciclone,
foram identificadas zonas seguras para acomodar as pessoas em situação de extrema
pobreza e de vulnerabilidade
em relação aos riscos dos desastres naturais.
O “Notícias” apurou que
também estão afectados os

Uma vista do bairro Macuti que será descongestionado

bairros de Jembesse, Sanculo
e 16 de Junho, onde qualquer
queda pluviométrica abre
espaço para a ocorrência de

inundações. O plano de descongestionamento da zona insular desperta o interesse pela
promoção do turismo comu-

nitário.
Numa primeira fase, está
prevista a construção de mais
de nove mil casas com base em
material local, usando, porém,
um modelo e técnicas resilientes às mudanças climáticas.
Fonte do Comité Operativo
de Emergência disse ao “Notícias” que o Governo precisa
de mais de seis mil milhões
de meticais, para implementar o plano de reconstrução e
de transferência das três mil
pessoas.
A construção das habitações será acompanhada da
implantação de um conjunto
de infra-estruturas sociais e
económicas, desde unidades
sanitárias, escolas, mercados,
vias de acesso, entre outras
necessidades básicas.

Abertura de furos nas
comunidades põe fim
a ataques de crocodilos
A CONSTRUÇÃO de pequenos
sistemas de abastecimento de
água e a abertura de furos nas
zonas circunvizinhas dos rios
Lucite e Mussapa, no posto administrativo de Dombe,
distrito de Sussundenga reduziu, drasticamente, os casos
de ataques de crocodilos que
eram reportados frequentemente nesta zona de Manica.
O chefe do posto administrativo de Dombe, Pedrito
Campira, que revelou o facto,
disse que depois dos três casos
registados em 2021, a região
não teve novos relatos de casos de conflito Homem-fauna
bravia, envolvendo crocodilos.
Além da disponibilidade
de água, contribuiu para tal,

segundo Campira, a sensibilização levada a cabo pelas
autoridades administrativas e
comunitárias locais, visando
desencorajar banhos, a busca
de água, a lavagem de roupa
e utensílios nas margens dos
rios Lucite e Mussapa, os mais
povoados por crocodilos na
região.
Com efeito, disse terem
sido abertos, nas proximidades do rio Lucite, 30 furos de
água, na sua maioria nos bairros próximos, facto que contribuiu, igualmente, para a redução da distância percorrida
pela população para encontrar
este recurso.
A directora dos Serviços
Distritais de Planeamento e
Infra-estruturas de Sussun-

denga, Adelaide Veremo, disse que está prevista, para este
ano, a abertura de três novos
furos, nos postos administrativos de Muhoa e Rotanda, e
a reabilitação do sistema de
Dombe.
Neste momento, segundo
Veremo, a cobertura de água
potável no distrito de Sussundenga atingiu 64 por cento dos
172 mil habitantes.
A governadora de Manica, Francisca Tomás, falando em Machir, na entrega do
novo centro de saúde, disse
ser aposta do executivo, trazer mais água e energia para
Dombe e suas comunidades,
para que todos tenham acesso
a este recurso e estejam ligados à energia eléctrica.

Educação aposta na
retenção da rapariga
O GOVERNO vai continuar a mobilizar
recursos para a melhoria das condições
de ensino e aprendizagem, redução dos
níveis de abandono escolar e da disparidade entre rapazes e raparigas no acesso,
permanência e retenção na formação.
A garantia foi dada, quarta-feira, pelo
Secretário Permanente do Ministério da
Educação e Desenvolvimento Humano
(MINEDH), Abel de Assis, no lançamento
do Pacote Nacional de Gestão e Higiene
Menstrual.
A iniciativa pretende consciencializar
a sociedade sobre a higiene menstrual
e mitigar o impacto negativo dos mitos
e tabus em torno do tema, bem como a
divulgação das regras de asseio pessoal e
colectivo em oito províncias do país.
De Assis reconheceu que a gestão da
higiene escolar exige disponibilidade de
água, materiais, produtos de limpeza e
kits de emergência para raparigas, com
intuito de reduzir barreiras para o seu desenvolvimento.
“Cabe-nos, mobilizar esforços ao nível do país, no sentido de implementar
acções positivas visando garantir a qualidade, equidade do género, reduzir as
taxas de mortalidade materno-infantil, o
abandono escolar e as disparidades entre
rapazes e raparigas no que toca ao acesso
e retenção no ensino”, disse.
Explicou que o Plano Estratégico da
Educação (2020-2029), instrumento

operacional das intervenções do Governo, e a Estratégia de Saúde Escolar do
Adolescente, conferem prioridade ao
crescimento do Sistema Nacional da Educação, através de uma oferta de serviços
de qualidade, gestão transparente, participativa e eficaz.
“A visão do sector destaca a formação
de cidadãos com conhecimentos, habilidades, valores culturais, morais, cívicos
e patrióticos capazes de contribuírem
para o desenvolvimento de uma sociedade alfabetizada e adaptada ao mundo em
constante transformação”, afirmou.
Apelou à colaboração de todos intervenientes no reforço do conhecimento,
promoção de bons hábitos de higiene,
limpeza e conservação contínua das escolas, com foco na rapariga.
Revelou que tendo em vista a eliminação das barreiras de equidade de género, o Governo, através do grupo multi-sectorial de Água e Saneamento, tem
vindo a construir sanitários inclusivos e
adaptados à gestão e higiene menstrual,
a implantar fontes de água e a promover
acções de educação para a saúde.
Por seu turno, a directora nacional de
Nutrição e Saúde Escolar, Arlinda Chaquisse, explicou que o pacote vai beneficiar mais de 150 mil adolescentes e jovens
em 32 distritos, prevendo-se reduzir os
desafios enfrentados na gestão e higiene
menstrual.
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SAÚDE ALERTA

“Waresta” não reúne
condições para
continuar a operar

Autoridades sanitárias alertam para o perigo que é o mercado Waresta

O

MERCADO do Waresta não oferece
condições para continuar a funcionar,
segundo constatação das autoridades sanitárias,
que há dias visitaram o local e
recomendam a conclusão do
reordenamento daquele espaço comercial.
O director provincial da
Saúde em Nampula, Fernando Mitano, orientou às autoridades municipais a adoptarem medidas de prevenção
de doenças como cólera e

diarreias no mercado devido
a imundície e ao aglomerado
que se verifica.
Entretanto, Mitano manifestou-se satisfeito pelo facto
de 80 por cento dos utentes
do mercado usar máscara de
protecção facial pelo menos durante o tempo em que
permanece no local. Segundo
o responsável, este acto demonstra o acatamento e cumprimento das recomendações
das autoridades no quadro da
prevenção da Covid-19, pandemia que se considera ainda

não terminada no país e no
mundo. Apelou para que os
utilizadores do mercado continuem a observar as medidas
de prevenção contra a doença,
no mínimo usando a máscara.
O Conselho Municipal de
Nampula havia anunciado o
encerramento de três mercados para obras de requalificação, nomeadamente Waresta,
do Peixe e dos Bombeiros,
mas, devido à falta de condições financeiras, decidiu
realizar as obras de forma faseada.

Erosão ameaça Escola
Secundária 22 de Agosto
A ESCOLA Secundária 22 de
Agosto, um dos maiores estabelecimentos de ensino deste
nível no bairro de Muahivire-Expansão, está há anos em
risco de desabar por causa da
erosão de solos. A situação
preocupa a comunidade escolar que teme pelo desaparecimento das infra-estruturas
caso não haja uma intervenção
de vulto, para sanar o fenómino.
Trabalhos realizados para
conter a erosão, que se consubstanciaram na construção
de valas de drenagem para as
águas pluviais, nunca resultaram, tendo-se agravado no
presente ano com as intensas
chuvas que se abateram sobre
a cidade de Nampula.
Falando à nossa Reportagem, os estudantes da escola lamentam o cenário, que
consideram muito triste em
tempo chuvoso. “Corremos o
risco de não termos a nossa escola um dia devido à erosão”,
afirmou o estudante Faustino
Lameque.
Por seu turno, Manuel dos

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

POLICIA

Escola 22 de Agosto em risco de ser engolida pela erosão

Santos, pai e encarregado de
educação, referiu que a comunidade escolar sempre fez
algo para proteger a escola da
erosão, só que a dimensão do
problema requer intervenção
estrutural.
O director pedagógico,
Quina de Almeida, explicou

que o problema prevalece devido à falta de capacidade técnica e financeira para a realização de obras.
“Já pedimos apoio aos Serviços de Infra-estruturas da
Direcção de Educação no distrito, mas ainda não obtivemos a resposta. Acredito que

com uma intervenção de vulto
podemos conseguir combater a erosão na nossa escola”,
disse.
Acrescentou que um dos
factores que contribui para
a progressão da erosão é a
sua localização, pois situa-se
numa zona baixa e inclinada.

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)

RESTAURAÇÃO E HOTELARIA

Gestores capacitados em higiene alimentar
MAIS de 20 gestores de empresas do ramo
de restauração, hotelaria e panificação
baseados na capital de Nampula foram
submetidos há dias a uma capacitação em
matéria de higiene alimentar.
A capacitação, promovida pelo Instituto de Normalização e Qualidade (INNOQ), incidiu sobre o sistema de gestão
da segurança alimentar, e tinha como objectivo garantir altos padrões de higiene e
assegurar a gestão dos riscos de infecções

causadas pelos alimentos.
O director-geral adjunto do Instituto de Normalização e Qualidade, Arlindo
Mucone, disse que o treinamento tinha
em vista dotar os gestores das empresas
daqueles ramos de conhecimentos sobre
como lidar com produtos alimentares
de qualidade para evitar a ocorrência de
doenças nos consumidores.
Segundo afirmou, o consumo de produtos sem qualidade pode estar na origem

de algumas doenças. Acrescentou que o
controlo de doenças de origem hídrica,
como por exemplo as diarreias, passa necessariamente pelo tratamento rigoroso
dos alimentos.
Por seu turno, o director da Indústria e
Comércio de Nampula, Alfredo Nampuio,
recomendou às empresas a adoptarem
uma postura responsável, no que diz respeito às medidas de prevenção preconizadas pelas autoridades sanitárias.
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ECOS DA V SESSÃO DO COMITÉ CENTRAL DA FRELIMO

Militantes auguram
congresso de mudanças
O XII Congresso da Frelimo agendado para o mês de Setembro deste ano vai produzir mudanças que proporcionarão a melhoria do
bem-estar de todos os moçambicanos, sem qualquer distinção de
raça, origem étnica, crença política e/ou religião.

A convicção é dos membros desta formação política participantes da V Sessão Ordinária do Comité Central, realizada último
fim-de-semana, na Escola Central do Partido FRELIMO, na Matola, província de Maputo. Para estes, é importante definir estraté-

Fortificar coesão e união

Francisca Tomás

A

GOVERNADORA da
província de Manica
e militante, Francisca Tomás, espera que
o XII Congresso sirva

para fortalecer a união e coesão
existente entre os membros do
partido Frelimo e a população
em geral.
“A minha expectativa em

relação ao congresso é satisfatória. O congresso vai fortificar
a nossa coesão e união e vai traçar linhas gerais sobre a próxima governação. É no Congres-

so que se aprova o manifesto
eleitoral e o plano do partido
que vai fazer com que fiquemos
mais coesos e mais participativos nos programas de governação”, disse.
Falando da sua província
em particular, Francisca Tomás
disse que Manica está “bem de
saúde” e em paz, justificando
que a situação em que se encontrava, relacionada com os
ataques protagonizados pela
auto-proclamada Junta Militar
da Renamo, pertence já ao passado, tanto é que a população
está no campo, todos os dias a
produzir para o seu sustento.
Porém, manifestou-se triste pelo facto de ainda se viver
um cenário de guerra na província de Cabo Delgado, onde
terroristas matam e semeiam
luto e dor no seio das populações.
“A paz é uma questão fundamental em qualquer país e,
por isso ficamos tristes com a
situação de Cabo Delgado pois,
não valerá a pena a paz em Manica enquanto no norte está-se
em guerra”, lamentou, apelando à população para continuar a pautar pela vigilância
por forma a evitar o alastramento do terrorismo para outras regiões do país.

Valorizar a nossa cultura
O MEMBRO da Frelimo e vice-ministro da Cultura e Turismo, Fredson Bacar, deseja
que o congresso discuta, com
profundidade, os problemas do
país e produza directivas que
contribuam para o incremento
e consolidação da cultura moçambicana.
Segundo ele, com a análise
das teses espera que sejam os
fazedores da cultura a darem
maiores contribuições para o
sucesso e a valorização da área.
“Nós vamos acompanhar
este processo e vamos agregando as ricas contribuições para
que se produzam directivas que
contribuam para o incremento
e consolidação da cultura, enquanto estandarte da unidade
nacional e turismo olhando-o
como trampolim para o desenvolvimento económico”, disse.
Bacar referiu que depois
do difícil período causado pela
eclosão da Covid-19, as actividades culturais, exposições e
outras iniciativas tem estado a
acontecer, o que dá uma nova
dinâmica a cultura moçambicana.

gias consistentes, visando resolver problemas que afectam directamente a vida da população, tais como o elevado custo de vida, o
terrorismo que afecta a zona norte da província de Cabo Delgado, a
criminalidade, entre outros males.

Estudo das teses
decorre a bom ritmo
A DIVULGAÇÃO das sete teses do partido Frelimo, a serem debatidas em sede do
congresso, está a decorrer num ambiente
tranquilo e conta com o envolvimento de
toda a sociedade.
A convicção é do Pio Matos, membro
da Frelimo e Governador da província da
Zambézia, Pio Matos, justificando que durante a divulgação das teses privilegiam-se
as recomendações dadas pela sociedade,
cuja finalidade é enriquecer o programa do
partido.
As teses referidas são a unidade nacional, paz, reconciliação e democracia; natureza e papel da agremiação na organização
do Estado e da sociedade, boa governação,
ética, transparência, combate à corrupção e
acesso à justiça e educação, ciência e inovação tecnológica como estratégia de desenvolvimento.
Outras teses estão relacionadas com o
desenvolvimento económico e social inclusivo e sustentável; soberania, integridade territorial, defesa, segurança, ordem
pública e combate à criminalidade; e Moçambique na região, em África e no mundo.
“Já iniciamos o processo de divulgação
das teses ao nível das bases, células e círculos. Tal ocorre num ambiente tranquilo e
com o envolvimento directo de toda a sociedade. Não é exclusivo aos membros da
Frelimo, mas sim, é abrangente a todos os
cidadãos visando o seu enriquecimento e,
no congresso vamos apreciar as recomendações vindas da sociedade e enriquecer o

Pio Matos

programa do partido”, disse Pio Matos.
Durante a sua explanação, referiu
que a Frelimo vai ter que se reformular
em função da nova dinâmica, ditada
pelo contexto nacional e mundial, e
procurar caminhos para continuar a se
fortalecer rumo aos próximos desafios,

com destaque para as eleições autárquicas e gerais.
“Temos consciência disso como
partido e o que precisamos é ver os anseios da população a nível interno satisfeitos e perspectivarmos o nosso papel
no país e mundo inteiro”.

Independência económica
PARA Pedro Guiles, membro
do Comité Central, o congresso vai responder ao desafio da
independência económica, o
que significa que o país deve
organizar-se para que tenha
melhor capacidade de transformação das suas matérias-prima em bens e serviços para
melhor suprir as sua necessidade de forma a diminuir à dependência externa.
Guiles acrescentou ainda
que a reunião magna da Frelimo é um momento da reafirmação da democracia interna
do partido, mas também de
actualização da missão, para
melhor responder as demandas de cada tempo.
É, igualmente, um espaço
de renovação dos compromissos da Frelimo para com os
destinos do povo moçambicano, o que passa pela melhoria
das condições de vida de todos
os cidadãos.
Referiu que a reunião do

Fredson Bacar

Em entrevista ao “Notícias”, no decurso de um dos intervalos
da sessão, os militantes defenderam que o povo deve estar no epicentro de toda a discussão, durante a realização do congresso, pois
este é que faz Moçambique prosperar.

Pedro Guiles

Comité Central visa analisar a
vida do partido, da qual vão se

definir as linhas de governação
do país através da avaliação do

Programa Quinquenal do Governo.
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NO CONTINENTE AFRICANO

I. PEREIRA

Filipe Nyusi, Presidente da Frelimo

60 ANOS DA FRELIMO

Filipe Nyusi
exige celeridade
na preparação
das celebrações

O

PRESIDENTE da Frelimo, Filipe Nyusi,
orientou os membros
e simpatizantes do
partido a acelerarem
os preparativos para a celebração dos 60 anos da fundação
desta formação política, que se
assinalam a 25 de Junho próximo.
Para além desta recomendação, Filipe Nyusi falou da
necessidade de se assegurar
que as eleições internas para os
órgãos do partido e dos delegados ao XII Congresso decorram no estrito cumprimento
da directiva eleitoral aprovada
no V Comité Central.
Falando no encerramento do encontro que decorreu
sexta-feira e sábado, na Escola
Central da Frelimo, no município da Matola, Filipe Nyusi
disse ainda que é necessário
manter a firmeza e lealdade às
lideranças aos diversos níveis
e, sobretudo, distanciar-se
das tentativas, de dentro e de
fora, de se desviar para agendas inconfessáveis, individuais
ou de grupos em detrimento

da agenda colectiva e dos interesses dos moçambicanos.
Falou ainda da necessidade de se prosseguir de forma resoluta com o combate
ao terrorismo, criminalidade
organizada, incluindo os raptos, com vista a promover a
tranquilidade e a paz social e a
melhoria do ambiente de negócios.
“Precisamos continuar a
identificar medidas para mitigar o impacto negativo da subida dos preços de combustíveis, cereais e outros produtos
importados, de modo que o
cidadão não seja muito prejudicado”, disse o Presidente da
Frelimo.
Por último, acrescentou,
há que continuar o empenho
na prevenção e combate à
pandemia da Covid-19 para
não pressionar o Sistema Nacional de Saúde, bem como o
movimento de solidariedade
para com as vítimas do terrorismo.
Especificamente sobre o
Comité Central, Filipe Nyusi
afirmou que os trabalhos da

foram marcados, dentre outros pontos, pela aprovação
do relatório da Comissão Política; do informe do Gabinete
Central de Preparação do XII
Congresso; directiva sobre
as eleições internas para os
Órgãos do Partido, relatório
do Comité de Verificação do
CC; Plano de actividades e
Orçamento para o ano 2022,
balanço do Plano Económico
e Social de 2021 e do ano em
curso.
Igualmente, foram aprovadas as moções de saudação
ao presidente do partido; ao
Gabinete Central de Preparação do XII Congresso, ao
Governo, à bancada na Assembleia da República; aos
militantes e simpatizantes do
partido, às organizações sociais, ao povo moçambicano
e às Forças de Defesa e Segurança.
Nyusi, que também é chefe de Estado, abordou a questão da subida do custo de vida
causado, em parte, pela alta de
preços dos combustíveis e de
outros produtos importados,

incluindo trigo e fertilizantes,
como consequência do conflito militar entre a Rússia e a
Ucrânia, dois principais produtores de cereais.
Deu nota positiva ao esforço empreendido pelo Executivo na articulação com o
sector privado e outros actores
relevantes na economia para
mitigar o impacto da subida
de preços no mercado internacional na vida dos cidadãos.
Enalteceu algumas medidas adoptadas pelo Governo,
entre as quais a redução da
taxa sobre combustíveis, margens comerciais entre os distribuidores e retalhistas, custos de armazenagem, e custo
com a logística na importação
nas terminais oceânicas.
A iniciativa adoptada pelo
executivo, segundo Nyusi,
também permitiu isentar o
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) no petróleo de
iluminação e gás de cozinha,
bem como a eliminação da
taxa de estabilização que tem
um grande peso no orçamento familiar.

MOÇAMBIQUE defende que
a África deve se unir para
combater todas as formas
de violência contra os seus
estados e povos, sobretudo
o terrorismo que tem ameaçado uma boa parte do continente.
A ideia foi defendida
pelo
Primeiro-Ministro,
Adriano Maleiane, na XVI
Cimeira dos chefes de Estado e de Governo da União
Africana, sobre terrorismo
e mudanças inconstitucionais de governos em África.
Na ocasião, Adriano
Maleiane disse que Moçambique acolhe e apoia a
proposta apresentada para
que 31 de Janeiro seja o Dia
da Paz e Reconciliação em
África, bem como a proposta para que João Lourenço,
Presidente de Angola, seja o
Campeão da União Africana
para Paz e Reconciliação.
A cimeira, segundo Maleiane, realizou-se num
momento oportuno, tendo
em conta os desafios actuais que se impõem à arquitectura da segurança
continental e em face do
terrorismo e do extremismo
violento, proliferação de armas, transações financeiras
ilícitas e crime organizado
transnacional, assim como
perante a tendência preocupante de alteração da ordem constitucional, em alguns dos nossos países.
O terrorismo tem vindo a ser uma das ameaças
crescentes no nosso continente e tende, actualmente, a atingir proporções
alarmantes, quer do ponto
de vista da sua expansão
geográfica, assim como da
intensidade dos actos praticados pelos grupos terroristas, o que causa morte de
pessoas inocentes, deslocados, destruição de infra-estruturas socio-económicas

ARQUIVO

PM defende
união contra terrorismo

Moçambique está a capacitar as forças armadas para fazer face ao terrorismo

e inevitáveis crises humanitárias.
Este fenómeno global
desafia a capacidade dos
nossos Estados a nível individual e/ou colectivo em lidar com esta matéria complexa, tanto em termos de
resposta militar assim como
de assistência humanitária.
“Defendemos a necessidade de reforçar os mecanismos que permitem
a adopção de abordagens
conjuntas para melhor enfrentarmos, a nível interno, regional, continental e
internacional, esta ameaça
de natureza transnacional”,
disse Maleiane.
No combate as acções
dos grupos terroristas que
se circunscrevem a alguns
distritos da província de
Cabo Delgado, desde Outubro de 2017, Maleiane
afirmou que o Estado tem
estado privilegia uma abordagem integrada e de ac-

ções combinadas nos domínios militar, assistência
humanitária, reconstrução
pós-conflito e de desenvolvimento.
Na materialização desta abordagem, acrescentou, que o país beneficia de
apoio e assistência multiforme da comunidade internacional, sendo que na
dimensão militar, especificamente, com a missão da
SADC e das Forças de Defesa do Ruanda, fazendo jus
ao princípio que se apregoa
de “soluções africanas para
problemas africanos. ”
Como
resultado
da
combinação destes apoios
multiformes à capacidade
interna, o país tem registado progressos significativos que estão a permitir o
retorno gradual das populações às suas zonas de origem, o que facilita o desenvolvimento de actividades
de assistência humanitária

pelos diversos parceiros que
apoiam o país nesta vertente.
“Reconhecemos, com
maior apreço, o inestimável apoio na luta contra o
terrorismo que nos tem sido
concedido pela comunidade internacional e, em particular, pelos nossos irmãos
africanos”, disse.
Maleiane lembrou que
em Março último, o país assumiu o compromisso, materializado pela “Declaração de Accra”, que condena
todas as formas de mudança
inconstitucional de governos em África, com destaque para golpes de Estado.
Nesta senda, Moçambique continua a implementar os instrumentos adoptados a nível continental,
regional e nacional conducentes ao reforço das instituições democráticas e que
garantam a transição democrática do poder.
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SÍSMICA
CONVITE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E PRÉ-QUALIFICAÇÃO

A Sasol Petroleum Temane Limitada ("Sasol") convida os fornecedores interessados no fornecimento de Aquisição Sísmica o
"Participante" ou os "Participantes") a responderem a esta manifestação de interesse e de pré-qualificação.

Sasol Petroleum Temane Limitada ("Sasol") invites interested
Seismic Acquisition (“Seismic”) suppliers (the “Participant” or
“Participants”) to provide a response to this prequalification
process.

A Sasol está empenhada em melhorar a participação das empresas moçambicanas de propriedade local (parcial ou total) nos
seus projectos e, por conseguinte, incentiva a formação de parcerias entre empresas moçambicanas de propriedade local e fornecedores internacionais de fornecimento de Aquisição Sísmica
na totalidade ou parte do escopo de trabalho, que serão tidas em
conta na avaliação das respostas. Não obstante, a entidade
jurídica de um Participante deverá, pelo menos, estar registada
ou estar disposta a registar a sua empresa em Moçambique.

Sasol is committed to improve the participation of locally owned
Mozambique Companies (partially or wholly) in its projects and
therefore Sasol encourages the formation of partnerships between locally owned Mozambique companies and international
Seismic Acquisition suppliers for all or part of the scope, which
will be taken into account in the evaluation of responses. Notwithstanding this, a Participant’s legal entity shall at least be
registered or be willing to register their organisation in Mozambique.

Dados os requisitos documentais e de especificação detalhados
associados ao fornecimento de serviços Sísmicos os Participantes interessados são solicitados a contactar a Sasol, através
do endereço electrónico abaixo indicado, para obter uma cópia
do documento de pré-qualificação ("Questionário de Pré-qualificação“)

Given the detailed documentary and specification requirements
associated with the supply of Seismic interested Participants
are requested to contact Sasol, via the e-mail address set out
below, for a copy of the prequalification document (“Prequalification Questionnaire”).

A Sasol pré-qualificará os Participantes assente numa fonte respeitável que não comprometa a entrega em termos de custo,
tempo, segurança, saúde e ambiente, ou seja, qualidade, fiabilidade e histórico anterior relevante de entrega bem sucedida do
Participante, ao(s) seu(s) parceiro(s) técnico(s) e o(s) seu(s) subcontratado(s) deve(m) apresentar um padrão internacional
aceitável da indústria e cumprir com todos os requisitos de
acordo com a lei em vigor em Moçambique.
Caso deseje participar neste processo de pré-qualificação, terá
de responder até às 16h00 (hora de Moçambique) do dia 23 de
Junho de 2022 com respostas e documentação para cada uma
das perguntas apresentadas no Questionário de Pré-qualificação. O participante deve fornecer a sua resposta em língua
inglesa. A sua resposta deve ser enviada para o seguinte endereço electrónico da Sasol:

Sasol shall prequalify Participants on the basis that all else is
equal with a reputable source that does not compromise delivery in terms of cost, time, safety, health, and environment, i.e.
quality, reliability and past relevant history of successful delivery of the Participant, its technical partner(s) and its subcontractor(s) must be of good international industry standard and
comply with all Mozambique regulatory requirements.
In the event you wish to participate in this prequalification process, you will need to respond by 16:00 (Mozambique time) on
23 June 2022 with answers and evidence to each of the questions set out in the Prequalification Questionnaire. A Participant
must provide its response in the English language. Your
response shall be made to the following Sasol e-mail address:
WellDeliveryPrequalification@sasol.com
Kindly state the following in your e-mail header:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com

“PREQUALIFICATION: SEISMIC ACQUISITION SERVICES”

Por favor, indique o seguinte no cabeçalho do seu e-mail:

All information above and the prequalification documents you
submit are aimed at identifying capable sources of supply only
and shall in no way be construed as a commitment from Sasol to
award any contract to any Participant. Kindly do not submit a
priced proposal.

"PRÉ-QUALIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SÍSMICOS”
Todas as informações em epígrafe e os documentos de pré-qualificação que apresentar destinam-se apenas a identificar possíveis fornecedores com capacidade de aprovisionamento, e não
deverão de forma alguma ser interpretados como um compromisso da Sasol adjudicar um contrato a um Participante. Por favor,
não submeta a proposta com preços.
É intenção da Sasol encorajar e identificar Participantes capazes
para o fornecimento de uma Aquisição Sísmica e posteriormente
convidar apenas os Fornecedores capazes, no parecer exclusivo
da Sasol, a apresentar uma proposta mais detalhada. No entanto, a Sasol não será obrigada a adjudicar nenhuma proposta
como resultado deste processo de pré-qualificação.

It is the intent of Sasol to encourage and identify capable Participants for the supply of Seismic and then invite only those capable Providers, in the sole opinion of Sasol, to submit a more detailed tender. However, Sasol shall not be obligated to effect any
tender as a result of this prequalification process.
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º
2O bservório

Municipal

Município do Maputo, por uma governação
aberta, participativa e inclusiva
Dia 03 de Junho de 2022
Das 08 : 00 às 13 : 00 horas
Àtrio do Conselho Municipal de Maputo

Link de
participação:

https://us02web.zoom.us/j/85883784337?pwd=dn
ZYcGNkcDF0N1p5STl2M1oxL3Zvdz09
Meeting ID: 858 8378 4337

Passcode: 178736
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i.

Nota Introdutória

FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE (TIER 1)
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tura de capital
Do capital social do Microbanco encontra-se totalmente subscrito e realizado, ascendendo a
152.366.320 Meticais, sendo constituído por um milhão, quinhentas e vinte e três mil, seiscentos e
sessenta e três (1.523.663) acções ordinárias, com valor nominal de cem (100) Meticais cada.

O Conselho de Administração visa como principais objectivos da gestão de capital, o cumprimento dos
requisitos de capital imposto pelo Banco de Moçambique, manter um forte e saudável nível de rácios de
capital, a fim de suportar um adequado crescimento do negócio e proporcionar uma adequada rentabilidade aos seus accionistas, tendo sempre em consideração os adequados níveis de capital.

O capital deverá não só cobrir as exigências regulamentares da actividade corrente da Socremo, mas também
respeitar as necessidades estratégias de crescimento, sujeitas às condições de mercado, e salvaguardar a
solidez financeira junto dos stakeholders e shareholders.

Com referência a 31 de Dezembro de 2021, os fundos próprios do Socremo foram apurados de acordo com
as normas regulamentares aplicáveis, nomeadamente com o disposto no Aviso do Banco de Moçambique
n.º 8/GBM/2017 de 03 de Abril.
Os fundos próprios totais resultam da soma dos fundos próprios de base (tier I) com os fundos próprios
complementares (tier II) e da subtracção da componente relevada no agregado deduções. Para o cálculo
dos fundos próprios de base são considerados os elementos que integram o core tier I, estabelecidos no
Aviso do Banco de Moçambique n.º 8/GBM/2017 de 03 de Abril, e outros elementos adicionais relevantes
para o apuramento dos fundos próprios de base. Os fundos próprios de base e, em especial, o core tier I
integram os elementos com carácter de maior permanência.

R

A
E

Z
I
L

• Provisões para riscos gerais de crédito até ao limite de 0,0125% dos activos ponderados pelo risco de crédito
• Reservas de reavaliação legais de activos fixos tangíveis

• Outras reservas de reavaliação, pelos montantes que resultam do Artº 5 e dos nºs 7 e 8 do Artº 19
• Outros elementos

• Empréstimos subordinados, nas condições referidas no artigo 15
• Parte liberada de acções preferenciais remíveis
b) Elementos negativos:

• Acções próprias, pelo valor inscrito no balanço
• Activos intangíveis

• Resultados negativos transitados de exercícios anteriores

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

• Reservas de reavaliação negativas, nas condições enumeradas no artigo 5
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resultados transitados ou reservas, de acordo com a NIC 19.
Divulgações quantitativas

Para efeito do cálculo dos requisitos de capital para a cobertura do Risco de Crédito, o Socremo utiliza o
Método Padrão Simplificado do Aviso n.º 11/GBM/2013 de 31 de Dezembro. No uso deste método é primeiramente realizado o cálculo dos activos ponderados pelo risco (RWA). Para este efeito, as posições em risco
consideradas abrangem exposições da carteira bancária registadas no balanço e em contas 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.

FUNDOS PRÓPRIOS
Os fundos próprios do Socremo reportados a 31 de Dezembro de 2021, eram maioritariamente compostos
por fundos próprios de base (tier 1) no valor de 654,030 milhares de meticais (31 de Dezembro de 2020:
659,207 milhares de meticais), representando um decréscimo na ordem de 0.8% (30 de Junho de 2021:
-1.2%), comparativamente a 31 de Dezembro de 2020.

Os requisitos de capital para o risco de crédito representam 8% dos RWAs obtidos através do cálculo realizado
anteriormente.
O cálculo dos requisitos de capital para a cobertura do risco operacional está de acordo com o Aviso n.º 12/
GBM/2013 de 31 de Dezembro, o qual sugere a utilização do Método do Indicador Básico - BIA: No uso deste
método é realizado primeiramente o cálculo dos activos ponderados pelo risco (RWA) os quais correspondem
a 15% da média aritmética dos últimos 3 anos do indicador relevante anual positivo.

Valores em Milhares de meticais
Dezembro J unho de Dezembro J unho de
de 2021
2021
de 2020
2020
Fundos Próprios de Base Positivos
Capital realizado

152,366

152,366

152,366

152,366

Prémios de emissão de acções e outros títulos

108,267

108,267

108,267

108,267

85,058

84,161

84,161

71,871

350,105
695,796

345,027
689,821

345,027
689,821

275,378
607,881

Activos I ntangíveis

28,312

26,566

26,004

26,802

I nsuficiência de Provisões
Total dos Fundos Próprios de Base Negativos

13,589
41,901

12,110
38,676

4,610
30,614

26,802

Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não distribuídos
Resultados positivos transitados de exercícios anteriores
Total dos Fundos Próprios de Base Positivos

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

Fundos Próprios de Base Negativos

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.

Fundos Próprios Complementares Positivo ( Core Tier I I )

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

Provisões para riscos gerais de crédito ate ao limite de 0,0125% dos activos
ponderados pelo risco de crédito
Total Fundos Próprios Complementares Deduzidos ( Core Tier I I )
Total Fundos Próprios Elegí veis

135
135

118
118

126
126

122
122

654,030

651,264

659,333

581,202

0.42%

-1.22%

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

13.44%

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

Gestão de riscos

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

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

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

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

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

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

•

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

R

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

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

N
A

Com a projecção de crescimento para 2022 e 2024 não há necessidades para capital adicional uma vez que o
microbanco tem uma capitalização suficiente para cobrir as suas previsões de tomada de risco em actividades
expostas face a um conjunto de pressupostos. É, contudo, prudente, rever regularmente os pressupostos para
verificar se as mesmas continuam adequadas ou se uma nova previsão é necessária.
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O Conselho de Administração é responsável pelas eventuais perdas sofridas pelo Microbanco. Assumir
riscos, de forma apropriada, é parte integrante do negócio e o sucesso depende do grau de optimização
do balanceamento entre o risco e o benefício.

Em consideração aos seus actuais activos de risco e o conjunto de cenários para simular o impacto de riscos
acrescidos como resultado de factores de risco macroeconómicos, ambientais e internos, pode se concluir
que o capital do microbanco é adequado para suportar cenários de risco grave que corroem o rendimento,
fluxo de caixa e capital.
Divulgações quantitativas
Fundos Próprios e Adequação de Capitais em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020
Na tabela abaixo, apresentam-se os requisitos de capital para risco de Crédito por classes de risco, risco de
mercado e risco operacional pelo método do indicador básico, nos termos do Aviso 11/GBM/2013 de 31
de Dezembro.
Valores em milhares de Meticais

Requisitos de Capital

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

Risco de Crédito
Caixa e equivalentes de caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações I nternacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
I nstituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens I móveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos

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

Adequação de capital

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

2

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

•

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

•

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

1,006,231
338
16,454
687,388
76,269
223,763

8 6,677
1,723
60,228
4,352
20,299

8 0,498
27
1,316
54,991
6,101
17,901

1,08 2,5 19

1,004,212

8 6,602

8 0,337

946
946

2,019
2,019

76
76

161
161

63,991
63,991

62,5 76
62,576

5 ,119
5,119

5 ,006
5,006

14

5 44

1

44

1,147,470

1,069,35 0

91,798

8 5 ,5 48

91,798

85,548

Fundos Próprios

654,030

659,333

Excesso/( insuficiência) de fundos próprios

562,233

573,785

Rácio de Solvabilidade

5 7.00%

61.66%

Garantias, Avales, Aceites e Endossos
Operações Fora do Balanço ( Extrapatrimoniais)
Risco Operacional
Método do indicador básico
Método padrão
Risco de Mercado

As metodologias de avaliação da adequação do capital relativamente aos requisitos mínimos para cobertura
do risco de crédito, risco operacional e exigências de capital para o risco de mercado, seguem o disposto
no Aviso 11/GBM/2013, 12/GBM/2013 e 13/GBM/2013, respectivamente resumem-se como se segue:

Total dos riscos
Total de requisitos para a cobertura do risco de
crédito, operacional e de mercado

,

Ponderadas
Requisitos mí nimos de31Capitais
31Posições
de
de
Dezembro de 31 de Dezembro 31 de Dezembro Dezembro
2021
de 2020
de 2021
de 2020
1,08 3,465
21,537
752,846
54,405
253,731

No Balanço

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

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

Solvabilidade

cobrança de fluxos de caixa previstos para além do vencimento definido contratualmente.

Valores em Milhares de meticais
Dezembro J unho de Dezembro J unho de
de 2021
2021
de 2020
2020

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

Fundos Próprios

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

Fundos Próprios de nível 1 (Tier I )

695,796

689,821

689,821

607,881

Fundos Próprios Principáis de nível 1 (Tier I )

653,895

651,145

659,208

581,080

Fundos Próprios de nível 2 (Tier I I )
Fundos Próprios Totais Elegí veis

135
654,030

118
651,264

126
659,333

122
581,202

946,907 1,004,212

978,444

Imparidade: Reconhecimento segundo NIRF 9
O Socremo – Microbanco reconhece as perdas de crédito esperadas através dos seguintes estágios:

Activos ponderado pelo risco

Estágio 1 (Performing): As exposições no estágio 1 são definidas como não tendo tido aumentos significativos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial. O estágio 1 é, portanto, o estágio no qual
as novas exposições são originadas. Uma perda de crédito esperada de 12 meses - com base nas perdas

Na posição financeira

1,082,519

Fora da fora da posição financeira
Risco de mercado
Risco operacional

946

1,619

2,019

727

14

14

544

8,944

63,991
63,991
62,576
62,576
1,147,470 1,012,531 1,069,350 1,050,691

esperadas de eventos com possibilidades de incumprimento até 12 meses após a data do balanço - é
reconhecida nessas exposições.
Estágio 2 (Impaired): As exposições do estágio 2 são definidas como exposições que sofreram aumen-

Rácio de Solvabilidade
Fundos Próprios de nível 1 (Tier I )

60.64%

68.13%

64.51%

57.86%

Fundos Próprios Principáis de nível 1 (Tier I )
Rácio de Solvabilidade

56.99%
57.00%

64.31%
64.32%

61.65%
61.66%

55.30%
55.32%

8.00%

8.00%

8.00%

8.00%

Rácio de Solvabilidade ( mí nimo regulamentado)

tos significativos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, mas que não apresentam evidência
objetiva de perda de valor. Nestes activos, as perdas de crédito esperadas ao longo da vida são fornecidas
com base nas perdas esperadas ao longo de toda a vida esperada do instrumento financeiro.

O rácio de Solvabilidade calculado de acordo do Aviso n.º 9/GBM/2017 de 03 de Abril e Circular n.º 1/
SCO/2013 de 31 Dezembro do Banco de Moçambique, atingiu 57% em 31 de Dezembro de 2021, representando uma redução de 4.66 pp face aos 61.66% registados em 31 de Dezembro 2020. Este rácio situa-se
acima do limite mínimo estabelecido pelo Banco de Moçambique de 8%.

Estágio 3 (Default): Exposições que apresentam objectivamente as evidências de perdas por imparidade
de crédito na data de reporte financeiro, representando perdas por imparidade especifica de activos.
As perdas de crédito esperadas durante o período de vida deixarão de ser reconhecidas quando existirem

vii. Risco de crédito

evidências de que estes critérios deixaram de ser cumpridos. Estas poderão incluir um histórico do desempenho dos pagamentos atempadamente efectuados. A isenção por risco de crédito reduzido prevista na
NIRF 9 não foi adoptada pelo microbanco.

1. Divulgações qualitativas
a) Definições
•

•

•

S
O

H
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c) Apuramento de Imparidades e Provisões Regulamentares

Para efeitos contabilísticos e de apresentação da informação nos quadros deste capítulo designam-se:
Crédito vencido (NPL – Non performing loan): Corresponde ao conceito instituído pelo Aviso 16/
GBM/2013 do Banco de Moçambique e que se define como o crédito vencido (capital e juros vencidos) há mais de 90 dias (classe III e seguintes).

A constituição das Provisões Regulamentares Mínimas para a cobertura do risco de crédito, previstas nas

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

Fundos Próprios e Rácios e Limites Prudenciais. O excesso de Provisões Regulamentares, incluindo os reforços efectuados por recomendação do Banco de Moçambique, relativamente à Imparidade, nos termos

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

b) Metodologias de apuramento de Imparidades segundo a NIRF 9

R

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

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

•

O valor temporal do dinheiro; e

•

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

O microbanco adoptou á NIRF 9 em 1 de Janeiro de 2018.
Cálculo da perda esperada
O Socremo – Microbanco procede ao cálculo das imparidades (ECL – Expected Credit Loss – Perda de Crédito Esperada) de acordo com a NIRF 9.

O
D

do Artigo 18 do Aviso nº 08/GBM/2017, é deduzido do valor dos Fundos Próprios para efeitos de cálculo
dos Rácios e Limites Prudenciais.

N
A

O Microbanco classifica em crédito vencido as prestações vencidas de capital ou juros decorridos, logo que

Z
I
L

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

O
S

alíneas (a) a (d) do Artigo 4 do Aviso nº 16/GBM/2013, é feita nos termos indicados no referido Aviso do
Banco de Moçambique e apenas para efeitos de relato prudencial, designadamente a determinação dos

atinjam o primeiro dia após o seu vencimento, respeitando o expresso no Artigo 6.˚ do Aviso .n˚16.2013,
de 31 de Dezembro.
No âmbito da estratégia do risco de crédito, todos os créditos encontram-se segurados, sendo que, sempre
que ocorrem abates, o Socremo encaixa o montante correspondente ao valor do crédito abatido canalizado
pela empresa seguradora, que é contabilisticamente relevado na demonstração de resultados, na rubrica”
Outros rendimentos operacionais”.
Os juros de créditos vencidos são interrompidos e anulados três meses após a data de vencimento da
operação ou da primeira prestação em atraso e reconhecidos e é interrompida qualquer especialização
futura. Os juros não registados, sobre os créditos acima referidos, apenas são reconhecidos no exercício
em que venham a ser cobrados.
O processo de recuperação e acompanhamento de crédito é da competência da Direção de Risco. A DGR,
sendo responsável pelo processo de monitorização de crédito, tem como tarefa avaliar a adequação das
regras definidas, na Política de Acompanhamento e Recuperação de Crédito, no processo de acompanhamento e recuperação de crédito, em termos das soluções de reestruturação que são aplicadas, com o
objectivo de introduzir correções e melhorias a todo o processo.
Durante todo o ano de 2021, ocorreram os seguintes reforços e reversões com impacto na demonstração
de resultados do Banco decorrentes do reconhecimento de imparidades:

A mensuração das perdas esperadas de crédito visa reflectir:
•

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

•

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

•

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

Estes termos são interpretados da seguinte forma, de acordo com os requisitos da NIRF 9:
A LGD: Diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos e os fluxos de caixa de recebimentos esperados, descontados pela taxa de juro efectiva à data do reporte. A expectativa de fluxos de caixa considera os
fluxos de caixa decorrentes da venda de garantias detidas ou de outras melhorias do crédito que integrem
os termos contratuais. A estimativa reflecte o montante da calendarização dos fluxos de caixa esperados
pela execução da garantia, reduzida dos custos com a obtenção e venda da garantia. Inclui também, a

31 de Dezembro de
2021
Dotações de I mparidade de Crédito
Reversões
Efeito líquido reforço/ (recuperação)

24,965
(30,787)
( 5,8 22)

31 de Dezembro de
2020
66,050
66,050

d) Risco de concentração
Entende-se por risco de concentração de crédito “a possibilidade de uma exposição ou grupo de exposições em risco com potencial para produzir perdas de tal modo elevadas que ponham em risco a liquidez
e ou/a solvabilidade da instituição de crédito ou a capacidade para manter as suas principais operações.
O risco de concentração de crédito decorre da existência de factores de risco comuns ou correlacionados
entre diferentes contrapartes, de tal modo que a deterioração daqueles factores implica um efeito adverso
simultâneo na qualidade de crédito de cada uma daquelas contrapartes”.
A política do Socremo, relativamente à identificação, medição e avaliação do risco de concentração no
âmbito do risco de crédito está definida e enquadrada na Norma de Procedimentos sobre Princípios e
33
3
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Os índices de Concentração Sectorial (ICS) da carteira de crédito bruta do Microbanco em 31 de Dezembro de 2021, é apresentada no quadro abaixo:

Normas de Gestão de Risco do Socremo e responde, a qual se conforma integralmente às exigências do
Banco de Moçambique definidas através dos Avisos n.º 9/GBM/2017 de 3 de Abril e n.º 11/GBM/2013 e da
Circular n.º 03/SCO/2013, ambos de 31 de Dezembro.
O risco de concentração de crédito é monitorizado e controlado através das politicas e procedimentos
internos aprovados dentro do quadro da estrutura de gestão corporativa de riscos e de capital do microbanco e envolve o Departamento de Risco.
O risco de concentração do crédito é acompanhado ao nível das seguintes vertentes sob ponto de vista
de controlo:
• Concentração contraparte: possibilidade de ocorrência de perdas significativas decorrentes do risco
assumido perante uma contraparte ou um conjunto de contrapartes ligadas entre si;
• Concentração classe de risco: possibilidade de ocorrência de perdas significativas decorrentes de
uma exposição ou um conjunto de exposições assumidas perante classes de risco elevado;
• Concentração sectorial: possibilidade de ocorrência de perdas significativas decorrentes de uma
exposição ou um conjunto de exposições assumidas perante um determinado sector de actividade
económica; e
• Concentração por área geográfica: possibilidade de ocorrência de perdas significativas decorrentes
de exposições ou um conjunto de exposições assumidas perante uma ou um conjunto de contrapartes localizadas em determinada área geográfica.
2. Divulgações quantitativas
No âmbito do cálculo de requisitos de capital para risco de crédito, as posições em risco consideradas englobam exposições activas, registadas no balanço, assim como posições em elementos extrapatrimoniais.
As Posições associadas ao Activo: comportam: (i) Crédito sobre clientes; (ii) Caixa e disponibilidades em
Bancos Centrais; (iii)Disponibilidades sobre instituições de crédito; (vi) Empréstimos e adiantamentos a
Bancos.
As Posições associadas aos elementos extrapatrimoniais: comporta exclusivamente as garantias prestadas.
A 31 de Dezembro de 2021 o valor da posição em risco original, não considerando técnicas de mitigação de risco e contemplando o valor de exposição extrapatrimonial antes da aplicação dos coeficientes
de conversão em equivalentes de crédito (CCF) - era de 1,891,102 milhões (subida de 1.2% face a 31 de
Dezembro de 2020) e encontrava-se distribuída pelas classes de risco definidas no Aviso n˚19/GBM/2013.
A seguir, seguem os quadros que apresentam: (a) distribuição da carteira por tipo de exposição de crédito
bruto (empréstimos e adiantamentos a clientes, compromissos fora do balanço); (b) média da exposição
de crédito bruto, durante o período, distribuída por tipo de exposição de crédito (c) distribuição geográfica
das exposições de crédito, desdobradas por contrapartes; (d) distribuição das exposições por sectores de
actividade; (e) distribuição da carteira de crédito com base nos prazos residuais de maturidade dos contratos; (f ) índice de concentração Sectorial (g) índice de concentração individual (ICI):

Codigo CAE - Sectores de Actividade Económica
A --- Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
B --- Indústrias extractivas
C10-12 --- Indústrias alimentares, bebidas e tabaco
C13-14 --- Têxteis, vestuário
C15-16 --- Indústria de couro, madeira e cortiça
C18,31,32 --- Outras indústrias transformadoras
C23 --- Vidro, cerâmica e materiais de construção
C24-25 --- Indústrias metalúrgicas
C26-28,33 --- Máquinas e equipamentos
C29-30 --- Fabricação de material de transporte
D,E --- Electricidade, gás, água
F --- Construção
G --- Comércio e reparações
H --- Transportes e armazenagem
I --- Alojamento, restauração e similares
J --- Actividades de informação e de comunicação
K --- Actividades financeiras e de Seguros
L --- Actividades imobiliárias
M,N --- Outros serviços empresariais
P,Q --- Educação, saúde e apoio social
R,S --- Outras actividades
Total

Nr de Ordem da
Contraparte
1

Valores em milhares de Meticais

Posição em risco original

Posição em risco original por classes de risco:
Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais
Disponibilidades Sobre I nstituições de Crédito
Empréstimos e Adiantamentos a Bancos
Crédito a Clientes
Compromissos Fora do Balanço
TOTAL

( média ao longo do perí odo)

31 de Dezembro
de 2020
119,925
20,493
552,180
1,054,421
2,019

31 de Dezembro de
2021
170,613
45,629
401,993
1,099,536
946
1,718,717

31 de Dezembro
de 2021
171,913
22,469
556,663
992,715
1,617

1,749,037

31 de Dezembro
de 2020
166,807
24,108
502,824
956,056
1,358

1,745,377

R

A distribuição geográfica da carteira de crédito do Microbanco em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de
Dezembro de 2020, é apresentada no quadro abaixo:
Valores em milhares de meticais
Moçambique

Posição em risco original por classes de risco:

SuL

Centro

Norte

Total

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021
Operações no Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações I nternacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
I nstituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens I móveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros
Total Operações no Balanço

31/12/2020

Operações Extrapatrimoniais
TOTAL

S
O

Montante de Exposição

H
N

x2
1,500.00

2,250,000.00

1,500.00

2,250,000.00

1,500.00

2,250,000.00

1,500.00

2,250,000.00

1,486.26

2,208,956.90

1,482.55

2,197,945.61

1,474.94

2,175,439.15

6,784.48

46,029,114.59

52

3

6,512.52

42,412,929.78

53

4

5,789.28

33,515,716.60

54

5

5,404.63

29,209,971.39

55

6

5,301.45

28,105,326.83

56

7

5,000.00

25,000,000.00

57

8

4,089.56

16,724,517.35

58

1,474.58

2,174,386.18

9

3,882.26

15,071,942.71

59

1,447.95

2,096,558.42

3,727.83

13,896,716.51

60

1,435.03

2,059,305.36

3,287.53

10,807,846.93

61

1,427.48

2,037,713.17

3,056.73

9,343,616.63

62

1,406.56

1,978,396.97

3,052.30

9,316,535.29

63

1,393.36

1,941,463.24

2,812.93

7,912,547.06

64

1,369.28

1,874,919.50

2,564.96

6,579,005.54

65

1,368.21

1,871,995.87

16

2,421.18

5,862,122.28

66

1,366.82

1,868,202.38

17

2,409.50

5,805,685.43

67

1,364.65

1,862,272.98

18

2,347.56

5,511,023.87

68

1,363.08

1,857,981.63

19

2,266.87

5,138,695.06

69

1,350.00

1,822,500.00

20

2,257.72

5,097,293.68

70

1,350.00

1,822,500.00

21

2,241.82

5,025,770.36

71

1,311.72

1,720,619.85

22

2,081.29

4,331,759.74

72

1,308.05

1,711,005.27

N
A
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23

2,007.92

4,031,734.69

73

1,308.05

1,711,005.27

37,026
11,574
-

51,129
455,821
111,284
975,016
124,521
-

39,503
564,558
88,537
888,891
165,530
-

24

2,000.00

4,000,000.00

74

1,300.87

1,692,260.16

25

1,990.50

3,962,098.21

75

1,297.50

1,683,516.63

26

1,947.34

3,792,148.65

76

1,290.04

1,664,198.04

27

1,926.89

3,712,885.80

77

1,287.48

1,657,600.63

88,537
637,933
110,220
-

41,526.32
10,098.19
-

28

1,918.48

3,680,580.86

78

1,260.83

1,589,702.38

29

1,906.78

3,635,796.47

79

1,260.66

1,589,253.55

30

1,900.00

3,610,000.00

80

1,248.97

1,559,931.06

31

1,893.77

3,586,349.66

81

1,244.09

1,547,754.95

32

1,884.71

3,552,112.94

82

1,234.13

1,523,069.45

1,366,201

1,440,750

299,946

257,669

51,625

48,600

1,717,771

1,747,019

33

1,867.51

3,487,586.47

83

1,212.86

1,471,022.10

946

2,019

-

-

-

-

946

2,019

34

1,863.91

3,474,164.22

84

1,212.86

1,471,022.10

946

2,019

-

-

-

-

946

2,019

35

1,798.57

3,234,857.64

85

1,207.58

1,458,254.29

1,367,147

1,442,768

51,625

48,600

1,718,717

1,749,037

36

1,770.47

3,134,549.86

86

1,200.00

1,440,000.00

37

1,736.77

3,016,366.56

87

1,195.57

1,429,394.80

38

1,733.07

3,003,514.29

88

1,178.90

1,389,812.28

39

1,730.01

2,992,920.76

89

1,176.03

1,383,044.21

40

1,700.00

2,890,000.00

90

1,170.91

1,371,027.89

41

1,650.00

2,722,500.00

91

1,168.71

1,365,883.06

42

1,643.24

2,700,237.70

92

1,161.15

1,348,271.64

43

1,637.62

2,681,805.81

93

1,156.13

1,336,645.83

44

1,620.79

2,626,963.47

94

1,144.93

1,310,857.84

45

1,561.21

2,437,386.03

95

1,139.02

1,297,362.00

46

1,549.07

2,399,602.37

96

1,137.11

1,293,014.60

47

1,533.19

2,350,662.38

97

1,133.45

1,284,699.83

48

1,509.24

2,277,811.41

98

1,133.44

1,284,683.97

49

1,502.44

2,257,316.94

99

1,131.13

1,279,455.08

50

1,500.00

2,250,000.00

100

1,127.27

1,270,737.65

Total

200,313.19

581,281,078.43

Total Exposição da I nstituição

1,097,369.30

I ndí ce de Concentração I ndividual ( I CI )

26.44%

299,946

257,669

A distribuição das exposições por sector em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020,
apresentam-se como segue:
CRÉDI TO A CLI ENTES

4

Nr de Ordem da
Contraparte
78,095,343.84
51
x2

213,933
43,737
-

39,503
564,558

A concentração do risco de crédito por distribuição geográfica verifica-se na zona Sul, representando
cerca de 79.54% (31 de Dezembro de 2020: 82.49%) da exposição original total do Microbanco.

Administração Central
Actividade Financeira
Comércio e Serviços
Transportes e Comunicações
Construção
Outros

Montante de
Exposição
8,837.16

267,507
32,438.19
-

51,129
455,821
111,284
665,982
81,984
-

Operações Extrapatrimoniais
Garantias, Avales, Aceites e Endossos

143,804,164.63
851,843,908.63
12,444,803.37
3,194,741.69
8,681.28
2,383,547.05
356,583.04
4,386,846.92
17,163.27
2,269,007.58
9,749,575,700.85
286,991,417,216.27
3,705,585,349.33
6,588,156.30
947.14
112,631,241.63
1,309,969,001.00
233,494,483.40
81,165,965,999.71
384,295,937,543

% relativamente ao
montante de exposição
total
1.1%
0.0%
2.7%
0.3%
0.2%
0.0%
0.1%
0.1%
0.2%
0.0%
0.1%
9.0%
48.9%
5.6%
0.2%
0.0%
0.0%
1.0%
3.3%
1.4%
25.8%
100.0%
31.91%

2
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A
E
1,651,154

11,991.84
29,186.37
3,527.72
1,787.38
93.17
1,543.87
597.15
2,094.48
131.01
1,506.32
98,739.94
535,715.80
60,873.52
2,566.74
30.78
10,612.79
36,193.49
15,280.53
284,896.41
1,097,369.30
1,204,219,389,361.44

x^2

Os índices de Concentração Individual (ICI) da carteira de crédito bruta do Microbanco em 31 de Dezembro de 2021, é apresentada no quadro abaixo:

Total da exposição bruta e média anual do risco de crédito
Posição em risco original

Montante de exposição
sobre o sector ( x)

DI SPONI BI LI DADES
E APLI CAÇÕES
EM I C’S

OPERAÇÕES EXTRAPATRI MONI AI S

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
455,821
564,558
162,413
128,040
853,792
731,851
19,544
26,999
13,493
17,429
946
2,019
212,707
278,143
1,099,536 1,054,421
618,235
692,598
946
2,019

Valores em milhares de meticais
TOTAL

31/12/2021
455,821
162,413
853,792
19,544
14,440
212,707
1,718,717

31/12/2020
564,558
128,040
731,851
26,999
19,448
278,143
1,749,037

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022
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A distribuição da carteira de crédito por maturidades contratuais residuais em 31 de Dezembro de 2021
e 31 de Dezembro de 2020, é apresentada no quadro abaixo:

A gestão da política e estratégia relacionada com o risco de taxa de câmbio é definida no comité ALCO e
controlado pelo Comité de Risco do Conselho de Administração.
As posições curtas liquidas e as posições longas devem ser convertidas em meticais à taxa de câmbio de
referência à vista e adicionadas de modo a formar o total das posições curtas liquidas e o total das posições
longas liquidas.

Valores em milhares de Meticais

31 DE DEZEMBRO DE 2021

Posição em risco original por classes de risco: ATÉ 1 MÊS
Administrações Centrais e Banco Centrais
336,338
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
105,925
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Total das posições por classes de risco
442,263

1 A 3 MESES 3 A 12 MESES
65,655
225,256
518,737
290,911
518,737

1 A 3 ANOS
117,092
117,092

MAIOR DE 3 ANOS
8,005
8,005

SEM
MATURIDADE
DEFINIDA
124,521
124,521

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

TOTAL
336,338
65,655
975,015
124,521
1,501,529

2. Divulgações quantitativas
Com referência a 31 de Dezembro de 2021, o Socremo encontrava-se exposto ao risco cambial, tal como
mostra o quadro abaixo:
Valores em milhares de meticais
Tipos de Posições

PAÍ SES

Longa
1
Estados Unidos da América
União Europeia
Total (9)
Base de Incidência para o
Cálculo de Requisitos de
Capitais para a Cobertura do
Risco Cambial (6)

Valores em milhares de Meticais

31 DE DEZEMBRO DE 2020
Posição em risco original por classes de risco: ATÉ 1 MÊS
1 A 3 MESES 3 A 12 MESES
Administrações Centrais e Banco Centrais
484,136
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
68,044
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
93,615
193,059
485,586
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Total das posições por classes de risco
577,750
261,103
485,586

1 A 3 ANOS
106,981
106,981

MAIOR DE 3 ANOS
9,651
9,651

SEM
MATURIDADE
165,530
165,530

TOTAL
484,136
68,044
888,891
165,530
1,606,601

x.

R

No caso das cauções reais (colaterais e depósitos), a redução do risco é calculada de acordo com a metodologia própria, através dos devidos haircuts.
Consequentemente, é definido, pelo Conselho de Administração, o nível e o tipo de garantias adequados
à operação, sendo a sua monitorização efectuada periodicamente pela área competente.
Os principais instrumentos utilizados como garantias são hipotecas, avales, penhor de depósitos e fianças.
Relativamente às garantias reais hipotecárias, as avaliações dos bens são realizadas por avaliadores independentes, em cada operação de avaliação creditícia, tendo em conta que os créditos cobertos por esta
garantia renovam-se, em média, a cada 18 meses.
Dado o segmento em que o Microbanco opera, as restantes garantias não são reais, tratam-se de bens (mercadorias e bens domésticos) de valor comercial reduzido a zero, cuja utilidade é de pressionar o mutuário
para honrar com o compromisso de liquidar a divida nas datas previstas no plano financeiro. Estas garantias
não reias, são maioritariamente para cobrir microcréditos, que estruturalmente, abarcam cerca de 53.2%
do credito total. Por esta razão, dado o tipo de garantias qua caracterizam o segmento de microfinancas, a
probabilidade de não recuperação do crédito abatido por via de venda das garantias, é quase certa, pelo
que o Socremo celebrou em 2014 um Contrato de Seguro de Crédito para mitigar essas perdas.
ix. Risco de mercado
1. Divulgações qualitativas
Risco de mercado é o risco do justo valor ou fluxos de caixa futuros de instrumentos financeiros variar devido a alterações das variáveis do mercado, tais como taxas de juro, taxas de câmbio e cotações. O capital
de risco dos preços não se aplica ao Socremo, uma vez que o activo financeiro (Instrumento de capital não
cotado) é mensurado ao custo. Actualmente, o risco de mercado disposto no Aviso 13/GBM/2013 apenas
contempla a cobertura do risco cambial.
O risco cambial é o risco do valor de um instrumento financeiro variar devido às alterações das taxas de
câmbio. O Conselho de Administração fixa um nível limite de exposição por moeda. De acordo com a política do Microbanco, as posições cambiais são monitorizadas diariamente para garantir que as mesmas são
mantidas dentro dos limites estabelecidos.
A participação na SIMO, está relevada no balanço da Socremo como um Activo Financeiro (Instrumento
de capital não cotado).

6.4
7.2
13.6

-

-

Risco operacional

Curtas
4
-

Posições
Líquidas

Longas Curtas
5
6

Longas Curtas
7
8

-

-

6.4
7.2
13.6
13.6

-

S
O

H
N

O
S

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

O
D

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

N
A

Z
I
L

A
E

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

USD
EUR

Longas
3

Posições não
Compensáveis

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

viii. Mitigação do risco de crédito

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

Dólar
Euro

Curta
2

1. Divulgações qualitativas

Em termos globais não se registaram alterações significativas na distribuição da carteira de crédito pelos
intervalos de prazo residual. A concentração verifica-se no prazo entre 3 a 12 meses, correspondente a
38.92% da carteira de crédito (31 de Dezembro de 2020:46.05%), o que caracteriza a maturidade da carteira de crédito no segmento de microfinanças. A maturidade média da carteira de crédito do Microbanco
fixa-se a 13 meses.

Divulgações qualitativas

DIVISAS

Posições Estruturais e
elementos deduzidos
aos Fundos Próprios

O Microbanco conduz os seus esforços no sentido de mitigar estes riscos através duma forte estrutura governativa e controlos internos, que incluem uma adequada segregação de funções, acessos, autorização e
processos de reconciliação, formação do pessoal e processos de avaliação.
A Administração é responsável pela introdução e manutenção operacional e manutenção de processos
e procedimentos operacionais eficazes, sendo estes documentados em vários manuais que são revistos
periodicamente para ter em conta a necessidade de mudança.
O método de cálculo dos requisitos de fundos próprios para efeitos de capital prudencial para cobertura de
risco operacional é o Método do Indicador Básico (BIA), regulamentado através do Aviso 12/GBM/2013 do
Banco de Moçambique. De acordo os mesmos, os requisitos de capital baseiam-se num indicador definido
como relevante, o qual é multiplicado por uma percentagem fixa, ou seja, correspondente a 15% da média
aritmética do indicador relevante anual dos últimos 3 exercícios.
2. Divulgações quantitativas
A exposição do risco operacional a 31 de Dezembro de 2021 é de 63,991 milhares de meticais (31 de
Dezembro de 2020: 62,576 milhares de meticais). A base de cálculo de requisitos de fundos próprios
para cobertura do risco operacional nos últimos três exercícios apresenta-se como segue:
Valores em milhares de meticais
Actividades
1. Total das Actividades Sujeitas ao Método do Indicador Básico
DESCRIÇÃO
(+) J uros e Rendimentos Similares
(-) J uros e Encargos Similares
(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital
(+) Comissões Recebidas
(-) Comissões Pagas
(+) Resultados de Operações Financeiras
(+) Outros Resultados Operacionais

Indicador Relevante
Ano n-2
Ano n-1
( 1)
( 2)
431,497
434,768
Ano n-2
499,008
116,721
49,137
1,662
(1)
1, 736

Base de Cálculo dos
Requisitos Mínimos de
Capitais
Ano n
( 3)
( 4)
413,557
63,991

Ano n-1
510,896
124,057

Ano n
454,911
107,292

49, 573
5, 368
21
3, 703

43,984
3, 151
315
24,790

xi. Risco de taxa de juro na carteira bancária
1. Divulgações qualitativas
O risco de taxa de juro decorre da possibilidade de alterações nas taxas de juro poderem afectar os fluxos de caixa
futuros ou o justo valor dos instrumentos financeiros. O Microbanco monitoriza a sua exposição aos efeitos resultantes
da flutuação das taxas de juro do mercado sobre o risco da sua posição financeira e dos fluxos de caixa. As margens
financeiras podem aumentar como resultado de tais flutuações mas também podem reduzir ou criar perdas em
5
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Quadro 2
Impacto na margem financeira (31/12/2021)

caso de ocorrerem movimentos não previstos.
A medição e avaliação do risco de taxa de juro são efectuadas nos activos e passivos que são remunerados a uma
taxa de juro, nomeadamente, empréstimos e adiantamentos de clientes, disponibilidades em instituições de crédito, aplicações em instituições de crédito, recursos de outras instituições de crédito e depósitos e contas correntes.

Valores em milhares de meticais
Margem de juros
349,940
Banda temporal

A identificação, mensuração e controlo do risco de taxa de juro da carteira bancária do Microbanco fazem parte das
funções da Direcção do Risco. A gestão do risco de taxa de juro tem como referência os princípios recomendados
pelo Banco de Moçambique.
Com o objectivo de assegurar uma exposição ao risco de taxa de juro dentro dos limites adequados ao perfil de
risco do Microbanco, o Microbanco está em curso num projecto de estabelecimento de um conjunto de critérios
sobre o risco de taxa de juro no balanço e na carteira bancária, incluindo a fixação de limites para certas variáveis
significativas do nível de exposição a este tipo de risco. Actualmente o Microbanco esta confortável com os resultados dos desvios preconizados na Circular nº04 SCO/2013, pelo facto dos resultados das flutuações não serem
materialmente relevantes.
A medição e avaliação do risco de taxa de juro da carteira bancária do Microbanco assentam, fundamentalmente no
método maturidade/repricing. Esta técnica tem por base a distribuição das posições do balanco e extrapatrimoniais
sensíveis à taxa de juro num número predefinido de bandas temporais, de acordo com a maturidade residual (se
tiverem taxa fixa), ou de acordo com o tempo remanescente para a próxima data de fixação (se tiverem taxa variável),
apurando-se de seguida o impacto nesses instrumentos de uma deslocação paralela da curva de rendimentos de
+ 200 pontos base (cf. Circular nº04 SCO/2013).

À vista
a vista - 1 mês
1 - 2 meses
2 - 3 meses
3 - 4 meses
4 - 5 meses
5 - 6 meses
6 - 7 meses
7 - 8 meses
8 - 9 meses
9 - 10 meses
10 - 11 meses
11 - 12 meses

Activos
( +)
336,875
102,883
178,259
108,997
99,658
88,930
76,428
66,536
54,853
45,885
37,228
28,954
20,266

Passivos Extrapatrimoniais
( -)
( +/-)
129,747
59,801
34,006
83,983
73,631
40,293
60,812
13,045
25,074
36,955
31,184
24,323
163,387

Posição
( +/-)
207,128
43,082
144,253
25,014
26,027
48,637
15,617
53,491
29,779
8,929
6,044
-134,433
20,266

Total

1,245,752

776,242

493,834

Margem de juros
Impacto acumulado dos

A avaliação do impacto sobre a situação líquida tem por base um quadro analítico simplificado, com um
conjunto de pressupostos, que incluem a classificação dos instrumentos financeiros em bandas temporais
de maturidade residual, às quais são atribuídos ponderadores que reflectem a duração modificada de cada
banda e a variação da taxa de juro a aplicar na simulação dos impactos. Os ponderadores resultam da consideração do prazo médio da respectiva banda, de uma situação de partida em que todos os elementos
patrimoniais e extrapatrimoniais são remunerados à taxa de 5 por cento e são descontados à taxa de 5 por
cento, independentemente da maturidade e do tipo de instrumento.

À vista
1-3 meses
3-6 meses
6-12 meses
1-2 anos
2-3 anos
3-4 anos
4-5 anos
5-7 anos
7-10 anos
10-15 anos
15-20 anos
> 20 anos
Total

Activos
( +)
439,759
287,256
265,016
253,721
90,232
26,860

Passivos
( -)
189,548
117,990
174,736
293,968

Extrapatrimoniais
( +/-)

Posição
( +/-)
250,211
169,266
90,280
-40,247
90,232
26,860

6,239
1,452
314

6,239
1,452
314
0
0
0
0

6.14%
7.71%
10.15%
13.26%
17.84%
22.43%
26.03%

383
112
32
0
0
0
0

594,608

0

5,049

Impacto acumulado dos
instrumentos sensíveis à taxa

5,049

( 3)

654,030

( 4)

0.77%

( 5)

0
0
0
1,370,849

776,242

Factor ponderaçao ( %) Posição ponderada
( 1)
( 2)
0.08%
200
0.32%
542
0.72%
650
1.43%
-576
2.77%
2,499
4.49%
1,206

0

Fundos próprios
Impacto situação líquida
/Fundos próprios

( +) = choque de 200 pb na taxa de juro no sentido ascendente
( -) = choque de 200 pb na taxa de juro no sentido descendente
6

( 10)

O
S

(+)

9,508

(-)

(9,508)

(+)
(-)

2.72%
-2.72%

O
D

Os resultados sugerem que, dada a posição de gap positivo do banco, uma mudança ascendente de 200 pb na
curva de rendimentos impactaria positivamente na receita líquida de juros do banco em 2.72% e no Capital Próprio
em 0.77%, se todas as condições permanecessem iguais e os pressupostos se materializassem. No entanto, espera-se que uma mudança descendente na curva de rendimentos afecte negativamente o banco. Essa sensibilidade à
variação da taxa de juros ainda é muito baixa e considerada de possível gestão pelo Microbanco.
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A sensibilidade da carteira bancária ao risco de taxa de juro encontra-se dentro dos limites orientadores definidos
pelo Banco de Moçambique.
xii. Risco de liquidez
1. Divulgações qualitativas
O risco de liquidez é o risco do Microbanco ser incapaz de cumprir com as suas obrigações de pagamento, quando se vencem em circunstâncias normais e de pressão. A fim de mitigar este risco, a gestão tem
procurado diversas fontes de financiamento, além de depositar um valor mínimo e monitorizar fluxos de
caixa futuros numa base diária. Este processo, inclui uma avaliação dos fluxos de caixa futuros esperados
e da disponibilidade de alto grau de garantia que poderá ser utilizada para garantir um financiamento
adicional, caso seja necessário.
O Microbanco detém uma reserva obrigatória de 10.5 % junto do Banco de Moçambique sobre os depósitos dos clientes.
A posição de liquidez é avaliada e gerida tendo em consideração uma variedade de cenários, dando a
devida atenção a factores de tensão relacionados tanto para o mercado em geral assim como para com o
Socremo em particular. O mais importante é manter os limites dos rácios de liquidez entre os depósitos
de clientes e passivos para com clientes. O rácio de liquidez consiste na ponderação dos valores em caixa,
depósitos de curto prazo e investimentos altamente líquidos, com os depósitos de clientes e empréstimos
obtidos com vencimento no mês seguinte.
Além disso, o Conselho de Administração estabeleceu um comité para resolver os principais riscos financeiros mencionados anteriormente, que incluem o risco de mercado e de liquidez assim como risco de
capital e de concentração, mas excluindo o risco de crédito, para a qual foi especificamente criado o ALCO.

O comité compreende o Director Geral, Director Financeiro, Director de Risco e Director de Operações.

Efeito na situação líquida de um choque de 200 pb na taxa de juro:
(+)
(-)

2.72%

O principal objectivo do Comité é garantir que os lucros sejam alcançados de forma sustentável e estável
e acrescentar valor ao negócio através de uma gestão efectiva. Esse objectivo é alcançado direccionando
a gestão estratégica para o balanço, dentro de um quadro de políticas de risco e controlos aceitável.

Valores em milhares de meticais
31 de Dezembro de 2021
(+)
5,049
(-)
-5,049
% Fundos Próprios

( 9)

De acordo com a metodologia usada, o impacto na situação líquida decorrente de uma deslocação paralela de 200
p.b. da curva de taxas de juro é de 0.77% do valor dos fundos próprios.

A
E

Valores em milhares de meticais
Situação líquida
654,030

S
O

H
N

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

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

R

349,940

% Margem de juros

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

Quadro 1
Impacto nos fundos próprios (31/12/2021)

( 8)

Efeito na margem de juros de um choque de 200 pb na taxa de juro:

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

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

9,508

3 1 de Dezembro de 2021

De igual forma, a avaliação do impacto sobre a margem financeira tem por base um conjunto de factores
de ponderação, que deverão agora reflectir o impacto sobre proveitos e custos de juros, no horizonte de
um ano, associado a uma alteração de 200 p.b. na taxa de juro (Quadro 2). Como pode verificar-se os ponderadores são inversamente proporcionais ao tempo que medeia entre a data de realização da simulação
e o respectivo horizonte temporal, que é de 12 meses.

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

9,508

Valores em milhares de meticais

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

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

Posição ponderada
( 7)
4,143
827
2,524
395
370
608
169
492
223
52
25
-336
16

Total

Impacto acumulado dos

2. Divulgações quantitativas

Banda temporal

0

Factor ponderação ( %)
( 6)
2.00%
1.92%
1.75%
1.58%
1.42%
1.25%
1.08%
0.92%
0.75%
0.58%
0.42%
0.25%
0.08%

0.77%
-0.77%

Ainda no âmbito do risco de liquidez o Banco reporta, diariamente, ao regulador, de acordo com o estipulado no Aviso n.º 14/GBM/2017 de 09 de Junho o rácio de liquidez, calculado com base na seguinte fórmula:
Rácio de liquidez =

Activos líquidos
x100
Passivos de Curto Prazo

De acordo com o Aviso acima referido, os Bancos devem manter diariamente um rácio de liquidez não
inferior a 25%. O Socremo tem vindo a monitorar e a cumprir rigorosamente este indicador, com resultados
muito acima dos 25%.

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022
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Relatório de Disciplina de Mercado
a 30 de Junho de 2021
Socremo - MICROBANCO, S.A.

2. Divulgações quantitativas

xiii. Participações patrimoniais

A tabela abaixo resume a posição de liquidez do Socremo em 31 de Dezembro de 2021, à luz do Aviso
n.º14/GBM/2017:

O Socremo detém uma participação no capital próprio da SIMO – Sociedade Interbancária de Moçambique,
gestora de cartões, no valor de 6,327 milhares de meticais, por motivos regulamentares, que lhe confere a
uma percentagem de participação de 0.5% no capital social da SIMO.

Valores em milhares de Meticais
31 de Dezembro de 2021
A. Activos lí quidos
1. Caixa e disponibilidades em bancos centrais
1.1 Caixa
1.2 Disponibilidades no Banco de Moçambique excluindo reservas obrigatórias
1.2.1 Disponibilidades no Banco de Moçambique
1.2.2 Reservas obrigatórias
1.3 Disponibilidades em bancos centrais no estrangeiro
2. Disponibilidades em outras instituições de crédito
2.1 No país
2.2 No es trangeiro
3. Aplicações em instituições de crédito
3.1 No Banco de Moçambique
3.1.1 Mercado monetário interbancário
8. Total de activos lí quidos

A participação na SIMO, está relevada no balanço da Socremo como um Activo Financeiro (Instrumento de

34,348.25
33,960.31
387.94
116,185.16
115,797.22

capital não cotado).
xiv. Indicadores prudenciais e económico-financeiros

31 de Dezembro de 2021

41,114.17
41,114.17
336,000.74
336,000.74
336,000.74
411,463.15

DESCRIÇÃO

B. Passivos de curto prazo
5. Recursos de clientes
11. Credores e outros recurs os
12. Total de passivos de curto prazo

1,031,807.61
2,786.27
1,034,593.88

C. Rácio de liquidez

39.77%

A tabela abaixo mostra a cobertura de responsabilidade com referência a 31 de Dezembro de 2021 à luz
do Aviso n.º15/GBM/2013:

Valores em milhares de Meticais
Valores realizáveis e exigíveis no prazo de:
0 a 30 dias
31 a 180 dias
mais de 180 dias
1. Total dos valores de cobertura
1.1 Disponibilidades e valores equivalentes
1.2 Aplicações
1.2.1 Depósitos
1.2.2 Outras aplicações em instituições de crédito
1.2.3 Crédito
1.2.4 Activos financeiros
1.2.5 Devedores
1.2.6 Outras
2. Responsabilidades exigíveis
3. Excesso/Défice de cobertura ( 1-2)
4. Valor acumulado

679,467
216,242
463,225
336,001
106,876
159
20,189
588,129
91,339
91,339

551,342

Totais

401,594
-

1,632,403
216,242
1,416,161
62,000
336,001
972,849
25,122
20,189
1,177,621
454,781
454,781

-

551,342
62,000

401,594
-

489,342
-

376,631

294,995
256,347
347,685

294,498
107,096
454,781

24,962

R

FÓRMULAS (AVISO Nº 16/GBM/2017)
31 de Dezembro 31 de Dezembro
de 2021
de 2020
37.54%
36.85%
57.00%
61.66%
56.99%
61.65%

CAPITAL
Rácio de lavancagem
Rácio de Solvabilidade
Tier 1 Capital

Capitais Próprios/Activo total
Fundos Próprios/Activos Ponderados pelo Risco
Fundos Próprios de Base /Activos Ponderados pelo Risco

QUALIDADE DE ACTIVOS
Rácio de Crédito Vencido até 90 dias
Rácio de Crédito em Incumprimento (NPL)
Rácio de Cobertura do NPL

Crédito Vencido até 90 dias/Crédito Total
Crédito em Incumprimento (Bruto)/Crédito Total (Bruto)
Provisão para Crédito em Incumprimento/Crédito em Incumprimento

3.48%
7.88%
79.23%

5.71%
10.06%
71.09%

GESTÃO
Custo de Estrutura
Custo de funcionamento
Rácio de Eficiência

Custos Operacionais/Produto Bancário
Custos Administrativos/Produto Bancário
Activos Productivos/N.˚de Trabalhadores

99.16%
81.90%
4,873

84.56%
70.46%
4,925

RESULTADOS
Rácio da Magem Financeira
Rendibilidade do Activo (ROA)
Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE)

Margem Financeira/Activos Produtivos Médios
Resultado Liquido/Activos Médios
Resultado Liquido/Capitais Próprios Médios

22.11%
1.09%
3.08%

23.05%
0.32%
0.88%

21.54%
106.24%
39.77%

29.25%
96.78%
49.90%

H
N

LIQUIDEZ
Rácio de Activos Líquidos
Activos Líquidos/Activo Total
Rácio de Transformação
Crédito Total/Depósitos Totais
Rácio de Cobertura de Liquidez de Curto Prazo Activos Líquidos/Passivos de Curto Prazo

O
D

S
O

O
S

Informação publicada de acordo com o Aviso nrº 16/GBM/2017 e Circular nrº 2/EFI/2017

A
E

Z
I
L

N
A
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ANÚNCIO DE VAGA
ARTESÃO SERVIÇOS DE POÇOS X2
(WELL SERVICE OPERATOR)

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

LOCALIZAÇÃO: TEMANE

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E CONSTRUÇÃO
AUSCULTAÇÃO PÚBLICA

Objectivo da função

ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA DO COMPLEXO DESPORTIVO
BAIRRO INCASSANE – DISTRITO MUNICIPAL KATEMBE

O Conselho Municipal de Maputo (CMM) encontra-se a implementar o Plano de
Estrutura Urbana do Município de Maputo e o Plano Geral de Urbanização do
Distrito Municipal KaTembe que prevêem, de entre vários aspectos, a provisão
de instrumentos de gestão urbana, de nível inferior, como Planos Parciais de Urbanização e Planos de Pormenor. Com estes instrumentos, o CMM pretende responder às necessidades de provisão, aos seus munícipes, do espaço habitacional urbanizado, o reordenamento das áreas habitacionais de ocupação
desordenada e assegurar condições para emissão do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT).
Neste contexto, de modo a garantir um processo de urbanização contínua das
diferentes áreas do Distrito Municipal KaTembe, alinhado aos princípios legais
e urbanísticos vigentes, sem ignorar a situação actual das ocupações existentes
nas áreas de intervenção, decorre a elaboração do Plano de Pormenor da zona do
Complexo Desportivo, no Bairro Incassane.
Assim sendo, são convidados os moradores do bairro e o público em geral, a participarem na auscultação pública agendada para às 9.00 horas do dia 11 de
Junho de 2022 (sábado) do corrente ano, na Sede do referido bairro, onde será
feita a apresentação da proposta do Plano de Pormenor da zona do Complexo
Desportivo, bem como a recolha de sugestões sobre o processo de elaboração, de
modo a torna-lo mais participativo e alinhado às espectativas dos moradores e
munícipes visados.
A Directora
(Ilegível)
Unidos e Coesos Vamos Txunar Maputo

propriedade da Well Services e mantê-la em boas
condições de funcionamento e certificada;

Conduzir todas as actividades diárias de manutenção
e testes de Integridade de Poços, conforme solicitado

• Colectar dados de poços mediante solicitação;

pelos supervisores de manutenção de Poço.

• Apoiar a redacção e emissão de relatórios sobre todas
as operações diárias;

Responsabilidades principais:

• Apoiar o supervisor de manutenção de poço mediante
solicitação;

• Apoiar a garantia, a segurança e a integridade contínua
de todos os poços a qualquer momento dentro de seu
ciclo de vida de produção;

• Manter todos os dispositivos de medição (detectores
de gás, manómetros, etc.) mantidos e calibrados;

• Conduzir testes semestrais de funcionamento da
arquitectura dos poços;

• Manter todos os veículos de serviços de poço em
estado seguro e limpo (atender a todos os ciclos de
inspecção necessários);

• Conduzir testes anuais de integridade da arquitectura
dos poços;

• Dar entrada para optimizar as tarefas do dia-a-dia e
procedimentos operacionais;

• Apoiar a solução de problemas de equipamentos com
defeitos, em particular os TR-SCSSVs, SSVs, Choke,
válvulas de isolamentos e instrumentos comunicação
de poços;

• Colaborar de perto com as equipas de poços, produção,
instrumentação e manutenção;

• Compreender e cumprir rigorosamente a Filosofia das
Barreiras de segurança da Sasol;
• Fornecer suporte a todas as actividades de
Intervenções em Poços, como slickline, recarga de
anular, testes de poços, etc.;

• Apoiar colegas mais jovens ou novos para desenvolver
sua carreira em serviços de poço.

Requisitos e experiência específica:
• NQF 4 Ocupacional / Académico;
• Carta de condução nacional válida;

• Actuar como ponto focal e representante da empresa
para prestadores de serviços terceirizados;

• Fluente em Inglês e Português;

• Apoiar a equipa MOEMS no reparo, rectificação e
recertificação das válvulas de isolamento e Choke
usadas;

• Entendimento da arquitectura completa do poço.

• Participar e apoiar os exercícios de resposta a
emergências;

• Certificação IWCF ou IADC Nível 3;

Experiência mínima
5+ anos relevantes

• Atender a alarmes de poço;
• Realização regular de inspecções visuais de todos
poços;
• Compreender e apoiar a Gestão de Anular (MAASP,
MAWOP, NOL, limitações tubulares, composições de
fluidos, etc.);

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis,
até ao dia 2 de Junho, no website da http://www.
sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires, clique
na opção Find jobs e seleccione Moçambique para ter
acesso às vagas disponíveis.

• Compreender e operar a bomba de alta pressão
de baixo volume, alto volume e baixa pressão de
5499
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ANÚNCIO DE VAGA

PLANIFICADOR DE MANUTENÇÃO
(MAINTENANCE PLANNER)

LÍDER DO TURNO DE PRODUÇÃO
(PRODUCTION SHIFT LEADER)

LOCALIZAÇÃO: TEMANE

LOCALIZAÇÃO: TEMANE

Breve Descrição / Objectivo do
Trabalho

• Garantir
alta
disponibilidade
confiabilidade dos activos;

• Garantir que toda a infraestrutura do
depósito seja mantida de acordo com
todos os requisitos legais;

• Gerir a coordenação das actividades de
manutenção;

• Garantir que toda a infraestrutura do
depósito esteja disponível conforme
programado em todos os momentos;
• Garantir que todos os veículos sejam
mantidos, disponíveis e substituídos
conforme o cronograma;

e

Breve Descrição / Finalidade do
Trabalho
Liderar o esforço da equipa de comissionamento e
arranque das operações para garantir os volumes
de produção, aplicando conhecimentos técnicos
especializados e garantir a máxima disponibilidade
de equipamentos através da gestão de pessoal,
sistemas e processos.

• Trabalhar em estreita colaboração com
a equipa de manutenção de engenharia
para garantir que o programa de
manutenção
seja
rigorosamente
cumprid.

Descrição do Recrutamento /
Principais Responsabilidades

Educação formal

• Comissionamento e arranque especificamente:
supervisionar a execução segura das actividades
de comissionamento e inicialização por equipa
de produção;

• Responsável pelo orçamento para
manutenção da cadeia de suprimentos
para todas as instalações do depósito;

• Diploma de Ensino Médio / Escolar ou
similar

• Responsável pelo desenvolvimento
de uma equipa de manutenção de alto
desempenho e focada no cliente.

Experiência mínima

• Responsável pela validação dos conteúdos dos
módulos de formação;

• 9+ anos relevantes

• Gerir e liderar uma equipa de produção de
comissionamento assumindo a responsabilidade
geral para gerir o desempenho e treinamento e
desenvolvimento da equipa;

Principais Responsabilidades
• Gerir a interface com a equipa de
manutenção para actividades de
manutenção nos depósitos e gerir a
manutenção da frota de transporte;
• Estabelecer estratégias de manutenção
relevantes;
• Estabelecer
trabalho;

sistema

de

gestão

Para concorrer, visite a lista de posições
disponíveis, até ao dia 2 de Junho, no
website da http://www.sasol.com/
carrers/carrers/experienced-hires,
clique na opção Find jobs e seleccione
Moçambique para ter acesso às vagas
disponíveis.

• Coordenar todas as actividades de manutenção e
comissionamento da planta;
• Executar a supervisão de manutenção da planta;
• Assistir e reforçar a equipa em relação à inspecção
de instalação e equipamentos;
• Preparar e emitir relatórios diários;
• Rever o desempenho regularmente e dar
reconhecimento onde é devido, lidar e manter
registo de mau desempenho e incapacidade de
trabalho;

de

4425

• Gerir e desenvolver os colaboradores de forma
eficaz;
• Fornecer um plano de sucessão;
• Identificar e treinar talentos na equipa que
podem substituí-lo;
• Ser responsável pelo bem-estar dos funcionários;
• Criar equipas e criar sinergias trabalhando além
dos limites;
• Sustentar uma cultura de disciplina;
• Ouvir as preocupações levantadas pelo sindicato
e procurar fornecer feedback.

Educação formal
• NQF Nível 4 Ocupacional/ Nível Médio Técnico
(Moz)
• NQF Nível 4 Vocacional/ Nível Médio Técnico
(Moz)
• Competência de líder de Turno de Produção

Experiência mínima
5+ anos relevantes
Para concorrer, visite a lista de posições
disponíveis, até ao dia 2 de Junho, no website
da http://www.sasol.com/carrers/carrers/
experienced-hires, clique na opção Find jobs
e seleccione Moçambique para ter acesso às
vagas disponíveis.

4413

PUBLICIDADE

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
1
1. Introdução
Com o objectivo de reforçar o processo de divulgação de informação tendo em conta os
critérios deﬁnidos pelo terceiro pilar do Acordo de Basileia II e em concordância com os
requisitos mínimos de divulgação emanados pelo Aviso n.º 16/GBM/2017 do Banco de
Moçambique foi elaborado o presente Relatório de Disciplina de Mercado do First Capital
Bank Mozambique, SA (adiante designado simplesmente como First Capital).
O objectivo do Acordo de Basileia é fortalecer a solidez e a estabilidade do sistema bancário,
evitar o chamado efeito contágio, por meio de recomendações visando o reforço de capital,
de forma a minimizar os riscos de insolvência das instituições bancárias, e fazer face aos
choques futuros da economia.

31 de Dezembro de 2021
3.3 Estrutura e Responsabilidades pela gestão do Risco.
Assembleia Geral
Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Comités do Conselho de Administração

Comité de Risco e Compliance

Comité de Crédito

Disciplina de Mercado, objectiva a redução da assimetria de informação é complementar às
exigências de capital mínimo (Pilar I) e do processo de revisão de supervisão (Pilar II),
estabelece os critérios para a divulgação pública de informação que permita aos
participantes do mercado avaliar o âmbito da aplicação, o capital, os níveis de exposição ao
risco, os processos de avaliação de risco, bem como os níveis de adequação de capital das
instituições de crédito.
É neste contexto regulamentar, com especial atenção ao Pilar III, que o First Capital Bank
divulga o Relatório de Disciplina de Mercado, que tem subjacente uma óptica
predominantemente prudencial e visa a apresentação de informação relativa ao perﬁl de
risco, à situação ﬁnanceira e à solvabilidade do First Capital Bank, cumprindo os requisitos de
divulgação pública relativos a processos, procedimentos e sistemas de gestão de riscos e de
capital, com o intuito de complementar o Relatório e Contas de Dezembro de 2020.
A estrutura e conteúdo disponibilizado, cuja óptica é predominantemente prudencial,
respeitam ao disposto no Aviso n.º 16/GBM/2017 do Banco de Moçambique.
Os valores monetários apresentados, excepto quando claramente explicitado,
encontram-se em milhares de Meticais e reﬂectem as posições das rúbricas contabilísticas
do Banco à data de 31 de Dezembro de 2021 e os posições com referência a Dezembro de
2020 foram incluídas meramente para efeitos comparativos.
2. Declaração de responsabilidade do Órgão do Conselho de Administração
Em cumprimento com o Artigo nº 8 do Aviso nº 16/GBM/2017 do Banco de Moçambique,
em linha com o enquadramento previsto pelo Basileia II e de acordo com uma política de
transparência para com os seus Stakeholders., A Administração do First Capital Bank
procede à divulgação pública do Relatório de Disciplina de Mercado.
Neste âmbito, a Administração do First Capital certiﬁca que foram desenvolvidos todos os
procedimentos considerados necessários e que, tanto quanto é do seu conhecimento, toda
a informação divulgada é verdadeira e ﬁdedigna.
Adicionalmente, assegura a qualidade de toda a informação contida no presente
documento e compromete-se a divulgar, tempestivamente, quaisquer alterações
signiﬁcativas que ocorram no decorrer do exercício subsequente àquele a que o presente
documento se refere, garante igualmente que não foram veriﬁcados quaisquer eventos
relevantes entre o exercício económico a que o presente relatório se refere e a data da sua
publicação.
Maputo, 31 de Maio de 2022
Conselho de Administração do First Capital Bank, SA
3. Âmbito de aplicação
3.1. Divulgações Qualitativas
As informações apresentadas no presente relatório referem-se ao First Capital, uma
instituição de crédito constituída de acordo com a lei moçambicana, com sede no Edifício
Maryah, 7.º Andar, Aterro de Maxaquene, Maputo.
O First Capital Bank SA iniciou as operações em Moçambique em Julho de 2013 (como
Capital Bank SA) quando assumiu as operações do Banco Comercial Internacional,
passando em 2018 após um processo de rebranding a designar-se First Capital Bank. O Firts
Bank SA é propriedade conjunta da FMBcapital Holdings plc e de outros accionistas
internacionais. O FMBcapital Holdings tem uma forte presença regional com operações
bancárias no Botswana, Malawi, Moçambique, Zâmbia e Zimbabué.
Com uma abordagem ﬂexível e inovadora orientada para o cliente, oferecemos uma gama
completa de serviços bancários transfronteiriços e tradicionais aos clientes da banca
corporativa, de retalho e de negócios.
3.2. Gestão de Riscos
A Gestão de Risco constitui para o First Capital uma actividade de elevada importância,
onde se privilegia o princípio de Governação Corporativa, com o envolvimento de todas as
áreas na gestão dos riscos materialmente relevantes, no sentido de apoiar os Órgãos de
Administração para o desenvolvimento, crescimento e rentabilidade da actividade do
Banco. Para tal, encontram-se deﬁnidos no PGR – Programa de Gestão de Riscos, os
princípios orientadores, a estrutura organizativa e os sistemas de avaliação e
monitorização que comporta quatro (4) processos chave nomeadamente:
Identiﬁcação: Identiﬁcação de riscos existentes ou potenciais, tanto de iniciativas de
negócio já existentes como de novas iniciativas.
Mensuração: Medir os riscos para determinar o seu impacto nos resultados ou no capital.
Assegurar medição tempestiva e exacta de riscos.
Controlo: Deﬁnir limites de exposição ao risco, através de políticas, normas e
procedimentos.
Acompanhamento: Sistema de Informação de Gestão (SIG), eﬁcaz para acompanhar os
níveis de risco e facilitar a revisão tempestiva das posições de risco.
É com base no princípio de prudência que é deﬁnido o apetite ao risco do First Capital em
linha com a exigência regulamentar de supervisão interna e externa.

Comité de nomeações
e Remunerações
Comités de Gestão

Comité de Activos
e Passivos (Alco)

Comité Executivo
(EXCO)

Comité de
Risco

Este acordo assenta em três pilares distintos, nomeadamente:
Adequação de Capital, visa o fortalecimento da estrutura de capitais das instituições, para
a cobertura dos riscos de crédito, operacional e de mercado, estabelece as regras e
metodologias de cálculo dos requisitos mínimos de capital.
Processo de Revisão e Supervisão, almeja o estímulo à adopção das melhores práticas de
gestão de riscos, estabelece as regras de orientação do supervisor no processo de
supervisão (SREP – Supervisory Review Evaluation Process), bem como as regras para a
realização do processo interno de auto-avaliação da adequação do capital interno pelas
instituições de crédito (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process);

Comité de Auditoria

Comité de
Compliance

Comité Local
de Crédito

Comité de Pricing

Comité de
Projectos
e IT

Comité de Clientes
de Alto Risco

Conselho de Administração (CA)
O Conselho de Administração detém em última instância a responsabilidade pelo
desempenho e todos os assuntos do Banco, sendo regido pelos termos de referência que
detalham as respectivas responsabilidades. Compete a este órgão a aprovação de políticas e
procedimentos em matérias de gestão de riscos, bem como a ﬁscalização e supervisão de
todos os riscos a que o Banco se encontra exposto. É o órgão executivo que exerce os mais
amplos poderes de gestão do Banco, representa o Banco activa ou passivamente, em juízo ou
fora dele, e executa tarefas que visam a realização do objecto social.
O Conselho de Administração do Banco reúne-se com uma periodicidade trimestral para
deliberar sobre os mais variados assuntos.
As funções e responsabilidades de supervisão da Gestão de Riscos do Conselho de
Administração são delegadas nos seguintes comités:
• Comité de Risco e Compliance do Conselho de Administração;
• Comité de Auditoria do Conselho de Administração;
• Comité de Crédito do Conselho de Administração;
• Comité de Nomeações e Remunerações do Conselho de Administração;
Sem prejuízo das funções destes Comités, o Conselho de Administração detém a
responsabilidade ﬁnal pela Gestão dos Riscos.
Comités do Conselho de Administração
Comité de Risco e Compliance
O Comité de Risco e Compliance é um subcomité do Conselho de Administração composto
por três (3) membros, que se reúne trimestralmente, e é responsável por todos os Riscos
Materiais.
Tem a responsabilidade de assistir o CA na formulação de estratégias de Gestão de Risco,
avaliando os riscos globais que o Banco enfrenta, alinhando as Políticas de Risco com as
estratégias de negócio, determinando o nível de risco que será do melhor interesse do Banco
e o planeamento de capital.
Os Papéis e Responsabilidades do Comité podem ser resumidos como segue:
• A supervisão da estrutura de governação do risco do Banco, desde o perﬁl de risco existente
até à gestão da função de Risco função, em linha com o apetite de risco deﬁnido;
• Supervisionar a tolerância ao risco do Banco, fazer recomendações ao Conselho de
Administração sobre o apetite de risco actual e futuro.
• Assistir o Conselho de Administração em matérias de estratégia e políticas de gestão de
risco, nomeadamente risco de capital, de liquidez, de crédito e de mercado;
• Fiscalizar o cumprimento das leis e regulamentos.
Este comité apoia-se no trabalho e nos relatórios produzidos pelos Departamentos de Risco e
Compliance.
Comité de Auditoria
O Comité de Auditoria é um subcomité do Conselho de Administração, composto três (3)
membros, que se reúnem trimestralmente, com a responsabilidade de apoiar o Conselho de
Administração no cumprimento das seguintes tarefas:
• Garantir a integridade das demonstrações ﬁnanceiras;
• Assegurar a conformidade do Banco com requisitos regulamentares;
• Monitorar o Sistema de Controlo Interno do Banco de forma a gerir os riscos inerentes às
operações do Banco;
• Avaliar o desempenho da Auditoria externa e interna.
Este comité apoia-se no trabalho e nos relatórios produzidos pelos Departamentos de
Auditoria Interna e Compliance, bem como pelos auditores externos.
Comité de Crédito
O Comité de Crédito é um subcomité do Conselho de Administração, composto por três (3)
membros, que se reúnem de forma trimestral, com a responsabilidade de apoiar o Conselho
de Administração no cumprimento das suas atribuições de modo a garantir que as transações
de crédito são executadas de acordo com as políticas internas e normas regulamentares
vigentes em Moçambique.
Este comité tem a responsabilidade global de avaliar a qualidade da carteira de crédito
(incluindo créditos ﬁnanceiros, créditos por assinatura, colaterais, etc.).
As suas responsabilidades especíﬁcas incluem a:
• Ratiﬁcação dos termos e condições de todas as facilidades de crédito aprovadas pela gestão
executiva;
• Aprovação de todas as facilidades de crédito acima dos limites de decisão da gestão
executiva;
• Acompanhamento dos créditos irregulares e acções de recuperação dos créditos com
incumprimento;
• Decisão de níveis apropriados de provisionamento da carteira quando necessário.
Comité de Nomeações e Remunerações:
Este comité é um subcomité do Conselho de Administração, que se reúne de quatro em
quatro meses, com a responsabilidade de nomear as pessoas para os cargos de direcção e
aprovar as condições de remuneração do quadro de colaboradores do Banco. O comité
também aprova igualmente todas as políticas e estratégias de gestão de recursos humanos.
Comités de Gestão
Comité de Gestão de Activos e Passivos - ALCO
O comité reúne-se com periodicidade mensal e é presidido pelo Administrador-Delegado.
O principal objectivo do ALCO é avaliar o equilíbrio de balanço em termos de perﬁl de
maturidade, custo de funding e exposição ao risco de liquidez, risco de taxa de juro e risco
cambial.
O ALCO procura gerir os riscos de forma a minimizar a volatilidade da margem ﬁnanceira e
protecção do valor económico do banco a longo prazo.
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31 de Dezembro de 2021
4.2. Divulgações quantitativas

As principais responsabilidades do ALCO incluem:
• Deﬁnir linhas de orientação para estabelecer o preçário de activos e passivos bem como a
estratégia comercial do Banco;
• Estabelecer limites de liquidez, risco de taxa de câmbio e taxa de juro;
• Desenvolver um plano de contingência para responder a cenários de crise de liquidez
(funding).
Comité Local de Risco
O comité reúne-se com periodicidade mensal e reporta directamente ao Administrador
Delegado.
O Comité Local de Risco tem como principais funções:
• Identiﬁcar, avaliar, mensurar e reportar os riscos da instituição (risco de crédito, risco de
mercado, risco operacional, compliance, reputação e outros riscos);
• Monitorar o cumprimento dos parâmetros de apetite de risco aprovados e propor
recomendações de acções de mitigação para desvios identiﬁcados;
• Rever a gestão estratégica de risco do Banco e recomendar alterações de acompanhamento
e mitigação dos principais factores de risco;
• Assegurar a continuidade do negócio, deﬁnida como a sustentabilidade das operações em
caso de grandes perdas e ter Políticas de Gestão de crises/incidentes devidamente
implementadas;
• Identiﬁcação e monitoria de riscos emergentes que possam ser materiais para o Banco no
futuro, devido a alterações no ambiente de risco.
Comité Local Compliance
O comité reúne-se com periodicidade trimestral e reporta directamente ao Administrador
Delegado.
É responsável por monitorar a conformidade da actuação do Banco com as normas legais e
regulamentares, em particular em matéria de ALM/CTF (acompanhamento e controlo de
operações e procedimentos de branqueamento de capitais e ﬁnanciamento aos terrorismo).
Comité de clientes de alto risco – Subcomité de Compliance:
O comité de clientes de alto risco reporta ao Administrador Delegado e tem as seguintes
responsabilidades:
• Deﬁnição de estratégias de identiﬁcação de cliente de alto risco;
• Identiﬁcação de cliente de alto risco, incluindo PEPs, acompanhar a sua actividade e
movimentação de contas junto do Banco e discutir a continuidade ou cessação das relações
com esses clientes;
• Conhecer a actividade dos clientes de alto risco com relação com o Banco;
• Recomendar o encerramento de contas de PEPs, ou outras de alto risco se houver motivos
bastantes para o efeito.
Comité de Gestão (Manco)
O comité reúne-se com periodicidade mensal, e reporta directamente ao Administrador
Delegado.
O comité de gestão tem a função de acompanhar a evolução de toda a actividade do Banco,
principais constrangimentos, desaﬁos e oportunidades, actuando como um fórum
importante na gestão dos assuntos da actividade da instituição.
Comité de Pricing
Este comité reúne-se com periodicidade trimestral, e reporta ao Administrador Delegado.
O Comité de Pricing tem a função de acompanhar as novas tendências no Mercado, bem
como garantir que o Preçário do Banco é aplicado em consonância com a estratégia do Banco
e com regulamentação em vigor.
Inclui ainda uma componente para aprovação de novos produtos bem como de garantir que
toda a regulamentação sobre preçário é devidamente cumprida.
Comité de Projectos e IT

Os valores referentes aos Fundos Próprios, em referência aos exercícios ﬁndos em 31 de
Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020, apresentam-se como segue:
TABELA I. FUNDOS PRÓPRIOS
Capital realizado
Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não distribuídos
Resultados positivos transitados de exercícios anteriores
Resultados positivos do último exercício, nas condições referidas no n.º1 do artigo 10.
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE POSITIVOS

2021
1 700 000
109 672
52 889
127 558
1 990 118

2020
1 700 000
90 538
14 461
57 562
1 862 561

Activos intangíveis
Resultados negativos transitados de exercícios anteriores
Insuﬁciência de provisões
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE NEGATIVOS
FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE TOTAIS ANTES DAS DEDUÇÕES
FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE DEDUZIDOS

31 387
397 235
77 348
505 970
1 484 148
1 484 148

21 085
397 235
26 059
444 379
1 418 182
1 418 182

Provisões para riscos gerais de crédito ate ao limite de 0,0125% dos activos ponderados pelo risco de crédito
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES POSITIVOS
FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES TOTAIS ANTES DAS DEDUÇÕES
FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES DEDUZIDOS
FUNDOS PRÓPRIOS TOTAIS ANTES DAS DEDUÇÕES
FUNDOS PRÓPRIOS

646
646
646
646
1 484 794
1 484 794

1 418 182
1 418 182

Em 7 Janeiro de 2022 foi emitida dívida subordinada no montante de USD 3 300 000,
devidamente aprovada pelo Banco Central que consequentemente alterou a posição de
fundos próprios para MZN 1 703 356 240, acima do limite de MZN 1 700 000 000 estabelecido
pelo Aviso 09/GBM/2017.
5. Adequação de capital
5.1. Divulgações qualitativas
O processo de gestão de capital adoptado pelo First Capital Bank, visa:
• Assegurar que o Banco, tenha um nível adequado de capital para suportar todos os riscos do
negócio;
• Manter os indicadores económico-ﬁnanceiros dentro dos limites regulamentares impostos
pelo Órgão Regulador;
• Adoptar as melhores técnicas de gestão de risco visando a melhor combinação do binómio
risco vs retorno; e
• Apresentar uma política de continuidade a ﬁm de proporcionar o máximo retorno para os
accionistas.
No que respeita à afectação do capital interno, em 31 de Dezembro de 2021, o risco de
crédito representa 96% da exposição do Banco ao risco (97% em 31 de Dezembro de 2020).
As metodologias de avaliação da adequação do capital relativamente aos requisitos mínimos
para cobertura do risco de crédito, risco operacional e exigências de capital para o risco de
mercado, seguem o disposto no Aviso 11/GBM/2013, Aviso 12/GBM/2013 e Aviso
13/GBM/2013, respectivamente.
Em cumprimento do Aviso 20/GBM/2013 e da Circular 2/SCO/2013, ambas do Banco de
Moçambique, o First Capital desenvolve a análise de autoavaliação de Capital Interno (ICAAP),
concluindo-se pela adequacidade do capital face às suas actividades presentes, bem como às
projecções de negócio.
5.2. Divulgações quantitativas
Abaixo apresenta-se a informação referente aos requisitos de capital para risco de crédito,
mercado e operacional, nos termos do Aviso 11/GBM/2013, Aviso 12/GBM/2013 e Aviso
13/GBM/2013, de 31 de Dezembro:
TABELA II. REQUISITOS DE CAPITAL PARA RISCO DE CRÉDITO, RISCO OPERACIONAL E
RISCO DE MERCADO
Valores em milhares de Meticais

Órgão com função consultivo, com principal função de monitorizar os desenvolvimentos
solicitados à Direcção de Tecnologia de Informação, fazendo o alinhamento da capacidade do
IT com os pedidos de negócio, permitindo maior controle sobre os desenvolvimentos em
carteira. Tem como objectivo garantir que são atendidas as prioridades estratégicas do Banco
em matéria de IT, fornecer ponto situação e controlo das iniciativas em curso na Direcção,
garantir o alinhamento entre os projectos e visibilidade sobre o portfolio e ultrapassar
barreira na lógica da gestão corrente de IT (priorização).
4. Estrutura de capital
4.1. Divulgações qualitativas
Para efeitos de solvabilidade, os fundos próprios do First Capital são constituídos, de acordo
com o Aviso 08/GBM/2017 de 3 de Abril de 2017, compostos pelos fundos próprios de base
(tier 1) e fundos próprios complementares (tier 2).
Os fundos próprios de base (Tier I) compreendem:
• Capital social;
• Lucros acumulados;
• Reservas legais;
• O valor líquido dos activos intangíveis é deduzido para efeitos de determinação dos fundos
próprios de base, assim como o valor de provisões prudenciais acima das imparidades de
crédito constituídas.
Os fundos próprios complementares (Tier II) compreendem, essencialmente:
• Reservas de reavaliação;
• Provisões para riscos gerais de crédito, até 0,0125% dos activos ponderados e ganhos
potenciais gerados pela valorização ao justo valor de activos ﬁnanceiros disponíveis para
venda;
• Dívida subordinada.
São também deduzidas aos fundos próprios de base e complementares as exposições que
excedam os limites de concentração de riscos, tal como disposto no Aviso 08/GBM/2017.
De acordo com o Aviso 9/GBM/2017, de 03 de Abril 2017, o Banco de Moçambique estabelece
que cada banco cumpra um mínimo de activos de ponderação de risco (rácio de solvabilidade)
acima ou no limite de 12%.
Os principais elementos constitutivos dos fundos próprios do First Capital referem-se ao
capital elegível, reservas e resultados elegíveis.

ACTIVOS PONDERADOS PELO RISCO
Risco de Crédito
Exposição ao Risco de Elementos do Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Exposição ao Risco de Elementos Fora do Balanço
Créditos documentários
Garantias Bancárias
Outros
Linhas de crédito não utilizadas
Total do Risco de Crédito
Risco Operacional
Metódo Padrão
Metódo de Indicador Básico
Risco de Mercado
Total dos Requisitos de Capital Para a Cobertura dos Riscos
Fundos Próprios
Excesso de Fundos Próprios
Rácio de Solvabilidade

Activos Ponderados pelo Risco
Requisitos mínimos de capitais
(Base de Cálculo)
31/12/21
31/12/20
31/12/21
31/12/20
4,954,678
287
618,493

138,534
2,365,831
5,475
883,470
25,966
916,624
217,071
127,534
85,201
4,336
5,171,750
103,146
103,146
134,937
5,409,833

3,667,106
13,948
695,998
376,893
1,360,871
1,058
618,572
36,355
563,411
229,174
143,806
79,946
5,423
3,896,280
56,046
56,046
70,456
4,022,783

594,561
34
74,219
16,624
283,900
657
106,016
3,116
109,995
26,049
15 304
10 224
520
620,610
6,726
6,726
14,843
642,179
1,484,794
842,616
27,45%

440,053
1,674
83,520
45,227
163,305
127
74,229
4,363
67,609
27,501
17,257
9,593
651
467,554
6,726
6,726
7,750
482,029
1,418,182
936,153
35,25%

TABELA III. RÁCIO DE SOLVABILIDADE
Fundos Próprios:
De base principais (Core Tier 1)
De base (Tier 1)
Complementares
Elementos a deduzir
das alineas m) a p) do nº 1 do artº 3 do Aviso 14/GBM/13
Risco de Crédito:
Activos no balanço
Elementos extra-patrimoniais
Risco Operacional
Risco de Mercado

31/12/21
1 484 794
1 465 326
1 484 148
646
5 171 750
4 954 678
217 071
103 146
134 937

31/12/20
1 418 182
1 407 764
1 418 182
3 896 280
3 667 106
229 174
56 046
70 456

Total dos Riscos

5 409 833

4 022 783

WINNER

O First Capital Bank S.A foi eleito como o Melhor
Banco de Trade Finance em Moçambique para
ano de 2022, pelo CFI.co.

PROFESSIONAL SERVICES AWARDS

BEST TRADE FINANCE BANK
MOZAMBIQUE

Rácio de Solvabilidade:
Core Tier 1 Capital
Tier 1 Capital
Rácio Global

27,09%
27,43%
27,45%

34,99%
35,25%
35,25%

2022

O rácio de solvabilidade calculado de acordo com as regras do Banco de Moçambique atingiu
27,45% em 31 de Dezembro de 2021, evidenciando uma redução de aproximadamente 11
pontos percentuais face aos 35,25% registados em 31 de Dezembro 2020, justiﬁcado
essencialmente pelo crescimento da carteira de crédito. Este rácio situa-se acima do limite
mínimo deﬁnido pelo Banco de Moçambique de 12%.
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6. Risco de crédito
6.1. Divulgações qualitativas
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, se
existir – ou do emissor de um título ou da contraparte de um contrato, em cumprir as suas
obrigações. As contrapartes podem incluir o Governo, outros bancos e instituições
não-ﬁnanceiras, ainda que o risco de crédito a que o Banco está exposto seja
maioritariamente decorrente do crédito concedido a empresas e clientes de retalho. Para
monitorizar o risco de crédito, o Banco deﬁniu políticas, procedimentos e processos que
permitem um acompanhamento regular das exposições creditícias e dos riscos associados.
Adicionalmente ao risco de crédito derivado de empréstimos e adiantamentos a clientes, o
Banco pode estar exposto a outros riscos de crédito decorrentes de compromissos, passivos
contingentes, títulos de dívida e outros riscos que ocorram no decurso de actividades
comerciais. Estes riscos são geridos de forma semelhante aos empréstimos e adiantamentos
a clientes e estão sujeitos aos mesmos processos de aprovação e acompanhamento.
A exposição ao risco baseada no perﬁl de crédito do Banco é monitorizada e gerida
diariamente através da deﬁnição de limites e excessos. O Banco controla a concentração de
risco de crédito por tipo de cliente e sectores de actividade através de uma carteira
diversiﬁcada.
O Banco regularmente avalia se existe uma evidência objectiva de que o activo ﬁnanceiro ou
a carteira de activos ﬁnanceiros valorizados ao custo amortizado está a incorrer em perdas
por imparidade. Um activo ﬁnanceiro ou carteira de activos ﬁnanceiros está em imparidade
e existem perdas por imparidade se, e apenas se, existe uma prova objectiva de imparidade
como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após o reconhecimento inicial,
após a data do primeiro registo no balanço e esse evento de perda tenha um impacto nos
ﬂuxos de caixa futuros estimados do activo ﬁnanceiro ou da carteira de activos ﬁnanceiros
que possam ser ﬁavelmente estimados.
6.1.1. Principais deﬁnições
Para efeitos contabilísticos, é pertinente que se deﬁnam os principais conceitos que regem
a informação no âmbito do presente capítulo:
Crédito vencido – conjunto de todas as prestações de capital e juros vencidos a mais de 90
dias (classe 3 e seguintes), segundo o Aviso nº 16/GBM/2013.
Crédito objecto de imparidade - são todos os créditos com pelo menos 90 dias vencidos e
aqueles que tenham apresentado indícios objectivos de perdas por imparidade.
Crédito vencido para efeitos de constituição de provisões mínimas regulamentares conjunto de todas as prestações vencidas e vincendas de capital, incluindo juros vencidos,
de um crédito com pelo menos um dia de atraso (Aviso 16/GBM/2013).
6.1.2. Métodos usados para a determinação das Provisões
Imparidade – Qualidade do crédito
Os critérios que o Banco utiliza para determinar se existem provas objectivas de imparidade
incluem:
• Diﬁculdades ﬁnanceiras do cliente;
• Quebra no contrato, tais como incumprimento das responsabilidades exigidas;
• Existem fortes evidências de que o cliente vai entrar em falências ou vai sofrer uma
profunda reorganização ﬁnanceira;
• O desaparecimento de um mercado activo para esse instrumento ﬁnanceiro devido a
diﬁculdades ﬁnanceiras; ou
• Observação de dados evidenciando que existe uma diminuição considerável relativamente
aos ﬂuxos de caixa futuros estimados de um grupo de activos ﬁnanceiros, desde o
reconhecimento inicial desses activos, apesar de esse decréscimo não ter sido ainda
identiﬁcado individualmente na carteira, incluindo:
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Os sinais de imparidade podem incluir indicações de que o devedor ou um grupo de
devedores está a passar por diﬁculdades ﬁnanceiras signiﬁcativas, incumprimento ou mora
no pagamento de capital ou juros, a probabilidade de falência ou reorganização ﬁnanceira.
Quando estes aspectos são observados, indicam que se veriﬁca uma redução mensurável dos
ﬂuxos de caixa futuros estimados, tais como alterações dos valores em mora ou condições
económicas correlacionadas com incumprimento.
Cálculo da Perda Esperada
As perdas por imparidade são calculadas de acordo com os requisitos do Banco de
Moçambique em linha com os princípios estabelecidos no IFRS 9. Porque o portfólio de
crédito é heterogêneo e bastante concentrado no segmento Corporate, o First Capital Bank
opta pela Avaliação Individual, mediante o preenchimento de um dos requisitos abaixo
descritos:
• Scorecard para os mutuários Corporate, com facturação superior a USD 2,5 milhões (crédito
ﬁnanceiro e não ﬁnanceiro), para determinar a probabilidade de perda (PD). Os resultados do
Scorecard são um componente-chave das medidas de Perda Esperada e são usados para
avaliação e aprovações de crédito, deﬁnição de limites e tectos, Gestão de riscos e propósitos
de relatórios, Relatório de imparidades do IFRS 9, Preçario futuro baseado em risco,
Requisitos de capital futuros (em uma base econômica).
• Para os Mutuários com facturação abaixo de USD 2.5 milhões (crédito ﬁnanceiro e não
ﬁnanceiro), são usados ratings internos convertidos das tabelas de PD Corporativo da S&P
para determinar a PD.
Os activos sujeitos a imparidade são divididos em três estágios, tendo em conta a amplitude
da deterioração do crédito desde o seu reconhecimento inicial:
• Estágio 1 - desempenho esperado na originação
• Estágio 2 - sofreu um aumento signiﬁcativo do risco de crédito desde o reconhecimento;
• Estágio 3 – crédito em imparidade/incumprimento.
Uma provisão para perdas igual a 12m de ECL é considerada para empréstimos de Estágio 1,
ou igual à perda vitalícia para empréstimos de estágio 2. Para o estágio 3, o ECL é estimado
com base na exposição atual e na perda dada incumprimento (LGD).
Para os clientes corporate o LGD é calculado em função as aspectos macro econimicos de
Moçambique, sendo uma combinação de três factores, nomeadamente: Perda dada a
liquidação, Perda dada a reestruturação e Perda dada a cura. Cada facilidade é ajustada para
o tipo e nível de garantia, os haircut para as garantias, estão deﬁnidos de acordo com o tipo
de mitigante.
Para restantes clientes da carteira da crédito o Cálculo do LGD o First Capital Bank adopta a
seguinte metodologia:
•
Para o Estágio 1 e Estágio 2 , o LGD é calculado considerando a existência ou não de
garantias, assumindo capacidade de recuperação por meio da execução de garantias
existentes para gerar ﬂuxos de caixa. Os haircut estão deﬁnidos de acordo com o tipo de
mitigante.
• Exposição em Incumprimento (EAD): montante estimado em risco em caso de
incumprimento.
A exposição ao incumprimento (EAD) de um determinado empréstimo é deﬁnida como sendo
a exposição esperada a que o Banco pode estar sujeito, em caso de incumprimento no
pagamento pela contraparte no ano seguinte. Reﬂete os compromissos assumidos e as
facilidades concedidas pelo Banco que não foram pagas e que podem ser diluídas durante o
período de tempo em análise (exposições não reconhecidas no balanço).
• Probabilidade de Incumprimento (PD): é a probabilidade de incumprimento em um dado
momento, o qual pode ser calculado com base nas perdas possíveis de ocorrer dentro dos
próximos 12 meses; ou no período em falta. O Grupo decidiu adoptar na sua avaliação os
ratings externos, usando os dados e informações da S&P para determinação da Probabilidade
de Incumprimento.

I. Alterações adversas no estado de pagamento dos mutuários na carteira;
II. Condições económicas locais ou nacionais que se correlacionam com a depreciação da
carteira de activos.
III. Depreciação do valor do colateral; e
IV. Deterioração da posição do mutuário.

• Perdas Decorrentes de Incumprimento (LGD): é a diferença entre os ﬂuxos de caixa
contratuais devidos e os ﬂuxos de caixa que são esperados receber, descontados à taxa de
juro inicial do contrato. Os ﬂuxos de caixa esperados tomam em consideração ﬂuxos de caixa
de venda de colaterais detidos ou de outras garantias de crédito que sejam parte integrante
dos termos contratuais.

A política de crédito do Banco deﬁne incumprimento por parte de um determinado cliente,
quando ocorrerem os seguintes eventos:

A Administração pode decidir outros valores de imparidade, de acordo com o conhecimento
do mercado e do cliente.

• O Banco considera que é pouco provável que o mutuário pagará a sua obrigação de crédito,
na íntegra, sem que o Banco tenha de recorrer à opção de execução ao colateral; ou
• Se o mutuário entra em incumprimento com quaisquer condições do contrato, tais como
alcançar determinadas condições ﬁnanceiras.

Provisões regulamentares

Metodologia de Apuramento de Imparidades
Imparidade – descrição do cálculo
No contexto da nova norma contabilística IFRS 9, o Banco passa a reconhecer todas as
possíveis futuras perdas de crédito (“Expected Credit Losses” – ECL) nos seus activos
ﬁnanceiros sobre gestão desde o momento da originação.
Estas perdas potenciais devem ser revistas a cada data de reporte de forma a reﬂectir
alterações no nível de risco de crédito dos respectivos activos ﬁnanceiros.
No contexto da IFRS 9, as imparidades aplicam-se igualmente a quaisquer instrumentos de
dívida que em estejam sujeitos ao risco de crédito e não tenham sido sujeitos a uma avaliação
ao “Preço justo”.

As imparidades são determinadas com base em duas abordagens:
• Colectiva: Aplica-se o modelo IFRS 9 para os clientes com volumes de negócio superiores
a USD 2,5 milhões, com base num score card deﬁnido tendo como referência um conjunto de
parâmetros relativos à actividade e conduta do cliente.
• Individual: Aplica-se um modelo de avaliação individual para a determinação dos estágios
para as restantes exposições.
As exposições de crédito são classiﬁcadas em cada data de reporte de imparidades
da seguinte forma:
• Estágio 1 – Exposições de crédito sem atraso no cumprimento e as exposições com atraso
até 29 dias, para as quais não se veriﬁcou qualquer alteração da probabilidade de
incumprimento (PD) em relação à data da originação;
• Estágio 2 – Inclui exposições de crédito para as quais se veriﬁcou uma deterioração do
perﬁl de risco medido pelo aumento signiﬁcativo na probabilidade de incumprimento (PD)
em relação à data de originação (Classe 2);
• Estágio 3 – Posições com incumprimento efectivo (Classe 3 e seguintes).
O Banco avalia, à data de cada balanço, se existem sinais objectivos de imparidade dos
activos ﬁnanceiros ou de um grupo de activos. Um activo ﬁnanceiro ou um grupo de activos
ﬁnanceiros é considerado com indícios de imparidade caso hajam sinais objectivos de perda
de valor em resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido depois do
reconhecimento inicial do activo ﬁnanceiro (um evento de perda) e essa ocorrência (ou
ocorrências) de perda tenha um impacto sobre os ﬂuxos de caixa futuros estimados dos
activos ﬁnanceiros ou do grupo de activos ﬁnanceiros que possa ser correctamente
estimado.

Para efeitos do cálculo das provisões regulamentares mínimas, o Banco considera os
requisitos deﬁnidos no Aviso 16/GBM/2013, de 31 de Dezembro de 2013, do Banco de
Moçambique. Às provisões regulamentares mínimas, acrescem reforços recomendados pelo
Banco de Moçambique, conforme deﬁnido no artigo 19 do mesmo Aviso.
As provisões regulamentares são calculadas de acordo com o Aviso e têm como ﬁnalidade
exclusiva o relato prudencial, concretamente dos Fundos Próprios, Rácios e Limites
Prudenciais.
Sempre que a diferença entre as Provisões Regulamentares e as Imparidades revele uma
insuﬁciência de imparidades, esta é deduzida aos Fundos Próprios, para efeitos de cálculo dos
Rácios e Limites Prudenciais.
Em 31 de Dezembro de 2021, a referida insuﬁciência ascendia a 77.348 milhares de Meticais.
6.1.3. Correções de Valor das imparidades e dos montantes recuperados
Os movimentos de imparidade a 31 de Dezembro de 2021 apresentam-se como se segue:
TABELA IV. MOVIMENTOS DA IMPARIDADE
Imparidade e
provisões
Saldo de
abertura
Imparidade de
exercício

31/12/21
Estágio 2
Estágio 3

Estágio 1

Total

31/12/20
Estágio 2
Estágio 3

Estágio 1

Total

15 351

142

74 283

89 776

10 835

7 721

40 362

58 918

4 954

10 102

89 485

104 541

10 335

4 123

49 602

64 060

Reversões

(7 584)

(9 762)

(3 545)

(20 891)

(5 820)

(11 701)

-

(17 521)

Utilização

-

-

(124 689)

(124 689)

-

-

(15 680)

(15 680)

-

-

(2 042)

(2 042)

-

-

-

-

12 721

483

33 491

46 695

15 351

142

74 283

89 776

Ajustamentos as
imparidades
Saldo ﬁnal

6.1.4. Concentração de risco
Conforme disposto na Circular nº 3/SCO/2013, de 31 de Dezembro, do Banco de
Moçambique, entende-se por Risco de Concentração de crédito “uma exposição ou grupo de
exposições em risco com potencial para produzir perdas de tal modo elevadas que coloquem
em causa a solvabilidade da instituição de crédito ou a capacidade para manter as suas
principais operações. O risco de concentração de crédito decorre da existência de factores de
risco comuns ou correlacionados entre diferentes contrapartes, de tal modo que a
deterioração daqueles factores implica um efeito adverso simultâneo na qualidade de crédito
de cada uma daquelas contrapartes”.
Para a Gestão de Riscos, o First Capital baseia-se nos procedimentos determinados pela
Circular nº 3/SCO/2013 de 31 de Dezembro de 2013 e no Aviso nº 5/GBM/2018. Neste
âmbito, o Banco adoptou os seguintes procedimentos de avaliação e gestão de risco de
concentração de crédito:
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Risco de Concentração Individual
• Avaliação das contrapartes ou grupo de contrapartes que apresentam probabilidade de
incumprimento;
• Cálculo do Índice de Concentração da contraparte Sectorial ou Individual segundo a
Circular nº 3/SCO/2013 de 31 de Dezembro;
• Análise trimestral do risco de concentração de crédito por sectores de actividade e
individual nos termos da Circular 3/SCO/2013 de 31 de Dezembro.A gestão do risco de
concentração é concretizada de acordo com o Aviso nº 5/GBM/2018 que estabelece os
limites prudenciais à concentração de riscos que as instituições de crédito assumem com
as suas contrapartes. Entende-se por Risco de Concentração de Crédito “uma exposição
ou grupo de exposições em risco com potencial para produzir perdas de tal modo
elevadas que coloquem em causa a solvabilidade da instituição de crédito ou a capacidade
para manter as suas principais operações.
O Risco de Concentração de Crédito é monitorizado e controlado de acordo com as políticas
e procedimentos aprovados, conforme consta das Políticas do Banco. A monitoria é feita
não só ao nível da contraparte (exposição máxima até 25% dos fundos próprios de base –
“Tier 1 Capital”) mas também ao nível agregado dos grandes riscos assumidos (exposição
máxima até ao máximo de seis vezes os fundos próprios de base – “Tier 1 Capital”).
Os processos e procedimentos de crédito garantem que os riscos de concentração são
devidamente identiﬁcados na fase da decisão exigindo desde logo a inclusão dos mitigantes
necessários:
i)
Redução da exposição para níveis alinhados com os limites de risco;
ii)
Obtenção de Garantias bancárias de terceiros para cobrir o possível excesso de risco;
iii)
Obtenção de colaterais no formato de depósitos em numerário, na mesma moeda,
depositados na própria instituição;
iv)
Distribuição do risco mediante a promoção de empréstimos sindicados.
Existe ainda um controlo das exposições existentes pós desembolso através da monitoria
mensal de crédito no Comité Local de Crédito e Comité de Gestão de Activos e Passivos
(ALCO).
Segue abaixo os índices de risco de concentração de crédito:
TABELA V. ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO SECTORIAL (ICS)

Valores em milhares de meticais

Indice de concentração sectorial (Unidades: 10^3 MT)
Código CAE

Sectores de Actividade Económica

Montante de exposição
X2
sobre sector (x)

A
B
C-10 a 12
C-13 a 14
C-15 e 16
C-17
C-19
C-20 a 22
C-23
C-24 e 25
C-26 a 28 33
C-29 e 30
C-183132
DE
F
G
H
I
J
K
L
MN
O
PQ
RS

Agricultura produção animal caça ﬂoresta e pesca
Indústrias extractivas
Indústria Alimentar bebidas e tabaco
Texteis Vestuario
Indústria de couro madeira e Cortiça
Paste de Papel
Fabricação de combustivel e produtos petrolíferos reﬁnados
Indústria química
Vidrocerâmica e materiais de construção
Industrias metalúrgicas
Máquinas e equipamentos
Fabricação de material de transporte
Outras indsutrias transformadoras
Electricidade gás e água
Construção
Comercio e reparações
Transporte e armazenagem
Alojamento restauração e similares
Actividades de informação e de comunicação
Actividades ﬁnanceiras e de seguros
Actividades imobiliárias
Outros serviços empresariais
Administração pública (regional e local)
Educação saúde e apoio social
Outras actividades

32 200
903 423
1 078 166
21 725
0
0
0
73 162
0
214 125
0
0
419 136
0
470 161
3 304 652
133 487
0
854
0
0
0
0
0
848 918

1 036 861 741
816 173 937 400
1 162 441 656 149
471 979 257
0
0
0
5 352 676 481
0
45 849 590 479
0
0
175 674 568 165
0
221 051 511 323
10 920 727 130 831
17 818 857 678
0
729 999
0
0
0
0
0
720 661 499 359

Total ( X e X2)

7 500 010,45

14 087 260 998 862,10

( X)2

56 250 156 804 109,30

Índice de concentração sectorial

% relativamente
ao montante de
exposição total
0,43%
12,05%
14,38%
0,29%
0,00%
0,00%
0,00%
0,98%
0,00%
2,85%
0,00%
0,00%
5,59%
0,00%
6,27%
44,06%
1,78%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11,32%
100,00%

25,04%

Quanto menor for o índice de concentração sectorial, menos exposta está a instituição, uma
vez que tem a carteira de crédito mais distribuída pelos diferentes setores de actividade
económica.
De forma global, numa apreciação qualitativa, a carteira de crédito revela um grau elevado
de concentração ao nível setorial, ainda que mitigado pela diversiﬁcação dos subsectores
associados às exposições dos sectores de actividade acima representados.
Em 31 de Dezembro de 2021, o Banco apresenta um índice de concentração por sector de
25.04%, o que representa uma subida da concentração sectorial face ao ICS em Dezembro
2020 (20.71%).
Evolução do Índice de Concentração Sectorial
20,71%

Dec-20

25,52%

24,25%

24,61%

25,04%

Mar-21

Jun-21

Sep-21

Dec-21

O ICS pode ser corroborado pelo peso da exposição dos quatro sectores mais
representativos relativamente ao total da carteira:
•
•
•
•
•

73.28% em Dezembro 2020
78.56% em Março 2021
80.89% em Junho 2021
81.72% em Setembro 2021
81.80% em Dezembro 2021

O sector de (G) - Comércio e Reparações mostra-se o mais expressivo, representando
44.06% da exposição total da carteira, seguido de (C-10 a 12) - Indústria Alimentar bebidas e
tabaco com 14.38%, (B) – Indústria extrativa com 12.05% e (R-S) – Outras Actividades com
11.32% da exposição.
Relativamente ao trimestre anterior, o sector de Comércio e Reparações aumentou
ligeiramente o seu peso de exposição em (1.22%), e continua a liderar ranking desde Março
de 2020, mantendo essa posição até Dezembro de 2021, representando 44.06% do total da
carteira (42.84% de peso em Setembro).
O sector da Indústria Alimentar bebidas e tabaco mantém se na segunda posição com
(14.38%), sendo que este sector registou uma redução de 11.91 pontos percentuais em
relação ao trimestre passado (16.32% de peso em Setembro).
O sector de (B) Indústrias extractivas, cresceu (2.31%), surge na terceira posição com
12.05%, Em Setembro posicionava-se como o quarto mais representativo da carteira de
crédito com um peso de 9.74% de representação da carteira. O sector (R-S) Outras
actividades, desceu para quarta posição, com uma redução de 11.71 pontos percentuais
durante o quarto trimestre do ano 2021, representado 11.32% de carteira.

Na presente análise apresenta-se a informação quantitativa referente à Concentração
Individual.
Para o cálculo do índice de concentração individual, o First Capital Bank aplica a seguinte
fórmula:

Sendo “x” a exposição total direta a cada contraparte incluído nas 100 maiores
contrapartes, e “y” a exposição total do Banco.
TABELA VI. ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO INDIVIDUAL (ICS)
Indice de concentração Individual (Unidades: 10^3 MT)
Valores em milhares de meticais
Nº de ordem
Contrapartes
Montante de exposição x^2
(x)
1
Cliente 1
649 578,23
421 951 871 810,23
2
Cliente 2
573 785,34
329 229 616 318,59
3
Cliente 3
570 680,97
325 676 770 387,58
4
Cliente 4
426 893,70
182 238 229 016,45
5
Cliente 5
382 980,00
146 673 680 400,00
6
Cliente 6
316 425,97
100 125 397 604,07
7
Cliente 7
292 837,99
85 754 085 898,12
8
Cliente 8
283 065,87
80 126 286 226,69
9
Cliente 9
247 659,35
61 335 155 172,96
10
Cliente 10
247 266,14
61 140 543 990,50
11
Cliente 11
198 899,02
39 560 820 654,21
12
Cliente 12
198 542,94
39 419 297 244,90
13
Cliente 13
175 860,36
30 926 866 219,33
14
Cliente 14
172 165,94
29 641 109 859,64
15
Cliente 15
159 055,69
25 298 712 298,70
16
Cliente 16
157 407,89
24 777 244 243,51
17
Cliente 17
133 549,00
17 835 334 693,19
18
Cliente 18
125 119,57
15 654 905 796,03
19
Cliente 19
123 966,92
15 367 796 312,14
20
Cliente 20
97 316,95
9 470 589 553,36
21
Cliente 21
96 429,01
9 298 553 834,58
95 620,70
9 143 318 172,87
22
Cliente 22
23
Cliente 23
90 435,71
8 178 617 549,15
24
Cliente 24
80 285,05
6 445 688 762,16
25
Cliente 25
76 220,68
5 809 591 552,03
26
Cliente 26
75 355,34
5 678 427 031,41
27
Cliente 27
67 027,70
4 492 712 008,28
28
Cliente 28
64 789,46
4 197 673 510,30
29
Cliente 29
63 578,42
4 042 215 623,21
30
Cliente 30
62 040,75
3 849 054 462,03
31
Cliente 31
53 617,20
2 874 804 135,84
32
Cliente 32
50 885,40
2 589 323 655,33
33
Cliente 33
50 568,30
2 557 153 281,45
34
Cliente 34
45 843,28
2 101 606 335,83
35
Cliente 35
39 396,83
1 552 109 998,94
36
Cliente 36
33 124,05
1 097 202 560,54
37
Cliente 37
32 200,34
1 036 861 740,91
38
Cliente 38
31 138,35
969 596 727,38
39
Cliente 39
30 154,94
909 320 386,50
40
Cliente 40
30 033,65
902 019 880,64
41
Cliente 41
26 029,02
677 509 995,65
42
Cliente 42
24 601,72
605 244 777,52
449 121 360,29
21 192,48
43
Cliente 43
44
Cliente 44
20 721,65
429 386 695,01
45
Cliente 45
19 099,41
364 787 391,68
46
Cliente 46
18 782,40
352 778 581,31
47
Cliente 47
18 572,51
344 938 190,10
48
Cliente 48
15 214,79
231 489 934,55
49
Cliente 49
14 184,14
201 189 704,99
50
Cliente 50
13 874,66
192 506 114,36
51
Cliente 51
13 707,49
187 895 256,88
52
Cliente 52
12 679,69
160 774 660,47
53
Cliente 53
12 135,97
147 281 706,19
54
Cliente 54
11 766,91
138 460 108,82
55
Cliente 55
11 305,62
127 817 043,58
56
Cliente 56
10 942,28
119 733 488,10
57
Cliente 57
10 708,73
114 676 959,25
58
Cliente 58
9 540,02
91 011 953,93
59
Cliente 59
9 097,84
82 770 755,99
60
Cliente 60
8 756,42
76 674 898,40
61
Cliente 61
8 539,90
72 929 865,71
62
Cliente 62
8 343,04
69 606 329,12
63
Cliente 63
8 248,45
68 036 914,70
55 873 485,97
7 474,86
64
Cliente 64
65
Cliente 65
7 054,14
49 760 880,84
66
Cliente 66
6 171,28
38 084 681,29
67
Cliente 67
6 163,27
37 985 946,77
68
Cliente 68
6 028,08
36 337 751,14
69
Cliente 69
5 754,05
33 109 137,90
70
Cliente 70
5 128,09
26 297 356,69
71
Cliente 71
4 931,78
24 322 499,83
72
Cliente 72
4 498,97
20 240 719,27
73
Cliente 73
4 413,79
19 481 498,20
74
Cliente 74
4 263,72
18 179 282,23
75
Cliente 75
4 253,88
18 095 485,19
76
Cliente 76
3 844,42
14 779 592,59
77
Cliente 77
3 793,35
14 389 489,43
78
Cliente 78
3 480,45
12 113 550,65
79
Cliente 79
2 962,03
8 773 628,53
80
Cliente 80
2 960,76
8 766 076,51
81
Cliente 81
2 919,92
8 525 911,32
82
Cliente 82
2 623,48
6 882 627,79
83
Cliente 83
2 143,54
4 594 754,00
84
Cliente 84
2 133,05
4 549 922,91
3 022 733,51
1 738,60
85
Cliente 85
86
Cliente 86
1 576,00
2 483 771,37
87
Cliente 87
1 500,00
2 250 000,00
88
Cliente 88
1 440,26
2 074 340,80
89
Cliente 89
1 382,69
1 911 827,63
90
Cliente 90
1 206,93
1 456 676,79
91
Cliente 91
1 181,31
1 395 500,78
92
Cliente 92
1 126,81
1 269 706,41
93
Cliente 93
1 108,11
1 227 910,54
94
Cliente 94
1 051,76
1 106 205,98
95
Cliente 95
1 042,05
1 085 870,04
96
Cliente 96
914,57
836 438,80
97
Cliente 97
889,64
791 456,38
98
Cliente 98
875,41
766 349,95
99
Cliente 99
854,40
729 999,36
100
Cliente 100
825,65
681 705,19
7 141 559,21
2 125 721 022 368,72
Total ( X e X2)
( X)2 Total de
7 500 010,45
exposição ( Y)
Índice de concentração individual (ICI) 4,17%
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Em Dezembro de 2021, o índice de concentração individual (ICI) cifrou-se em 4.17%, que
conﬁgura uma concentração elevada, considerando que na base para a mensuração
quanto mais próximo de zero estiver o índice, menor a concentração.
O ICI aumentou ligeiramente no último ano tendo passado de 4.14% em Dezembro de
2020 para 4.17% em Dezembro 2021:
Evolução do Índice de Concentração Individual
4,14%

3,95%
2,17%

Dec-20

Mar-21

Jun-21

Sep-21

TABELA IX. DISTRIBUIÇÃO DAS EXPOSIÇÕES COM BASE NA DISTRIBUIÇÃO SECTORIAL
(valores antes de deduzidas as imparidades)
As tabelas que se seguem apresentam a distribuição das exposições do risco de crédito
com base na distribuição sectorial:

Total
Administração Central
Indústria
Construção
Hotelaria e Turismo
Comércio e Serviços
Transportes
Sector Financeiro
Particulares
Agricultura
Outros

4,17%

3,82%

31 de Dezembro de 2021

Face ao exposto, seria desejável que o índice de concentração individual fosse
signiﬁcativamente inferior, nomeadamente através da de uma maior diversiﬁcação de
clientes e contrapartes, algo que o Banco tem vindo paulatinamente a alcançar na medida
do crescimento da sua carteira de clientes e diluição do risco de concentração.
6.1.5. ECA E ECAI Usadas
Durante o Exercício Financeiro, o Banco utilizou as classiﬁcações de qualidade de crédito
atribuídas pelas Agências de Crédito de Exportação (ECA), especiﬁcamente da
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
6.2. Divulgações quantitativas
A exposição máxima ao risco de crédito em 31 de Dezembro de 2021 e em 31 de
Dezembro de 2020, na demonstração da posição ﬁnanceira, e instrumentos ﬁnanceiros
extrapatrimoniais, sem ter em consideração o valor das garantias detidas, apresenta-se
como segue:
TABELA VII. EXPOSIÇÃO BRUTA DO RISCO DE CRÉDITO E RESPECTIVA MÉDIA

Total

31/12/21

31/12/20
Fim do Período
Média do Ano

Média do Ano

11 892 118

12 238 777

12 997 370

10 159 315

Caixa e Disponibilidades em Banco Central

877 738

1 021 825

1 022 474

863 495

Disponibilidades em instituições de crédito

250 279

204 771

308 746

312 429

1 262 155

2 548 010

2 603 046

2 006 180

Activos ﬁnanceiros ao custo amortizado

785 602

913 834

1 022 741

984 813

Empréstimos e adiantamento a clientes

3 983 675

3 361 333

2 327 868

2 355 060

524 175

79 742

548 300

475 158

7 683 623

8 129 514

7 833 176

6 997 135

Cartas de Crédito

1 946 801

1 517 225

1 714 175

799 843

Garantias Bancárias

1 582 022

1 659 986

2 017 906

1 565 253

Elementos do Balanço

Aplicações em Instituições de Crédito

Outros Activos
Total dos elementos do balanço
Compromissos fora do balanço

679 672

932 053

1 432 113

797 083

4 208 495

4 109 264

5 164 194

3 162 180

Linhas de crédito não utilizadas
Total dos elementos fora do balanço

TABELA VIII. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EXPOSIÇÕES (valores antes de deduzidas
as imparidades)
As tabelas a seguir apresentam a distribuição das exposições geográﬁcas do risco de
crédito em 31 de Dezembro de 2021 e em 31 de Dezembro de 2020.
31/12/21

Moçambique
Subtotal
Total
Exposição ao Risco de Elementos do Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Exposição ao Risco de Elementos Fora do Balanço
Linhas de crédito não utilizadas
Créditos documentários
Garantias Bancárias

Sul
10 136 243
5 927 749
55 011
2 403 868
65
1 972 042
375 082
547 467
34 973
539 240
4 208 495
679 672
1 946 801
1 582 022

Centro
600 945
600 945

Norte
459 339
459 339

427 482
173 463
-

45
459 295
-

11 196 527
6 988 033
55 011
2 403 868
65
2 399 524
375 127
1 180 224
34 973
539 240
4 208 495
679 672
1 946 801
1 582 022

África
do Sul
453
453
-

Estrangeiro

Total
Subtotal

Maurícias
-

India

Inglaterra Inglaterra

120
120
-

447 984
447 984
-

-

USA

Portugal

240 158
240 158
-

6 874
6 874
-

695 591
695 591
695 591
-

11 892 118
7 732 843
55 011
2 403 868
695 656
2 399 524
375 127
1 180 224
34 973
539 240
4 208 495
679 672
1 946 801
1 582 022

31/12/20
Moçambique

Total
Exposição ao Risco de Elementos do Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Exposição ao Risco de Elementos Fora do Balanço
Linhas de crédito não utilizadas
Créditos documentários
Garantias Bancárias

Sul
8 655 519
6 017 443
121 798
3 283 156
40 087
1 463 146
1 405
487 846
56 523
563 482
2 638 076
1 197 484
760 775
679 817

Centro
366 211
246 837
246 837
119 374
99 281
20 093

Norte
213 549
52 445
14 453
93
37 899
161 104
135 347
25 757

Subtotal
9 235 278
6 316 724
121 798
3 283 156
40 087
1 724 435
1 497
525 746
56 523
563 482
2 918 554
1 432 113
760 775
725 666

Estrangeiro

África
do Sul

Maurícias

2 353

39 914

India

Total

Inglaterra Malawi

52

Títulos
764 707
764 707
-

1 599 174
102 670
1 569 965
8 368
484 127
32 200
187 172

31/12/21
Disponibilidade
s e Aplicações
2 396 001
1 639 161
756 840
-

Outras
539 240
539 240

Operações
Extrapatrimoniais
3 528 823
1 116 808
367 492
1 740 931
125 120
178 473

Total de
Exposição
11 212 447
2 403 868
2 715 981
470 161
3 310 896
133 487
756 840
484 127
32 200
904 885

Operações
Extrapatrimoniais
1 486 442
454 785
219 911
785 424
2 420
23 902

Total de
Exposição
9 279 168
3 283 156
1 084 115
391 676
1 567 032
12 932
1 552 054
141 546
305 157
941 500

Dec-31

O peso dos 100 maiores clientes em termos de exposição no total da carteira ascendia a
99.51% em Dezembro de 2020, registando uma tendência decrescente em 2021 (99.74%
em Março, 91.15% em Junho, 99.72% em Setembro e 92.22% em Dezembro).

Fim do Período

Empréstimos e
Locações Financeiras
3 983 675

892 599

USA

36 894

Portugal

2 703

984

Subtotal
975 498
975 498

2 353

39 914

52

892 599

36 894

2 703

984

975 498

-

-

-

-

-

-

-

-

10 210 776
7 292 222
121 798
3 283 156
1 015 585
1 724 435
1 497
525 746
56 523
563 482
2 918 554
1 432 113
760 775
725 666

Total
Administração Central
Indústria
Construção
Hotelaria e Turismo
Comércio e Serviços
Transportes
Sector Financeiro
Particulares
Agricultura
Outros

Empréstimos e
Locações Financeiras
2 321 723
629 330
171 766
781 608
10 511
141 546
305 157
281 805

Títulos
1 022 741
982 741
40 000
-

31/12/20
Disponibilidade
s e Aplicações
3 812 468
2 300 414
1 512 054
-

Outras
635 794
635 794

TABELA X. DISTRIBUIÇÃO DAS EXPOSIÇÕES COM BASE NA MATURIDADE CONTRATUAL
RESIDUAL (valores antes de deduzidas as imparidades)
A tabela a seguir apresenta a distribuição das exposições do risco de crédito com base nas
maturidades contratuais residuais:
Até 1 Mês
Exposição ao Risco de Elementos do Balanço
3 483 114
Caixa e Equivalentes de Caixa
55 011
Administrações Centrais e Banco Centrais
2 403 868
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
695 656
Empresas
283 147
Carteira de Retalho Regulamentar
8
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
45 424
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
-

1 a 3 Meses
901 655
709 832
19
191 804
-

Até 1 Mês
Exposição ao Risco de Elementos do Balanço
1 064 918
Caixa e Equivalentes de Caixa
121 798
Administrações Centrais e Banco Centrais
695 998
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
238 924
Empresas
8 161
25
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
12

1 a 3 Meses
359 388
332 557
76
26 674
80

31/12/21
3 a 12 Meses 1 a 3 anos
1 574 379
358 723
984 704
559
528 223
60 893

Total
>3 anos
1 252 988
-

164 983
6 016
99 264
13 744

165 138
368 355
305 118
10 747

74 717

403 630

31/12/20
3 a 12 Meses 1 a 3 anos
1 604 346
323 207
776 661
706 030
143 765
244
1 094
120 298
168 350
280
834
9 998

Sem maturidade
112 764
-

7 683 623
55 011
2 403 868
695 656
2 399 524
375 127
1 180 224
34 973
539 240

91 720
169
10 392
10 483
-

Total
>3 anos
406 654
242 265
160 304
1 500
2 585

Sem maturidade
663 053
8 161
58
50 120
54 742
549 973

4 421 566
121 798
695 998
1 015 585
1 440 938
1 497
525 746
56 522
563 482

7. Mitigação do risco de crédito
7.1. Divulgações Qualitativas
Para efeitos de mitigação de risco de crédito, no âmbito dos processos de concessão de
crédito e das posições detidas, são obtidos colaterais como efeito de mitigante na posição
de risco, de acordo com o Aviso 11/GBM/2013 do Banco de Moçambique.
Os principais instrumentos utilizados como garantes são hipotecas, avales, penhor de
depósitos e ﬁanças. As garantias reais são acompanhadas e monitorizadas
constantemente. O controlo e monitorização é particularmente importante para
assegurar a reposição de rácios de cobertura quando previstos contratualmente, ou para
solicitar proactivamente o reforço de garantias nas restantes situações.
No caso das cauções reais (colaterais e depósitos), a redução do risco é calculada de
acordo com a metodologia deﬁnida, através da aplicação dos respectivos haircuts de
acordo com a natureza e tipologia do colateral. O First Capital tem como procedimento
instituído pedir a avaliação do activo dado como colateral do crédito concedido a um
proﬁssional independente, sendo que apenas um departamento está autorizado a
efectivar os pedidos de avaliação, bem como recepcionar e validar os mesmos.
Compete ao Conselho de Administração, através do seu Comité de Crédito, deﬁnir e
aprovar o nível e o tipo de garantias adequados a cada operação, sendo a sua
monitorização efectuada periodicamente pela área competente, nomeadamente no que
diz respeito à actualização do seu valor de mercado.
7.2. Divulgações quantitativas
TABELA XI. DISTRIBUIÇÃO DAS EXPOSIÇÕES COM BASE NA MATURIDADE CONTRATUAL
RESIDUAL (valores antes de deduzidas as imparidades)
31/12/21
Exposições Totais
Total
Exposição ao Risco de Elementos do Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Exposição ao Risco de Elementos Fora do Balanço
Linhas de crédito não utilizadas
Créditos documentários
Garantias Bancárias

11 892 118
7 683 623
55 011
2 403 868
695 656
2 399 524
375 127
1 180 224
34 973
539 240
4 208 495
679 672
1 946 801
1 582 022

Exposições Totais
Total
Exposição ao Risco de Elementos do Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Exposição ao Risco de Elementos Fora do Balanço
Linhas de crédito não utilizadas
Créditos documentários
Garantias Bancárias

7 622 097
4 984 021
121 798
3 283 156
1 015 585
563 482
2 638 076
1 197 484
760 775
679 817

Hipoteca de
Habitação
353 803
353 803
85 796
17 996
240 471
9 540
-

Hipoteca de Imóvel
Comercial
746 096
746 096
15 569
725 525
5 001
-

Outros Imóveis
-

Outras Garantias
2 235 503
2 235 503
1 995 688
11 461
214 228
14 126
-

Exposição
Líquida de
Crédito
7 563 978
4 209 631
55 011
2 403 868
695 656
163 926
345 623
6 306
-

Penhor DP
138 590
138 590
138 544
46
-

3 354 357
679 672
1 370 462
1 304 223

576 338
277 800

30/12/20
Hipoteca de
Habitação
70 961
70 961
70 681
280
-

Hipoteca de Imóvel
Comercial
573 604
573 604
204 692
3
314 194
54 715
-

Outros Imóveis
-

Outras Garantias
1 146 660
1 146 660
1 003 480
1 347
140 306
1 527
-

Penhor DP
838 207
138 590
138 544
46
699 617
212 208
487 409

-

Exposição
Líquida de
Crédito
4 992 665
3 054 206
121 798
3 283 156
1 015 585
1 346 716
1 396
525 181
56 522
563 482
1 938 459
1 197 484
548 568
192 407

25

26
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11.2. Divulgações quantitativas

8. Risco de Mercado
8.1. Divulgações qualitativas
Risco de mercado é o risco de que o justo valor ou ﬂuxos de caixa futuros de instrumentos
ﬁnanceiros irá variar devido a alterações das variáveis do mercado, tais como taxas de juro,
taxas de câmbio, e cotações de mercado.
Actualmente, o risco de mercado disposto no Aviso 13/GBM/2013 apenas contempla a
cobertura do risco cambial.
O risco cambial é o risco do valor de um instrumento ﬁnanceiro variar devido às alterações
das taxas de câmbio.
A posição cambial, assim como os limites de exposição por moeda são deﬁnidos pelo Aviso
06/GBM/2007. De acordo com a política do Banco, as posições cambiais são monitoradas
diariamente para garantir que as mesmas são mantidas dentro dos limites estabelecidos.
O Risco de Mercado é gerido pela Direcção da Sala de Mercados, numa perspectiva de
gestão diária e/ou de muito curto prazo. Os aspectos relacionados o risco de mercado, bem
como a gestão da política e estratégias relacionadas com a sua monitoria são objecto de
acompanhamento pelo ALCO, que se reúne numa base mensal.
Posição cambial global a 31 de Dezembro de 2021

Posição Liquida Global
Longa
Curta
132 212
999
668
669
163
134 712

Moedas
Dólar
USD
Euro
EUR
Rand
ZAR
Libra
GBP
Rupee
INR

TOTAL
Requisitos de Capital para
a Cobertura do Risco de
Mercado

Máximo entre as
Posições

-

134 712

9. Participações patrimoniais
9.1. Divulgações qualitativas
Em 31 de Dezembro de 2021, o First Capital detém uma única participação, correspondente
a 0,5% do capital da SIMO – Sociedade Interbancária de Moçambique, entidade ﬁnanceira
responsável pela compensação de valores. Dado que não existe um mercado activo no qual
pode ser determinado o justo valor de activos semelhantes, este investimento ﬁnanceiro foi
mensurado ao custo de aquisição.
9.2. Divulgações quantitativas
Na tabela a seguir é apresentado o valor contabilístico das Participações do First Capital:
31/12/21
Participação
Entidade
Sociedade
Interbancária de
Moçambique, S.A

Valores em milhares de Meticais
31/12/20
Valor
Participação
Valor

0,5%

6,328

0,5%

6,328

10. Risco Operacional
10.1. Divulgações qualitativas
O risco operacional é deﬁnido como o risco de perdas em consequência da inadequação ou
falha de processos, pessoas ou sistemas internos ou acontecimentos externos.
Em 31 de Dezembro de 2021, o First Capital efectuou o cálculo dos requisitos de fundos
próprios para a cobertura de risco operacional segundo o Método do Indicador Básico (BIA
– Basic Indicator Approach) que se baseia no cálculo da média dos últimos 3 anos do
indicador relevante, multiplicada pela percentagem de 15%.
10.2. Divulgações Quantitativas
Segundo o anexo I do Aviso 12/GBM/2013, de 31 de Dezembro, do Banco de Moçambique,
o montante de fundos próprios para a cobertura de risco operacional é calculado com base
nos seguintes itens da demonstração de resultados:
TABELA XII. FUNDOS PRÓPRIOS PARA COBERTURA DE RISCO OPERACIONAL
DESCRIÇÃO
(+) Juros e Rendimentos Similares
(-) Juros e Encargos Similares
(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital
(+) Comissões Recebidas
(-) Comissões Pagas
(+) Resultados de Operações Financeiras
(+) Outros Resultados Operacionais

Valores em milhares de Meticais
2019
2020
423 171
568 509
146 119
225 721
105 082
143 515

2018
363 738
122 475
57 833

-

5 197
79 131
22 468

6 721
153 044
31 612

Total das rubricas aplicáveis no Método Indicador
Básico

350 563

560 069

• A análise de gaps foi uma das primeiras técnicas desenvolvidas para mensuração do risco da
taxa de juro, e continua a ser muito utilizada pelos bancos, dado produzir um indicador
simples de sensibilidade da conta de resultados à variação das taxas de taxa de juro. Do ponto
de vista operacional, esta técnica resulta do apuramento do chamado repricing gap, ou seja, a
diferença entre activos, passivos e elementos extrapatrimoniais sensíveis à taxa de juro em
cada banda temporal.

O Banco monitoriza a sua exposição aos efeitos resultantes da ﬂutuação das taxas de juro do
mercado sobre o risco da sua posição ﬁnanceira e dos ﬂuxos de caixa. As margens ﬁnanceiras
podem aumentar como resultado de tais ﬂutuações, mas também podem reduzir ou criar
perdas em caso de ocorrer movimentos não previstos.
A medição e a avaliação do risco de taxa de juro da carteira bancária do Banco assentam,
fundamentalmente no método maturidade/repricing. Esta técnica tem por base a
distribuição das posições do balanço e extrapatrimoniais sensíveis a taxa de juro num número
predeﬁnido de bandas temporais, de acordo com a maturidade residual (se tiverem taxa ﬁxa),
ou de acordo com o tempo remanescente para a próxima data de ﬁxação (se tiverem taxa
variável), apurando-se de seguida o impacto nesses instrumentos de uma deslocação da curva
de rendimentos em 200 pontos base.
A medição e avaliação do risco de taxa de juro são efectuadas nos activos e passivos que são
remunerados a uma taxa de juro, nomeadamente empréstimos e adiantamentos de clientes,
disponibilidades em instituições de crédito, aplicações em instituições de crédito, recursos de
outras instituições de crédito, depósitos e contas correntes e títulos do Tesouro
No âmbito regulamentar, o First Capital remete ao Banco Central o reporte de taxa de juros
da carteira bancária, no cumprimento da Circular nº 04/SCO/2013, que inclui a distribuição
dos activos, passivos e extrapatrimoniais por prazos residuais e de reﬁxação de taxa de juro e
a análise do impacto da sensibilidade da margem de juro face à deslocação da curva de
rendimentos em 200 p.b.
Informação quantitativa
A avaliação do impacto sobre a situação líquida tem por base um quadro analítico
simpliﬁcado, com um conjunto de pressupostos, que incluem a classiﬁcação dos instrumentos
ﬁnanceiros em bandas temporais de maturidade residual, às quais são atribuídos
ponderadores que reﬂectem a posição modiﬁcada de cada banda e a variação da taxa a aplicar
na simulação dos impactos.
A avaliação do impacto sobre a margem ﬁnanceira tem por base um conjunto de factores de
ponderação, que deverão reﬂectir o impacto sobre proveitos e custos de juros, no horizonte
de um ano, associado a uma alteração de 200 pontos.
Pressupostos assumidos para o cálculo do risco da taxa de juro da carteira bancária:
• As aplicações em instituições de crédito estão agrupadas nas bandas temporais por prazo
residual maturidade;
• Os empréstimos e adiantamentos de clientes líquidos de provisões especíﬁcas ou impa
idade estão distribuídos nas bandas temporais por prazo a decorrer até a reﬁxação da taxa;
• Os Bilhetes de Tesouro e as Obrigações do Tesouro estão distribuídos nas bandas temporais
por prazo residual de maturidade;
• Os depósitos estão distribuídos nas bandas temporais por prazo residual de maturidade.
• Os elementos de taxa variável são imputados às classes de maturidade de acordo com o
prazo a decorrer até a reﬁxação da taxa de juro.
• Os elementos denominados em moeda estrangeira e sujeitos a taxa de juro representam
mais de 5% da carteira bancária, por esse motivo apresentamos uma análise desagregada por
moeda nomeadamente Meticais e Dólares.

XIII. RISCO DE TAXA DE JURO DA CARTEIRA BANCÁRIA (POR MOEDA)
Análise do risco de taxa de juro da carteira bancária em Meticais
Requisitos Mínimos de Capital
(2021)

1 152 298

• As técnicas mais simples para medir a exposição de um banco ao risco da taxa de juro têm
por base uma tabela de maturidade/repricing, que distribui as posições de balanço e
extrapatrimoniais sensíveis à taxa de juro num número predeﬁnido de bandas temporais, de
acordo com a maturidade residual (se tiverem taxa ﬁxa), ou de acordo com o tempo
remanescente para a próxima data de ﬁxação (se tiverem taxa variável).

Em 31 de Dezembro de 2021, o impacto da sensibilidade da Taxa de Juro da carteira bancária
apresenta-se como segue:

14 099
571 679
108 415

Indicador Relevante

Mensuração do Risco de taxa de Juro

• Um gap negativo ocorre quando os passivos excedem os activos (incluindo os elementos
extrapatrimoniais) numa determinada banda temporal. Isto signiﬁca que um aumento das
taxas de juro de mercado pode causar uma diminuição na margem ﬁnanceira. Em sentido
contrário, um gap positivo implica que a margem ﬁnanceira de um banco possa diminuir como
resultado de uma redução do nível das taxas de juro.

8.2. Divulgações quantitativas

Países
E.Unidos América
União Europeia
África do Sul
Reino Unido
India

A exposição a este risco faz parte do curso normal da actividade do Banco e pode ser uma
importante fonte de rendibilidade e de criação de valor para os accionistas. No entanto, o
risco excessivo de taxa de juro pode representar uma ameaça signiﬁcativa para a base de
proveitos e capital de uma instituição.

103 146

Quadro 1
Impacto nos Fundos Próprios (31/12/2021)
Risco de Taxa de Juro
Carteira Bancária
Exposições por intervalo de maturidade ou reﬁxação da taxa

11. Risco de taxa de juro na carteira bancária
11.1. Divulgações qualitativas
O risco de taxa de juro decorre da possibilidade de alterações nas taxas de juro poderem
afectar os ﬂuxos de caixa futuros ou o justo valor dos instrumentos ﬁnanceiros. O Banco
monitoriza de forma regular a sua exposição aos efeitos resultantes da ﬂutuação das taxas
de juro do mercado sobre o risco da sua posição ﬁnanceira e dos ﬂuxos de caixa. As margens
ﬁnanceiras podem aumentar como resultado de tais ﬂutuações, mas também podem
reduzir ou criar perdas em caso de ocorrer movimentos não previstos.
A medição e avaliação do risco de taxa de juro são efectuadas nos activos e passivos que são
remunerados a uma taxa de juro, nomeadamente empréstimos e adiantamentos de
clientes, disponibilidades em instituições de crédito, aplicações em instituições de crédito,
recursos de outras instituições de crédito, depósitos e contas correntes e títulos do
Tesouro.
Com o objectivo de assegurar uma exposição ao risco de taxa de juro dentro dos limites
adequados ao apetite pelo risco do Banco, estão estabelecidos um conjunto de critérios
sobre o risco de taxa de juro no balanço e na carteira bancária, incluindo a ﬁxação de limites
para certas variáveis signiﬁcativas do nível de exposição a este tipo de risco.
O objectivo do cumprimento dessas directrizes é o de assegurar que o Banco gere a
rentabilidade/risco do seu balanço, e que, simultaneamente, está em condições de ﬁxar o
nível de exposição conveniente e de controlar os resultados das políticas de gestão de risco
assumidas.
Os limites estabelecidos são revistos periodicamente sempre que se veriﬁque necessidade
para tal.

Unidades:10^3 MT
Período:

31/12/2021

Situação Líquida
Milhares de Meticais
Banda Temporal
à vista - 1 mês
1 - 3 meses
3 - 6 meses
6 - 12 meses
1 - 2 anos
2 - 3 anos
3 - 4 anos
4 - 5 anos
5 - 7 anos
7 - 10 anos
10 - 15 anos
15 - 20 anos
>20 anos

Activos
(+)
1 153 900
154 844
585 937
479 711
400 298
469 224
211 591
117 069
364 294
4 498
33 890
29 306
12 485

Passivos
(-)
813 890
685 062
261 936
132 370
286 765
-

Extrapatrimoniais
(+)
(-)
-

Posição
(+/-)
340 011
(530 217)
324 000
347 341
113 533
469 224
211 591
117 069
364 294
4 498
33 890
29 306
12 485

Factor de
Ponderação (%)
(1)
0,08%
0,32%
0,72%
1,43%
2,77%
4,49%
6,14%
7,71%
10,15%
13,26%
17,84%
22,43%
26,03%
Total

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis á taxa de juro
Fundos próprios

(105 547)
(105 547)
1 484 794
-7,11%

Impacto da Situação Líquida/Fundos próprios

WINNER

O First Capital Bank S.A foi eleito como o Melhor
Banco de Trade Finance em Moçambique para
ano de 2022, pelo CFI.co.

Posição Ponderada
(2)
(272)
1 697
(2 333)
(4 967)
(3 145)
(21 068)
(12 992)
(9 026)
(36 976)
(596)
(6 046)
(6 573)
(3 250)

PROFESSIONAL SERVICES AWARDS

BEST TRADE FINANCE BANK
MOZAMBIQUE
2022

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022
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Quadro 2
Impacto na Margem Financeira (31/12/2021)
Risco de Taxa de Juro
Carteira Bancária
Exposições por intervalo de maturidade ou reﬁxação da taxa

Unidades:10^3 MT
Período:

31/12/2021

Situação Líquida
Milhares de Meticais
Banda Temporal
à vista
à vista - 1 mês
1 - 2 meses
2 - 3 meses
3 - 4 meses
4 - 5 meses
5 - 6 meses
6 - 7 meses
7 - 8 meses
8 - 9 meses
9 - 10 meses
10 - 11 meses
11 - 12 meses

Activos
(+)
132 003
1 021 898
115 101
39 744
63 095
402 110
120 732
9 132
119 353
13 783
8 390
129 405
199 647

Passivos
(-)
514 969
298 921
432 800
252 262
43 747
1 745
216 445
5 205
1 512
3 714
2 999
118 740
286 965

Extrapatrimoniais
(+)
(-)
-

Posição
(+/-)
(382 966)
722 977
(317 699)
(212 518)
19 348
400 366
(95 714)
3 927
117 841
10 069
5 392
10 665
(87 318)

Factor de
Ponderação (%)
(6)
2,00%
1,92%
1,75%
1,58%
1,42%
1,25%
1,08%
0,92%
0,75%
0,58%
0,42%
0,25%
0,08%

Posição Ponderada
(7)
7 659
(13 881)
5 560
3 358
(275)
(5 005)
1 034
(36)
(884)
(58)
(23)
(27)
70

Total

(2 508)

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

(2 508)

Margem de juros

465 417
-0,54%

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

De acordo com a metodologia prevista na Circular n.º 04/SCO/2013 do Banco de
Moçambique, o impacto na situação líquida decorrente de uma deslocação paralela de 200
p.b. da curva de taxas de juro é de ± 7.11% do valor dos fundos próprios e ± 0.54% na margem
de juros.
Análise do risco de taxa de juro da carteira bancária em Dólares Americanos
Quadro 3
Impacto nos Fundos Próprios (31/12/2021)
Risco de Taxa de Juro
Carteira Bancária
Exposições por intervalo de maturidade ou reﬁxação da taxa

Unidades:10^3 USD
Período:

31/12/21

Situação Líquida

Banda Temporal
à vista - 1 mês
1 - 3 meses
3 - 6 meses
6 - 12 meses
1 - 2 anos
2 - 3 anos
3 - 4 anos
4 - 5 anos
5 - 7 anos
7 - 10 anos
10 - 15 anos
15 - 20 anos
>20 anos

Activos
(+)
537 014
732 673
251 990
172 506
25 601
86 823
103 862

Passivos
(-)
171 452
488 045
443 562
108 145
4 300
-

Extrapatrimoniais
(+)
(-)
-

Posição
(+/-)
365 562
244 628
(191 571)
64 361
21 300
86 823
103 862
-

Factor de
Ponderação (%)
(1)
0,08%
0,32%
0,72%
1,43%
2,77%
4,49%
6,14%
7,71%
10,15%
13,26%
17,84%
22,43%
26,03%

Posição Ponderada
(2)
(292)
(783)
1 379
(920)
(590)
(3 898)
(8 008)
-

Total

(13 112)

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis á taxa de juro

(13 112)

Fundos próprios

1 484 794

Impacto da Situação Líquida/Fundos próprios

-0,88%

Quadro 4
Impacto na Margem Financeira (31/12/2021
Risco de Taxa de Juro
Carteira Bancária
Exposições por intervalo de maturidade ou reﬁxação da taxa

Unidades:10^3 USD
Período:

31/12/21

Situação Líquida

Banda Temporal
à vista
à vista - 1 mês
1 - 2 meses
2 - 3 meses
3 - 4 meses
4 - 5 meses
5 - 6 meses
6 - 7 meses
7 - 8 meses
8 - 9 meses
9 - 10 meses
10 - 11 meses
11 - 12 meses

Activos
(+)
0
537 014
506 134
226 539
69 923
182 067
172 506
-

Passivos
(-)
369 214
118 830
212 939
118 920
111 703
6 032
39 748
6 322
912
59 431
-

Extrapatrimoniais
(+)
(-)
-

Posição
(+/-)
0
167 800
387 303
13 601
(48 997)
(111 703)
182 067
(6 032)
132 758
(6 322)
(912)
(59 431)
-

Factor de
Ponderação (%)
(6)
2,00%
1,92%
1,75%
1,58%
1,42%
1,25%
1,08%
0,92%
0,75%
0,58%
0,42%
0,25%
0,08%
Total

(10 840)

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

(10 840)

Margem de juros

465 417

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

Posição Ponderada
(7)
(0)
(3 222)
(6 778)
(215)
696
1 396
(1 966)
55
(996)
37
4
149
-

-2,33%

De acordo com a metodologia prevista na Circular n.º 04/SCO/2013 do Banco de
Moçambique, o impacto na situação líquida decorrente de uma deslocação paralela de 200
pontos base. da curva de taxas de juro é de ± 0,88% do valor dos fundos próprios e ± 2.33% na
margem de juros.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

AVISO DE CONCURSO DE INGRESSO
De acordo com o Despacho de 22/3/2022 da Excelentíssima Sra. Secretária Permanente, nos
termos do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE), aprovado
pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado pelo Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de
Julho, está aberto concurso de ingresso para a Carreira de Técnico Superior de Tecnologias
de Informação e Comunicação N1, para o provimento das seguintes vagas:
a) Administrador de Sistemas; b) Programador Analista e c) Programador.
Técnico Superior de Tecnologias de
Informação e Comunicação N1

Administrador de Sistemas
Programador Analista
Programador

1
1
1

1. Requisitos Gerais
Poderão concorrer para estas vagas, todos os candidatos que preencham os requisitos do
presente concurso, tendo como critérios de avaliação das manifestações de interesse, os requisitos abaixo:
a) Ter nacionalidade moçambicana;
b) Carta de candidatura dirigida a Excelentíssima Sra. Secretária Permanente;
c) Fotocópia do Bilhete de Identidade;
d) Curriculum Vitae em português;
e) Cópia dos diplomas ou certificados;
f) Certidão de Registo de Nascimento ou Bilhete de Identidade;
g) Certidão de aptidão física e mental;
h) Declaração de compromisso de honra do candidato;
i) Comprovativo de inscrição ou cumprimento de Serviço Militar;
j) Certidão de Registo Criminal;
k) NUIT;
2. Na fase de admissão ao concurso é dispensada a entrega dos documentos indicados nas
alíneas g), i) e j)
3. O concurso é válido por (3) anos, contados a partir da data da publicação da lista de classificação final.
4. Requisitos Específicos
4.1. Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1
Especialidade: ADMINISTRADOR DE SISTEMAS
Conteúdo Geral
• Possuir o nível de licenciatura em Informática ou área afim;
• Experiência profissional comprovada de 2 anos na administração de redes e sistemas;
• Conhecimentos e/ou domínio de uso de sistemas operativos Windows server e baseados em Unix e Linux (Ubuntu server, centos e Red Hat);
• Ter conhecimento sobre hardware de servidores e VMware para a virtualização de servidores;
• Ter domínio sobre a gestão dos serviços de Active Directory, DHCP, DNS, File server,
Web server e Firewall;
• Conhecimentos sobre a gestão do Veritas e Veeam Backup;
• É vantagem possuir certificações, ITIL/COBIT, CCNA, MCSA, Linux Professional Institute;
• Domínio de técnicas de produção de relatórios;
• Domínio de ferramentas de monitoramento de redes e sistemas;
• Boa capacidade de Comunicação;
• Domínio de Inglês é uma vantagem.
Requisitos
• Planificar, documentar e gerir a rede de dados e voz do MCTES e assegurar que a infra-estrutura de rede esteja disponível e operacional;
• Planificar, documentar e gerir a infra-estrutura de TIC do MCTES incluindo hardware de servidores, virtualização de servidores, gestão dos serviços de Active Directory,
DHCP, DNS, File server, Web server e Firewall;
• Ajustes para melhorar a performance dos sistemas;
• Solucionar problema reportado nos sistemas;
• Realizar sistematicamente as rotinas de backups da informação institucional;
• Realizar a actualização permanente dos sistemas;
• Monitorar a rede e assegurar a segurança do sistema e dos utilizadores
4.2. Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1
Especialidade: PROGRAMADOR ANALISTA
Conteúdo de Trabalho Geral
• Planear, desenvolver, implementar e documentar os sistemas aplicacionais, assegurando a sua integração nos sistemas de informação existentes e compatibilidade com as
plataformas tecnológicas utilizadas;
• Fazer auditoria informática, verificando diversos procedimentos de desenvolvimento e
implementação de soluções tecnológicas;
• Coordenar a gestão de aplicativos dos serviços do ministério;
• Elaborar e manter actualizado o inventário do equipamento e sistemas de informação
do Ministério;
• Examinar e avaliar sistemas existentes;
• Documentar interfaces entre sistemas novos e antigos;
• Colaborar com a equipa de TI e desenvolvedores para produzir novos sistemas;

Garantir a interroperabilidade entre os sistemas;
Colaborar na formação dos utilizadores e prestar o devido apoio na operação das TICs;
Coordenar equipas de desenvolvimento de sistemas aplicacionais;
Fazer auditoria informática, verificando diversos procedimentos de desenvolvimento e
implementação de soluções tecnológicas;
• Desenvolver outras tarefas afins.
•
•
•
•

Requisitos
• Licenciado em Desenvolvimento de Sistemas, Análise de Sistemas ou área afim;
• Ter desenvolvido pelo menos dois sistemas robustos;
• Domínio em análise de sistemas particularmente usando as linguagens PHP, Java, Spring
MVC, Hibernate/JPA (Java Persistence Architecture), desenvolvimento agile, web services e Service-Oriented Archtecture (SOA), etc;
• Conhecimento sobre Sistemas de Controlo de Versões (Git, GitHub e/ou GitLab);
• Conhecimentos e/ou domínio de uso de sistemas operativos baseados em Unix e Linux
(FreeBSD, ubuntu, centos, opensource e fedora);
• Domínio dos princípios e práticas de desenvolvimento de software ágil, incluindo o
Manifesto Ágil;
• Domínio em análise de requisitos funcionais, não-funcionais e requisitos ágeis;
• Domínio dos frameworks laravel, PHP 7.3, Postgres, View JS, Bootstrap e Geoprocessamento;
• Noções da língua inglesa, tanto fala como escrita é uma vantagem;
• Alto sentido de responsabilidade;
• Honestidade e boa integridade profissional;
• Boa capacidade de comunicação;
• Fácil integração, trabalho em equipa e sob pressão.
4.3. Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1
Especialidade: PROGRAMADOR
Conteúdo de Trabalho Geral
• Coordenar a gestão de aplicativos dos serviços do ministério;
• Instalar, configurar e gerir sistemas aplicacionais, bem como elaborar as normas e documentação técnica a que deva obedecer a respectiva operação;
• Definir procedimentos que apoiam os utilizadores na operação dos sistemas;
• Conceber e garantir a implementação de sistema/aplicativos;
• Assegurar a análise e levantamento de requisitos de negócio para o desenvolvimento
de soluções tecnológicas;
• Colaborar na formação dos utilizadores e prestar o devido apoio na operação das TICs;
• Desenvolver outras tarefas afins.
Requisitos:
• Possuir uma licenciatura, ou equivalente, com especialização em Programação e/ou
Desenvolvimento de Software e áreas afins e aprovação em avaliação curricular seguindo de entrevista profissional.
• Domínio dos sistemas de gestão de base de dados como MySQL, PostgreSql, SQL Server
ou Oracle XE;
• Domínio em desenvolvimento de sistemas, particularmente usando as linguagens PHP,
Java, Spring MVC, Hibernate/JPA (Java Persistence Architecture), desenvolvimento agile, web services e Service-Oriented Archtecture (SOA), etc;
• Domínio sobre APIs e integração/interoperabilidade de sistemas;
• Conhecimentos sobre Sistema Operativo Linux server e redes de computadores;
• Conhecimento sobre segurança de base de dados e aplicações web;
• Experiência em desenvolvimento de aplicações web;
• Experiência em Gestão de Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação;
• Noções da língua inglesa, tanto fala como escrita é uma vantagem;
• Alto sentido de responsabilidade;
• Honestidade e boa integridade profissional;
• Boa capacidade de comunicação;
• Fácil integração, trabalho em equipa e sob pressão;
5. Prazo e Local de Entrega das Candidaturas
5.1. Prazo
As candidaturas têm o prazo de 30 dias, a partir da data da primeira publicação do anúncio
no jornal “Notícias”.
5.2. Local e Forma de entrega das candidaturas
Forma Física: na Secretaria Geral do MCTES, sita na Av. Patrice Lumumba, n.º 770,
Maputo, em envelope fechado, com menção “Concurso para Selecção de Técnico Superior
de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 do MCTES”, nas horas normais de
expediente, devendo ficar com o comprovativo de entrega/recepção da candidatura.
A Direcção de Administração e Recursos Humanos
(Ilegível)
4684
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DA REDE ELÉCTRICA
DA VILA DE SONGO, CALIOTE E MAROEIRA, NA PROVÍNCIA DE TETE
CONCURSO Nº: HCB/DSA /Estudo da Rede Eléctrica/036/2022
A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar o presente concurso nacional,
cujo objectivo é de contratar uma empresa especializada e com experiência comprovada para
prestação de serviços de consultoria para realização de um estudo da rede eléctrica da Vila do
Songo, Caliote e Maroeira, na província de Tete.
Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas
qualificadas e com experiência comprovada para a prestação deste serviço. Os interessados
deverão, impreterivelmente, reunir e enviar os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos, Alvará e Licença que habilite o proponente
a exercer a actividade nesta área de especialidade;
2. Apresentar a declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação
contra a empresa, passada por entidade competente;
3. Apresentar Certidão de Quitação das Finanças e do INSS;
4. Apresentar a demonstração de resultados dos últimos 3 anos;
5. Apresentar 3 referências de serviços similares bem-sucedidos nos últimos 5 anos,
referências suportadas por 3 cartas abonatórias;
6. Apresentar o Perfil da Empresa, destacando a sua experiência, estrutura de recursos
humanos, equipamentos e outros recursos materiais necessários para a boa execução da
prestação de serviços que se pretende.
As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima mencionados, poderão
obter sem qualquer custo adicional o Caderno de Encargos através do correio electrónico
concurso-estudoredeelectrica@hcb.co.mz até ao dia 30 de Maio de 2022.
Na referida Manifestação de interesse deverá constar no campo assunto do email o texto
“HCB/DSA /Estudo da Rede Eléctrica/036/2022 – Manifestação de Interesse”
Informa-se que só serão contactadas as empresas pré-seleccionadas de acordo com os
requisitos de elegibilidade indicados acima.
O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na
HCB.
Songo, aos 18 de Maio de 2022
4303
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ANÚNCIO DE VAGAS
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS
(PRACTITIONER PAYROLL & BENEFITS)
LOCALIZAÇÃO: MAPUTO
Descrição Breve / Objectivo do Trabalho
• Gerir o processamento completo de salários de todos trabalhadores
baseados em Moçambique.
• Ser responsável pela interface entre a OME e o Centro de Folha de
Pagamento e Benefícios de acordo com a oferta de serviços administrativos
de RH , assegurando um ponto de entrada único para a OME para todo o
processamento de dados de trabalhadores, benefícios.
• Prestar um serviço de aconselhamento de acordo com políticas,
governação e procedimentos específicos de Moçambique.
• Manter os dados dos trabalhadores da OME durante todo o ciclo de
vida dos mesmos, incluindo inscrições, movimentações, separações e
benefícios.
• Ser o elo de ligação com os intervenientes internos da OME, fundo de
pensões, reforma, fundos médicos e prestadores de serviços financeiros
de modo a assegurar um processamento administrativo eficaz e eficiente.

Descrição do Recrutamento / Responsabilidades Principais
• Executar
inscrições,
promoções,
transferências,
nomeações,
destacamentos, separações, gestão de documentos, estruturas orgânicas,
ajuda de estudo, prémios, licenças, assistência médica e administração
de fundos de reforma, empréstimos de habitação, benefícios de funeral,
planos de incentivos, aumentos, avaliações de mérito e outras alterações
de dados dos trabalhadores.
• Contribuir para a interpretação da estratégia de RH Moçambique no
sentido de criar a estratégia do Centro de Administração de RH.
• Contribuir para o desenvolvimento de políticas e condições de serviço.
Consultar as partes interessadas para determinar as necessidades
empresariais em termos de políticas novas e de mudança de políticas,
condições de serviços e negociações salariais e de estruturas orgânicas.
• Identificação proactiva de riscos potenciais no que diz respeito a requisitos
estatutários, processamento e política, desalinhamentos de governação e
processos ineficazes.
• Executar os objectivos, actividades e projectos acordados e manutenção
dos controlos de saúde da administração de RH. Assegurar a rápida
resolução de consultas e pedidos. Fazer parte de projectos. Contribuir e
executar a implementação de novos processos.
• Contribuir para o desenvolvimento da SLC e do catálogo de ofertas
de serviços. Iniciar mudanças com base nas necessidades e requisitos
comerciais.
• Identificar de forma contínua a optimização de processos e sistemas.
• Rever os processos internos de administração de RH de forma contínua
para a sua padronização e melhoria. Concentrar-se no melhoramento de
processos e sistemas visando um excelente apoio à administração de RH.
Executar e testar sistemas novos e modificados.

• Determinar e dar prioridade aos objectivos, projectos, actividades dos
subdepartamentos. Determinar o objectivo, projectos e actividades
dos subdepartamentos de acordo com a estratégia do departamento,
necessidades comerciais, SLC, prestação de serviços e melhoria contínua.
• Gerir a Execução de resultado dos objectivos, projectos e actividades
utilizando controlos de saúde e um quadro de pontuação. Avaliação
comparativa dos próprios processos a comercializar.
• Contribuir para os requisitos de sistemas e programas.
• Determinar o quadro de governação (auditorias, registo de riscos, SOXs, e
interpretação de políticas). Gerir a conformidade com a governação.
• Execução de actividades conjuntamente com as políticas, procedimentos
e condições dos serviços para as negociações salariais. Assegurar e
influenciar o cumprimento das políticas, condições dos serviços com as
negociações salariais em todas as actividades e dados da administração
de RH processados pela Folha de Pagamento e Centro de Benefícios.
• Implementar RAPIDS para a validação dos processos, na medida em que
todos os processos administrativos submetidos para o processamento das
Folhas de Pagamento & Centro de Benefícios devem ser acompanhados
com o processo de aprovação.
• Ter um papel-chave no fornecimento e autorização de todos os dados
relevantes para efeitos de auditorias internas e externas.
• Assegurar uma abordagem normalizada e governada em todos os
aspectos dos compromissos de RH, sistemas de RH, processos de gestão
de pessoas e áreas-chave de desempenho para assegurar a eficácia
administrativa.
• Identificar de forma proactiva os riscos potenciais no que diz respeito a
requisitos estatutários, processamento e política, desalinhamentos da
governação e processos demasiado complexos e ineficazes.
• Criar um ambiente para decisões de qualidade e soluções inovadoras
visando a centralidade no cliente e a melhoraria da qualidade do serviço
administrativo.
• Ser responsável pelo orçamento financeiro do subdepartamento.
• Assegurar a centralidade no cliente através de uma maior eficiência do
processo.
• Compreender e respeitar a Lei de Trabalho moçambicana assim como os
requisitos e procedimentos do INSS.
• Compreender os procedimentos e requisitos fiscais em Moçambique para
todos os pagamentos no Sistema SAP.

Habilitações Literárias
Licenciatura em Contabilidade, Gestão e Administração de Empresas,
Economia ou qualquer outra área relevante

Experiência Mínima
4 anos ou mais de experiência relevante como profissional de processamento
de salários.

Competências
Melhoria Contínua do Processo: A metodologia seguida visa a aumentar a
eficácia e / ou eficiência de um processo empresarial, muitas vezes através
da automatização.
Raciocínio crítico: A acção de pensar criticamente sobre algo de uma forma
lógica, sensata e tendo todos os factores em consideração.
Foco no cliente: Um enfoque de forma contínua nas necessidades e
exigências dos clientes, antecipando as suas necessidades, permanecendo
sensíveis enquanto executam serviços e respondem às necessidades dos
mesmos.
Gestão de dados: Conhecimento da teoria, finalidade, arquitectura e
concepção da gestão, administração e relações dos dados da organização.
Tomada de Decisões: Capacidade de saber quando, e que decisões devem
ser tomadas em simultâneo num ambiente de ritmo acelerado e em rápida
mudança.
Capacidade de execução: A capacidade subjacente de executar uma
estratégia / projecto ou trabalho quotidiano.
Gestão Financeira: Conhecimento demonstrado e aplicação da Gestão
Financeira, a gestão estratégica e funcional do conjunto de processos,
costumes, políticas, leis e instituições que afectam a forma como as finanças
da empresa são dirigidas, administradas e controladas.
Resolução de problemas: É um processo passo-a-passo de definição de
um problema, procura de informação, e testagem de uma série de soluções
até que o problema seja resolvido. Envolve pensamento crítico, análise e
persistência.
Gestão de Riscos: O processo de medição ou avaliação do risco,
desenvolvendo estratégias para gerir o risco. As estratégias utilizadas
podem incluir a transferência do risco para outra parte, evitar o risco, reduzir
o efeito negativo do risco, e aceitar algumas ou todas as consequências de
um risco particular.
Autodomínio: Assume a responsabilidade de conduzir o próprio crescimento
através do desenvolvimento da auto-consciencialização, reflexão, procura
de informação e auto-correcção.
Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 2 de
Junho, no website da sasol, www.sasolcareers.com, clique na opção
Careers e seleccione Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.

Línguas
Fluente em português, e inglês será uma vantagem
4426
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

Uma empresa do Grupo A pretende recrutar para o seu
quadro de pessoal um Contabilista para a Área Fiscal

Uma empresa do Grupo A pretende recrutar para o seu
quadro de pessoal um Contabilista para a Área de Tesouraria

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

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

O prazo de submissão das candidaturas é 10 de Junho de 2022.
Anúncio de Vaga de Contabilista para a Área Fiscal
18743 Noticias 370x255mm.pdf

1

18/05/22

O prazo de submissão das candidaturas é 10 de Junho de 2022.
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Sede:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220
Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz
Escritório de Maputo:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz

1ª CHAMADA DE PROPOSTAS
DE PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

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

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

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

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

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB»), no âmbito das suas actividades, pretende lançar um
concurso cujo objectivo é contratar Serviços de Consultoria especializada para a Elaboração do Plano
Estratégico da HCB para o quinquénio 2023-2027, preparação de um conjunto de instrumentos de
suporte à sua operacionalização e gestão e, apoio no acompanhamento da sua implementação.
Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas com
experiência relevante. Os interessados deverão, impreterivelmente, reunir os seguintes requisitos
mínimos de elegibilidade:
1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos e Alvará para execução de serviços de consultoria;
2. Possuir experiência na elaboração de Planos Estratégicos de complexidade similar (mínimo de 4
experiências) e para empresas do sector energético (mínimo de 2 experiências), que deverão ser
comprovados mediante a apresentação de cartas abonatórias;
3. Possuir recursos humanos e estrutura de gestão com qualificações e competência em executar
trabalhos de natureza similar ao objecto do concurso;
4. Apresentar a certidão de quitação que comprove que o concorrente tem situação regularizada
nas Finanças e Segurança Social;
5. Apresentar a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência
ou recuperação;
6. Apresentar o relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço e demonstrações financeiras
auditadas) que comprovem que o concorrente possui a robustez financeira necessária para a
execução dos serviços.
As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem
quaisquer custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico:
concurso-plano-estrategico@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 8 de Junho de 2022.
Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo “Assunto”
do e-mail o texto “HCB/DSA/ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGIO 2023 – 2027/046/2022–
Manifestação de interesse”.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Encoraja-se a participação de proponentes do sexo feminino.

7. O endereço de e-mail acima referido é o seguinte:
gilda@isutc.ac.mz
ISUTC – Instituto Superior de Transportes e Comunicações
Prolong. da Av. Kim Ill Sung (IFT/TDM) Edifício D1
Tel: (+258) 21 48 87 96 ou (+258) 82 30 62 620
Maputo – Moçambique.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.
Songo, aos 24 de Maio de 2022

1.
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FUNDO PARA O FOMENTO DA HABITAÇÃO, FP
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES - RA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1.

O Fundo para o Fomento de Habitação, FP (FFH-FP) convida concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas para os
concursos abaixo indicados:

No de
Ordem

01

02

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modalidade
Contratação
e Respectiva
Referência

Concurso
Público
No 47A
002641/11/
FFH/2022

Concurso
Público nº
12/FFH,
FP/2022

Objecto do
Concurso

Data, Hora e Local Data, Hora e Local
Data Prevista do
de Entrega de
de Abertura de
Data, hora e Posicionamento
Documentos de
Documentos de
Visita ao Local
dos
Qualificação e
Qualificação e
Concorrentes
Propostas
Propostas
17/6/2022
17/6/2022

EMPREITADA
9.00 horas,
9.15 horas,
PARA
Fundo para o
Fundo para
CONSTRUÇÃO
Fomento de
o Fomento de
DE 25 CASAS
Habitação, FP –
Habitação, FP –
T0 MUNICIPIO
Niassa
Niassa
METANGULA,
PROVINCIA DE
Av. Samora Machel, Av. Samora Machel,
NIASSA
n.º 232, Cidade de n.º 232, Cidade de
- LOTE 1
Lichinga
Lichinga
(12 casas)
Cell: 84 321 9949

Concentração
nas Bombas
do FUNAE, no
Município de
Metangula

Os concorrentes
serão notificados

Garantia
Provisória
(MZN)

120 dias

141.800,00

120 dias

151.100,00

90 dias

20.000,00

Cell: 84 321 9949

17/6/2022
EMPREITADA
17/6/2022
13.15 horas
PARA
13.00 horas
CONSTRUÇÃO
Fundo para o
Fundo para o
DE 25 CASAS
Fomento de
Fomento de
T0 MUNICIPIO
Habitação,
Habitação,
METANGULA,
FP – Niassa
FP – Niassa
PROVÍNCIA DO
Av. Samora Machel,
Av. Samora Machel, n.º 232, Cidade de
NIASSA
n.º 232, Cidade de
- LOTE 2
Lichinga
Lichinga
(13 casas)
Cell: 84 321 9949
Cell: 84 321 9949
Prestação de
serviços de
manutenção e
reparação das
instalações do
Fundo para o
Fomento de
Habitação, FP

31/5/2022
9.30 horas

Validade
da
Proposta

17/6/2022
10.00 horas

17/6/2022
10.15 horas

Fundo para o
Fomento de
Habitação, FP
Av. Albert Lithuli,
n.º 962, Cidade de
Maputo

Fundo para o
Fomento de
Habitação, FP
Av. Albert Lithuli,
n.º 962, Cidade de
Maputo

Cell: 84 321 9962

Cell: 84 321 9962

31/5/2022
9.30 horas
Concentração
nas Bombas
do FUNAE, no
Município de
Metangula

Os concorrentes
serão notificados

2/6/2022
10.00 horas
Concentração
no Fundo para
o Fomento de
Habitação, FP
Av. Albert
Lithuli, n.º
962, Cidade de
Maputo

Os concorrentes
serão notificados

Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais, consultando os documentos do concurso ou obtê-los em
formato digital no site www.ffh.gov.mz/documentos-media/concursos-públicos.
As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e abertas na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer;
Para o Concurso Público N.º 11/FFH/2022, os concorrentes só estão admitidos a concorrer para 1 (um) único LOTE.
A Visita ao Local da Obra é de carácter obrigatório;
Para o Concurso Público N.º 11/FFH/2022 – A apresentação de Confirmação de facilidades de acesso a créditos no valor
correspondente a 20% da proposta financeira é de carácter obrigatório;
Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março;
Maputo, Maio de 2022
O Chefe da RA
(Ilegível)
4642
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Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
SEGUNDA SECÇÃO

Anúncio de Vagas

ANÚNCIO

O Corpo da Paz/Moçambique, uma organização de voluntários
americanos pretende admitir:
• Director de Formação Pré-Laboral
• Especialista de Monitoria e Avaliação
• Especialista em Comunicações

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.

Para mais informações sobre a descrição completa de tarefas e
instruções para se candidatar às vagas, visite o nosso website:
https://www.peacecorps.gov/mozambique/contracts/

Nampula, aos 25 de Abril de 2022
O Escrivão de Direito
Ussene I. Cantassula
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Maria José Moiane

A data-limite para a submissão de candidaturas é até dia 17 de
Junho de 2022.
4614
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

AVISO DE CONCURSO INTERNO
De acordo com o Despacho de 25/4/2022 da Excelentíssima Sra. Secretária Permanente, nos termos do artigo
19 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE), aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de
Agosto, conjugado com o artigo 63 do Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado
(REGFAE), aprovado pelo Decreto n.º 5/2018, de 26 de Fevereiro, está aberto Concurso Interno para a Carreira
de Técnico Profissional de Administração Pública/Contabilidade, Técnico Profissional de Informação e
Documentação, Agente Técnico e Auxiliar Administrativo, conforme as seguintes vagas:
Ord
Carreira
1
Técnico Profissional de Administração Pública/ Contabilidade
2
Técnico Profissional de Contabilidade
3
4
5
6

Técnico Profissional de Informação e Documentação
Técnico
Agente Técnico
Auxiliar Administrativo

N° de vagas
2
2
1
2
5
2

1. Requisitos Gerais
Poderão concorrer para estas vagas, todos os candidatos que preencham requisitos do presente concurso,
tendo como critérios de avaliação das manifestações de interesse, os requisitos abaixo:
a) Carta de candidatura dirigida a Excelentíssima Sra. Secretária Permanente;
b) Carta de Autorização de onde o funcionário presta serviço;
c) Fotocópia do Bilhete de Identidade;
d) Curriculum Vitae em português;
e) Fotocópia dos diplomas ou certificados;
f) Fotocópia de Nomeação Definitiva;
g) Fotocópia do último Acto Administrativo;
h) NUIT;
1.1. TÉCNICO PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA /
TÉCNICO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE
Conteúdo de Trabalho Geral
• Garantir a execução efectiva do orçamento do Ministério;
• Preparar a proposta do orçamento anual do Ministério com base nas propostas das Direcções Nacionais;
• Monitorar e avaliar o processo de implementação do plano e orçamento ao longo de todo exercício
económico;
• Elaborar relatórios financeiros periódicos a serem submetidos as entidades competentes;
• Elaborar o orçamento anual do DAF e assegurar a sua execução;
• Gerir e controlar o fundo de maneio do Ministério;
• Fazer o registo do orçamento do Ministério no e-Sistafe no âmbito de modelo de Elaboração Orçamental;
• Cabimentar as despesas;
• Controlar o centro de custos;
• Elaborar conta gerência;
• Fazer a redistribuição de orçamento;
• Elaborar controlos bancários diários;
• Canalizar impostos sobre o Rendimento de Pessoas Singulares a entidade competente;
• Inserir actualizações de abonos e descontos do pessoal do quadro no e-folha;
• Organizar folhas de salários e pagar salários ao pessoal do e-folha.
Requisitos:
• Possuir formação profissional em Administração Pública, Contabilidade, Gestão de Empresas ou em áreas
afins e
• Experiência profissional comprovada na Administração Pública
1.2. TÉCNICO PROFISSIONAL DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Conteúdo de Trabalho Geral
• Implementar os Sistema Nacional de Arquivos do Estado;
• Garantir a circulação eficiente do expediente, tratamento da correspondência, registo e arquivo da mesma;
• Fazer a gestão de documentos físicos e electrónicos;
• Organizar e gerir os arquivos correntes e intermediários;
• Avaliar regularmente os documentos de arquivo e o devido destino;

•

Participar no processo de selecção e aquisição de documentos.

Requisitos:
•

Possuir formação profissional em Gestão Documental ou em áreas afins;

•

Experiência profissional comprovada na Administração Pública.

1.3. TÉCNICO
Conteúdo de Trabalho Geral
•

Exerce actividades de natureza executiva de aplicação técnica com base no estabelecimento ou adaptação de métodos e processos, enquadrados em directivas bem definidas, exigindo conhecimentos técnicos e práticos.

Requisitos:
•

Possuir 12ª classe ou equivalente;

•

Experiência profissional comprovada na Administração Pública.

1.4. AGENTE TÉCNICO (Motorista)
Conteúdo de Trabalho Geral
•

Exercer actividade de natureza executiva simples e diversificada, exigindo conhecimentos de ordem
prática susceptíveis a serem aprendidos no próprio local de trabalho;

•

Executar trabalhos técnicos de menor complexidade.

Requisitos:
•

Possuir 7ª classe;

•

Experiência profissional comprovada na Administração Pública.

1.5. AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Conteúdo de Trabalho Geral
•

Realizar tarefa simples com graus de complexidade variáveis;

•

Apoiar os técnicos de maior qualificação na realização de trabalhos específicos da sua área de actuação;

•

Executar trabalhos técnicos de menor complexidade.

Requisitos:
•

Possuir 7ª classe;

•

Experiência profissional comprovada na Administração Pública.

2. Prazo e Local de Entrega das Candidaturas
2.1. Prazo
As candidaturas têm o prazo de 30 dias, a partir da data da primeira publicação do anúncio no jornal “Notícias”.
2.2. Local e Forma de entrega das candidaturas
Forma Física: na Secretaria Geral do MCTES, sita na Av. Patrice Lumumba, n.º 770, Maputo, em envelope
fechado, com menção “Concurso Interno para Selecção de……………(indicar a carreira para a qual se
candidata) do MCTES”, nas horas normais de expediente, devendo ficar com o comprovativo de entrega/
recepção da candidatura.
A Direcção de Administração e Recursos Humanos
(Ilegível)

4684

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

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

ACIPOL
ACADEMIA DE CIÊNCIAS POLICIAIS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

FACULDADE DE MEDICINA

EDITAL

FACULDADE DE MEDICINA

EDITAL

Anúncio de Cancelamento de
Concurso

“A Community-based HPV screening Implementation in Low-Income countries”

“A Community-based HPV screening Implementation in Low-Income countries”
(Uma implementação de base comunitária do rastreio de HPV em países de baixa renda)

Estão
Candidaturasdo
para
Um Gestor
de Projectos
(Uma implementação
deabertas
base comunitária
rastreio
de HPV
em países de baixa renda)

Estão abertas Candidaturas para Um Gestor de Projectos

De acordo com a alínea e) do n.º 3 do artigo 33, conjugado com o
CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O PROJECTO
atrigo 61 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, do Regulamento
CHILI:
CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O PROJECTO
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
CHILI:
A Community-based
HPV screening implementation in
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, informa-se
a todos
os
Low-Income countries (CHILI) é um estudo que visa
concorrentes que por motivos de irregularidades no
escopo de
A Community-based
HPV screening implementation in
avaliar a viabilidade, aceitabilidade e custo-efectividade
Low-Income
countriesde(CHILI)
é cancro
um estudo
quedovisa
fornecimento, o Concurso Limitado n.º 02/UGEA/ACIPOL/22,
de um dipositivo
rastreio do
do colo
útero
avaliar
a
viabilidade,
aceitabilidade
e
custo-efectividade
em países
designado para Fornecimento de Material de Construção
foi de baixa e média renda. Este dipositivo, que
de umpermite
dipositivo
de rastreio
do cancro
dobem
colocomo
do útero
a detecção
do DNA
do HPV
outros
CANCELADO.
em países
de
baixa
e
média
renda.
Este
dipositivo,
que
marcadores, é portátil e compatível com a auto-colheita.
N/B: Comunica–se que, o mesmo será relançado em breve,
permite a detecção do DNA do HPV bem como outros
Estepela
projecto, que resulta de um consórcio coordenado
as empresas que antes participaram, poderão aguardar
marcadores,
é portátil e compatível com a auto-colheita.
pela
Universidade
de Ghent (Bélgica) consiste em duas
notificação para efeito de levantamento do referido escopo
grandes componentes,
Pública”
Este projecto,
que resulta denomeadamente
um consórcio“Saúde
coordenado
rectificado.
e “Desenvolvimento
ferramenta
de rastreio”.
pela Universidade
de Ghentda(Bélgica)
consiste
em duas A
Michafutene, Maio de 2022
componente
de Saúde
Pública será“Saúde
levada Pública”
a cabo em
grandes
componentes,
nomeadamente
Moçambique, Etiópia,
Uganda de
e Camboja.
Em
Autoridade Competente
e “Desenvolvimento
da ferramenta
rastreio”. A
Moçambique o projecto será implementado pela
(Ilegível)
componente
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O GESTOR TEM DE SER CAPAZ DE:

OGESTOR
DE SER CAPAZ
DE: do
Garantir TEM
o cumprimento
dos objectivos


projecto CHILI em Moçambique;

Garantir o cumprimento dos objectivos do
 Apoiar na revisão e finalização dos protocolos,
projecto CHILI em Moçambique;
procedimentos operacionais e e adaptar as
 Apoiar
na revisão
e finalização
ferramentas
ao contexto
local; dos protocolos,
e e adaptar
 procedimentos
Supervisionar a operacionais
equipe de pesquisa
durante aas
ferramentas
contexto
local; no campo e nas
pilotagem eao
recolha
de dados
 Supervisionar
a equipe de pesquisa durante a
unidades sanitárias.
e recolha
de dados
no por
campo
nas
 pilotagem
Salvaguardar
a qualidade
dos dados
meioe de
unidades
feedbacksanitárias.
com a equipe e verificação dos dados
colhidos; a qualidade dos dados por meio de
 Salvaguardar
 feedback
Manter um
sistema
rigoroso
de armazenamento
com
a equipe
e verificação
dos dados
de dados
colhidos;
Supervisionar
o processamento
de dados e
  Manter
um sistema
rigoroso de armazenamento
deverificar
dados a qualidade das bases de dados,
Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo
transcrições e codificação;
Moçambique, Etiópia, Uganda e Camboja. Em  Supervisionar
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Contratação para Elaboração do
Plano Estratégico 2022/2026

1. O Cofre dos Tribunais (CT), é uma Instituição com autonomia
Administrativa Financeira e Patrimonial, nos termos do Decreto
n.º 22/89, de 5 de Agosto e respectivo Regulamento aprovado pelo
Decreto n.º 6/98, de 3 de Março.

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Imprensa Nacional de Moçambique, EP convida empresas interessadas a apresentarem propostas para os
concursos indicados na tabela abaixo:

2. O CT pretende contratar serviços de Consultoria à pessoas
colectivas ou singulares para elaboração do Plano Estratégico.

4.
5.

É obrigatória a apresentação de documentos de qualificação jurídica e
de regularidade fiscal.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações,
examinar os documentos e proceder ao levantamento no endereço
abaixo indicado:

Cofre dos Tribunais
Rua da Demanda n.º11. 5º andar
Telefone n.º +258 21321793

6.
7.

Garantia
provisóra
(MT)

Validade
das
propostas

Nº do Concurso

Objecto do Concurso

13/INM/
RAQ/2022

Contratação de prestação de serviços
de fornecimento de água mineral em
bidons

Limitado

13/6/2022
9.00 horas

13/6/2022
9.15 horas

Não
requerida

60 dias

14/INM/
RAQ/2022

Contratação de fornecimento de
serviços de afiação de facas da
guilhotina

Concurso
por
Cotações

6/6/2022
9.00 horas

6/6/2022
9.15 horas

Não
requerida

60dias

15/INM/
RAQ/2022

Contratação de fornecimento de motor
para máquina de agrafar à arame

Concurso
por
Cotações

6/6/2022
10.00 horas

6/6/2022
10.15 horas

Não
requerida

3. Desenvolver um Plano Estratégico para o período acima citado que
permita melhorar a qualidade dos serviços prestados, bem como
contribuir para a melhoria das condições sociais e de trabalho dos
Magistrados, Oficiais de Justiça e dos demais funcionários.

Data e horas de Data e horas
Modalidade apresentação de de abertura
de propostas
propostas

60 dias

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

O prazo de validade das propostas é, contado da data de entrega:
16/6/2022, pelas 9.00 horas e abertura das propostas: 16/6/2022,
pelas 9.15 horas
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, Maio de 2022
A Entidade Contratante
(Ilegível)

2. As propostas deverão ser entregues na Rua da Imprensa, n.º 283, na Cidade de Maputo, e serão abertas no mesmo
local, na presença dos concorrentes e outros interessados que desejarem presenciar o acto.
3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 27 de Maio de 2022
A Autoridade Competente
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PEUGEOT
PARTNER E BOXER
AJUDAMOS O SEU NEGÓCIO A CRESCER
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AMBULÂNCIA

843 304 465
Avenida de Angola, nº. 1818, Maputo
www.peugeot-mz.com
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Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE
COMBÚSTIVEIS DE MOÇAMBIQUE
Associação dos Revendedores de Combustíveis de
Moçambique-ARCOMOC
Vem desta forma convidar todos os Armazenistas Centrais de GPL, sejam
associados ou não, a participarem numa reunião de ordem extraordinária,
com vista a debater um tema preocupante relacionado a redução de margem em Armazéns centrais de GPL e suas implicações na sobrevivência da
actividade.
Ordem de trabalhos:
a) Redução da margem de forma unilateral por parte do Governo;
b) Impacto na sustentabilidade da actividade;
c) Definir formas para reverter a situação;
d) Implicações para a população;
e) Diversos.

ANÚNCIO DO INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM CIBERSEGURANÇA.
A Escopil Tecnologia, em parceria com a UEM, MCNET, Sa e a KERNELiOS vai promover acções de formação, online, que
permitem ao participante ser profissional em segurança cibernética, nomeadamente:

Confirme sua presença!
Por email: geral.arcomoc@gmail.com
ou através: 879 936 944 – 848 936 944
A reunião será dia 1 de Junho de 2022, pelas 10.00 horas, na sede da
ARCOMOC.
Devido à pandemia da COVID-19, todas recomendações impostas pelo Decreto Presidencial, MISAU e OMS serão observados com todo rigor.
Inscreva-se, participe, o seu interesse é o interesse de todos!

O curso será ministrado, em língua inglesa, pelo nosso parceiro internacional kernelios, por Instrutores mundialmente
reconhecidos e, conteúdo programático, inclui aspectos teóricos e práticos (através de simulação nos laboratórios
especializados). Os formandos terão certificado internacionalmente reconhecidos. Para mais informação aceda a
página web www.cibersegurancaescopil.com

Maputo, aos 27 de Maio de 2022
O Presidente
Nelson Júlio Mavimbe
Av. Ho Chi Min, nº 1361, 2.º andar, Porta 203, Maputo - Moçambique
Tel. (+258) 21 329 815 * Fax: (+258) 21 237 315
Email: geral.arcomoc@gmail.com

# Cyber Security + LPI Linux Essentials, uma formação sólida que lhe permite tornar-se profissional em segurança
cibernética, com duração de 3 meses;
# Penetration tester expert, que lhe permite ser especialista de testes de penetração, com duração de 15 dias;
# SOC Analyst expert, que permite ao participante ser especialista em análise de operações de segurança cibernética,
com duração de 15 dias;

A formação terá duas opções de horário: Período 1: 09:00 às 16:00; Período 2: 17:00 – 21:30
As inscrições estão abertas a partir de 20-05-2022 e a Data prevista para o início das acções de formação – 01 de Agosto de 2022
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MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SEU NEGÓCIO, USANDO TECNOLOGIAS, É A RAZÃO DA NOSSA EXISTÊNCIA.
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Sede:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220
Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Solicitação de Manifestação de Interesse

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

MZ-INE-295228-CS-INDV
Consultor Individual
Elaboração de Estudo Sobre Sector Informal em Moçambique
1. O Instituto Nacional de Estatística (INE) recebeu uma Subvenção da Associação para o
Desenvolvimento Internacional (AID) uma instituição do Banco Mundial, para implementação
do Projecto de Estatísticas Nacionais e Dados para o Desenvolvimento (PENDD) e pretende usar
parte desses fundos para contratação de um Consultor Individual para Elaboração de Estudo
sobre o Sector Informal em Moçambique.
2. O INE se propõe a actualizar o estudo sobre o Sector Informal em Moçambique com base nos
resultados do Inquérito ao Sector Informal de 2021 (INFOR 2021). A actualização será com
enfoque nas questões e perspectivas da Formalidade e Informalidade e na Caracterização do
perfil sociodemográfico dos trabalhadores do sector informal.
3. O Consultor será responsável, entre outras actividades:
(i) Rever os conceitos associados às questões da informalidade de acordo com os desenvolvimentos mais recentes;
(ii) Delimitar o que se entente como Sector Informal; e
(iii) Apresentar o perfil sociodemográfico dos trabalhadores do Sector Informal em Moçambique.
4. Habilitações/Perfil do candidato
- Possuir Doutoramento em Ciências Económicas, Sociais, Jurídicas, Gestão e Administração;
- Ter mínimo de 10 anos de experiência profissional em trabalhos com Sector Público;
- Experiência comprovada na realização de consultorias;
- Conhecimento de realidade socioeconómica de Moçambique;
- Habilidade pedagógicas na organização, orientação e monitoria de trabalhos em equipa, apresentação e socialização de resultados;
- Competência na análise, processamento e compilação de dados;
- Habilidades na sistematização de conceitos de natureza económica e social; e
- Ter experiência comprovada na elaboração de estudos, manuais e materiais.
5. Prazo de execução da consultoria
O Contrato terá duração de 6 meses, a partir da data de celebração do contrato.
6. Local de submissão das Manifestações de Interesse
Os candidatos interessados e com perfil requerido deverão submeter Carta de Manifestação de
Interesse acompanhada de Curriculum Vitae, cópias de Certificados e diplomas de qualificações
académicas e pelo menos 3 referências, até às 15.00 horas do dia 16 de Junho de 2022, no endereço
seguinte:
Instituto Nacional de Estatística – UGEA
Avenida 24 de Julho, nº1989, Piso 9- Sala 901, Cidade de Maputo
7. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no
Regulamento de Aquisições para Mutuários de Financiamento de Projectos de Investimento.
8. Os Termos de Referência e outros detalhes sobre a consultoria poderão ser obtidos no endereço
acima. Somente o candidato seleccionado será convidado a apresentar a proposta técnica e
financeira.
Maputo, aos 30 de Maio de 2022

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO
DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CAHORA BASSA,
EM CHITIMA, PROVÍNCIA DE TETE
CONCURSO Nº: HCB/DSA/CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CAHORA BASSA/037/2022
A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA (HCB) pretende lançar um concurso, cujo objectivo
é de contratar um consultor especializado que possa executar os trabalhos de adequação do
Projecto existente, Assistência Técnica ao Procurement e Fiscalização das Obras de Construção
do Hospital Distrital de Cahora Bassa, em Chitima, Província de Tete, com qualidade especificada,
comprovada e a um preço competitivo.
Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas
qualificadas e com experiência relevante comprovada atravês de cartas abonatórias. Os
interessados deverão, impreterivelmente reunir os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:
1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos e Alvará para execução de projectos de
consultoria actualizado de pelo menos 4ª classe;
2. Apresentar o perfil da empresa destacando a experiência relevante geral em fiscalização de
obras de construção civil e a carteira de clientes (experiência geral na área de consultoria e
fiscalização em construção civil);
3. Possuir experiência em trabalhos de natureza e volume similares, nos últimos 5 anos (pelo
menos 3 referências de boa execução trabalhos de fiscalização de obras de natureza e
dimensões similares e, comprovados mediante a apresentação de cartas abonatórias);
4. Possuir recursos humanos, equipamentos materiais e estrutura de gestão, com qualificações
e, competência em executar trabalhos de natureza similar ao objecto do concurso;
5. Possuir a certidão de quitação que comprove que o concorrente tem situação regularizada
nas Finanças e Segurança Social;
6. Possuir a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência
e recuperação;
7. Possuir o relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço e demonstração de resultado), que
comprovem que o concorrente possui robustez financeira a para a execução dos serviços.
As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem
quaisquer custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico:
concurso-hospital-chitima@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 6 de Junho de 2022.
Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e fazer constar no
campo “Assunto” do e-mail o texto “ HCB/DSA/CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS
DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DISTRITAL DE CAHORA BASSA/037/2022– Manifestação
de interesse”.
O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

A Autoridade Competente
(Ilegível)

Songo, aos 26 de Maio de 2022
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RELATÓRIO E CONTAS

do Exercício findo em 31 Dezembro de 2021
Relatório de Actividades e Gestão
1. INTRODUCÃO
No cumprimento da Lei e dos Estatutos da Companhia, submetemos à vossa apreciação
o Relatório de Actividades da Sanlam Moçambique Vida Companhia de Seguros, S.A.,
relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.
1.1 Economia de Moçambique
O crescimento económico melhorou para 3,4% anual , no terceiro trimestre de 2021, de
2,0% anual no segundo trimestre de 2021. Isso marcou o terceiro trimestre consecutivo de
expansão, marcando assim a recuperação económica do país. Os maiores contribuintes
para o crescimento foram os sectores primário e terciário, que cresceram 4,8% e 2,4%
respectivamente no terceiro trimestre de 2021, face ao ano anterior. Além disso, o sector
secundário subiu para 2,0% face ao ano anterior, principalmente devido à construção,
que situou-se nos 2,2%, serviços públicos 2,1% e manufaturação 2,0% de crescimento
face ao trimestre anterior.
Adicionalmente, todo o Indice de Compras Industrial (PMI - purchasing managers index)
da economia expandiu a um ritmo mais lento nos últimos três meses de 2021, medindo
50,6 em Dezembro de 2021 e de 52 em Novembro de 2021. A reduzida expansão pode
ser atribuída principalmente ao crescimento lento de novos pedidos e um decréscimo na
actividade de compras. Isso, em parte, reflecte um rápido aumento de novos casos de
infecções liderados pela nova variante Omicron e menor demanda externa. É importante
ressaltar que o PMI permaneceu em expansão pelo quarto mês consecutivo em Dezembro.
Isso sugere que a recuperação económica continuou no quarto trimestre de 2021. Além
disso, o PMI expandiu a uma média anual de 50,5 em 2021, em comparação com 46,4
em 2020.
Olhando para o futuro, é expectável que a economia retorne ao crescimento económico
positivo, partindo de -1,2% em 2020 para 2,5% em 2021. A actividade econômica
provavelmente se fortaleceria para 4,3% e 4,9% em 2022 e 2023, respectivamente. A
melhoria estaria reflectindo o impacto da pandemia, a recuperação da economia não
relacionada com LNG (Liquid naturas gas) e a melhoria da demanda externa. Além disso,
espera-se que as restrições de contenção se tornem menos rigorosas, o que ajudará
o sector de serviços a recuperar e, com um atraso, os gastos com investimentos. No
entanto, o risco para as perspetivas económicas é enviesado para o lado negativo devido
à incerteza em relação a novas variantes e ondas de infecções, questões de segurança na
província de Cabo Delgado, efeitos das mudanças climáticas e aperto da política fiscal.
A Google Mobility revela que o movimento humano se deteriorou recentemente,
notavelmente nos locais de trabalho e no trânsito, que ficaram abaixo da tendência
devido ao aumento de novos casos confirmados de Covid-19 e à época festiva. Enquanto
o movimento humano relacionado ao comércio e recreação, e mercearia e farmacêutico
desacelerou, ambos permaneceram acima da tendência, indicando que a economia
permaneceu em expansão. No entanto, a recuperação não está seguindo uma linha
recta devido a ondas recorrentes de infecções. Os novos casos confirmados de Covid-19
aumentaram rapidamente, liderados pela variante Omicron nos últimos tempos. Embora a
onda actual mostre sinais de pico verifica-se um pico mais alto do que as ondas anteriores.

Metical em relação ao Dolar americano manteve-se estável mensalmente, situando-se em
64,10 no final de Dezembro de 2021. No entanto, quando comparado ao ano anterior, a
moeda permaneceu quase 14,0% mais forte do que o nível de Dezembro de 2020. A taxa
de câmbio estável observada pode ser atribuída em grande parte à alta taxa de juro real.
Embora a taxa de câmbio tenha sido relativamente mais firme e estável, a taxa de câmbio
permaneceu mais fraca do que nosso nível estimado de paridade de poder de compra
(Purchasing power parity - PPP). Além disso, é mais provável que a moeda enfraqueça
do que fortaleça nos próximos meses devido a grandes déficits.
Além disso, o déficit comercial aumentou para US$ 456,54 milhões em Agosto de 2021,
após um déficit de US$ 338,84 em Julho de 2021. Isso pode ser atribuído às importações,
que aceleraram mais rapidamente do que as exportações em Agosto de 2021.
Ao mesmo tempo, as reservas cambiais diminuíram ligeiramente para US$ 3.618 milhões
em Setembro de 2021, com base nos dados do FMI. No entanto, as reservas externas
ainda eram suficientes para cobrir quase cinco meses de importações.

2. O MERCADO DE SEGURO DE VIDA EM MOÇAMBIQUE
O número de Seguradoras do Ramo Vida manteve-se nas oito seguradoras em 2021,
nomeadamente Sanlam Vida, EMOSE, SIM, Global Alliance, Hollard, Tranquilidade, MCS
e Fidelidade.
De acordo com as Principais Indicadores relativos ao 4º Trimestre de 2021, publicadas
pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM), a produção do mercado
do ramo vida situou-se em 2.418 milhões de meticais (2.463 no período homologo),
correspondendo a uma redução em 670 milhões de meticais (ou – -1.8%) face ao ano
precedente. O posicionamento no mercado da Sanlam Vida manteve-se no 1º lugar no
quarto trimestre do ano 2021, representado um aumento na quota de mercado da Sanlam
de 29.7% em 2020 para 34.4% em 2021.

3. PRODUÇÃO
Os prémios brutos emitidos em 2021 totalizaram 833.074.051 MT contra 732.609.772 MT em
2020, representado um crescimento de 14% cujos detalhes constam da tabela a seguir:
Ramo
2021

2020

Variação

Seguro de vida individual

65,688,928

43,536,686

51%

Seguro de vida grupo

168,273,327

154,735,478

9%

Seguro de protecção de crédito

599,111,797

534,337,608

12%

Total

833,074,051

732,609,772

14%

A produção da Companhia teve um aumento de 14% em 2021, 36% em 2020. O Seguro
de Proteção de Vida Individual registou o maior crescimento de 51%, contrariamente ao
perído homologo com um decréscimo de -12% em 2020, como resultado da venda de
produtos via canal bancário.
Gráfico 1
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Por outro lado, a inflacção de alimentos moderou para 10,4% anual em Novembro de
2021, de 12,4% em Outubro de 2021. Embora a inflação de alimentos tenha permanecido
em dois dígitos, parece ter ultrapassado seu pico. Além disso, roupas e calçados
diminuíram para 3,9% anul em Novembro de 2021.
Olhando para o futuro, esperamos uma inflação média de 6,3% em 2022 e 2023. O
Banco de Moçambique decidiu manter a sua taxa de juro de referência MIMO inalterada
em 13,25% no final da reunião de Novembro. A decisão foi sustentada pela expectativa
de que a inflacção permaneceria em um dígito. No entanto, o banco observou riscos
para as perspectivas de inflacção decorrentes de alimentos, preços de combustíveis e
gargalos na cadeia de suprimentos.

7 3%

7 2%

Seguro de vida individual

Seguro de vida grupo

Seguro de vida grupo

Seguro de protecção de crédito

Seguro de protecção de crédito

Comparativamente ao ano de 2020, o seguro de protecção de crédito continuou a dominar
os prémios brutos emitidos com uma contribuição de 72% e, 2021 e 73% em 2020. Este
é o resultado de vários contractos que a seguradora celebrou com instituições financeiras
e o aumento de concessão de empréstimos pelos bancos. O Seguro de Vida Individual
registou um ligeiro acréscimo, face ao ano anterior, com uma contribuição de 8% para
2021, 6% em 2020.

4. RESSEGURO
Tabela 2 – Resseguro cedido

2021
Ramo

Prémio Bruto

Prémio cedido

Percentagem
sobre prémio

1.3 Perspectivas para Moçambique

Seguro de vida individual

65,688,928

1,371,314

2%

A pandemia exacerbou os problemas fiscais e as pressões sobre as despesas aumentaram
devido às compras relacionadas com o Covid-19 e à situação na provincia de Cabo
Delgado, no norte. Enquanto isso, a receita do Governo tem se sustentado melhor.

Seguro de vida grupo

168,273,327

42,537,682

25%

Seguro de protecção de crédito

599,111,797

259,735,802

43%

Total

833,074,051

303,644,798

36%

Prémio cedido

Percentagem
sobre prémio

Sendo assim, a dívida pública elevada e as opções de financiamento limitadas restringem
a política fiscal. É relatado que a demanda por títulos do governo está diminuindo, levando
a atrasos nas despesas. Espera-se que o défice orçamental diminua à medida que o
governo corta as despesas, particularmente no investimento financiado internamente.
Espera-se que o governo aproveite a alocação de Direitos Especiais de Levantamento
(Special Drawing Rights - SDR) para financiar actividades. No entanto, a alocação de SDR
não seria adequada. Será necessário financiamento adicional. Pelo menos, as discussões
com o FMI sobre o apoio a programas governamentais com o Extended Credit Facility
estão programadas para começar no início do ano de 2022. Em geral, as autoridades
precisam agir para garantir que a dívida pública permaneça em um caminho sustentável.
Além disso, há uma urgência em implementar as reformas estruturais necessárias para
fazer a economia crescer e reverter a situação fiscal.

2020
Ramo

Prémio Bruto

Seguro de vida individual

43,536,686

1,910,510

4%

Seguro de vida grupo

154,735,478

32,634,116

21%

Seguro de protecção de crédito

534,337,608

191,218,406

36%

Total

732,609,772

225,763,032

31%

Com o aumento contínuo dos resultados financeiros, crescimento de receitas e reforço
do balanço da seguradora, a Sanlam reduziu a taxa de retenção de 69% em 2020 para
64% em 2021. O outro factor que contribuiu para o decréscimo do nível de retenção foi
através do aumento do Seguro de Vida Grupo e Protecção de crédito.

Sanlam Moçambique Vida Companhia de Seguros S.A.

Ramo

Prémio Bruto

Prémio cedido

Percentagem
sobre prémio

Seguro de vida individual

65,688,928

27,490,540

42%

Seguro de vida grupo

168,273,327

119,964,240

71%

Seguro de protecção de crédito

599,111,797

140,681,165

23%

Total

833,074,051

288,135,945

35%

Prémio cedido

Percentagem
sobre prémio
75%

2020
Ramo

Prémio Bruto

Seguro de vida individual

43,536,686

32,588,580

Seguro de vida grupo

154,735,478

33,450,391

22%

Seguro de protecção de crédito

534,337,608

100,754,249

19%

Total

732,609,772

166,793,220

23%

6. CUSTOS DE EXPLORAÇÃO
Tabela 4 – Custos de aquisição

Descrição

2021

2020

Prémios brutos

833,074,051

732,075,858

Custos de aquisição

221,973,376

171,584,765

Percentagem de comissões

27%

23%

Registou-se uma variação reduzida na taxa de comissão comparada com o volume de
prémios brutos emitidos, pelo facto da Seguradora continuar a dar primazia à obtenção de
negócio através de seguro directo.

Descrição

2021

2020

Prémios brutos

833,074,051

732,075,858

Custos administrativos

130,930,674

131,380,204

Percentagem de custos administrativos

16%

18%

O peso percentual dos custos administrativos sobre os prémios brutos emitidos, continua
de diminuir, 38% em 2017, 22% em 2018, 21% em 2019, 18% em 2020 e 16% em 2021.
Isto demonstra que a seguradora consegue atingir a massa crítica no volume de negócios e
continua a tomar medidas para diminuir os seus custos operacionais.

7. RESULTADO LÍQUIDO
O exercício de 2021, gerou um resultado líquido positivo de 46,807,817 Meticais contra
54,483,863 Meticais em 2020, representando uma redução em 14%. A principal causa para
o decréscimo nos resultados foi devido ao aumento do volume de sinistros de Seguro de
Vida Grupo como consequência da pandemia de Covid-19.

8. MARGEM DE SOLVÊNCIA

9. PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

Seguro de vida individual

O Banco Central manteve uma política monetária relativamente restritiva para preservar a
estabilidade macroeconómica. Podemos esperar que o Banco de Moçambique mantenha
alta taxa de juros real, pois os bancos centrais globais também normalizam a política
monetária em 2022

2021

Em 31 de Dezembro de 2021, a seguradora teve um total de Margem de Solvência Disponível de
262.388.772 Meticais comparado com a mínima exigida de 98.000.000 Meticais, representando
uma Taxa de Cobertura da Margem de Solvência de 268% comparando com 220% em 2020.

1.2 Crescimento e inflação
A inflacção global subiu para 6,7% anual em Novembro de 2021 de 6,4% anual em
Outubro de 2021. Isso marcou a taxa de inflacção mais alta desde Novembro de 2017.
O aumento da inflacção pode ser atribuído ao equipamento de transporte pessoal, que
saltou para 8,1% anual em Novembro de 2021 e de 1,2% anual em Outubro de 2021,.
Além disso, a compra de veículos subiu, para 4,3% anual em Novembro de 2021 de
3,5% anual em Outubro de 2021. Além disso, eletricidade, gás e outros combustíveis
subiram para 17,1% anual em Novembro de 2021, de 14,8% anual em Outubro de 2021.

Tabela 3 – Custos com sinistros

Tabela 5 – Custos administrativos

Prémios Bruto

20

A Oxford Economics Africa acredita que a invasão da Ucrânia pela Rússia poderá aumentar
os preços do trigo em Angola e Moçambique, mas a subida dos preços do petróleo e do
gás beneficia as finanças destes dois países africanos. A Oxford Economics Africa disse
que tanto Angola como Moçambique têm um nível de comércio muito limitado com a
Rússia e a Ucrânia; Angola importa trigo e levedura da Rússia, enquanto Moçambique
importa uma quantidade significativa de trigo e uma pequena quantidade de óleo refinado
da Rússia. O aumento dos preços do trigo e do petróleo prejudicará o público em geral,
já que a inflacção vai aumentar mais do que o inicialmente esperado.

5. CUSTOS COM SINISTROS

1.4 Metical

A estratégia definida pela Companhia para o triénio de 2021 – 2023 não sofreu qualquer
alteração. No sentido de continuar a registar resultados positivos e de criar mais valor para os
nossos clientes e accionistas a Sanlam vai continuar a tomar as seguintes medidas:
• Crescimento do Volume de Negócios através de:
» Retenção dos clientes existentes
» Profunda penetração no mercado
» Desenvolvimento de novos produtos
» Diversificação por entre novos mercados/Províncias no País
» Explorar novas canais de distribuição
» Penetração na área de Micro Seguro
• Gestão de Custos Administrativos

10. AGRADECIMENTOS
O Órgão de Gestão da Sanlam Vida agradece a todos que prestaram e continuam
a prestar o seu apoio à seguradora. Agradecimentos especiais vão para:
• Os nossos clientes e mediadores
• Os Accionistas
• A Mesa de Assembleia Geral
• O Conselho de Administração
• Os funcionários da Companhia
• O ISSM- Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique

11. ORGÃOS SOCIAIS
Durante o exercício de 2021 os Órgãos Sociais compõem-se conforme ilustra tabela abaixo:
Assembleia geral

Nome

Presidente do Conselho de Administração

Ernesto S Nhavoto

Administrador

Philip Van Rooijen

Administrador

Stanley Chikakuda

Director Executivo

Simbarashe Manunure

Administrador

António Macamo

Administrador

Stanislus Mofokeng

Administrador

Eric Chapola

Secretário

CF&A Advogados

1
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MAPA DE GANHOS E PERDAS
Exercicio
Conta
Tecnica do
Ramo Vida

Prémios brutos emitidos
Prémios de resseguro cedido
Provisão para prémios não adquiridos (variação)
Provisão para prémios não adquiridos, parte dos
resseguradores (variação)
Custos com sinistros, líquidos de resseguro

Conta
Tecnica
dos ramos
“não vida”

Conta não
técnica

592,891,235

-

-

592,891,235

453,939,336

833,074,051

-

-

-

-

833,074,051

732,075,858

-

-

(303,644,798)
64,782,059
(1,320,078)

-

-

(296,056,729)

-

-

-

-

Montantes pagos

(163,419,823)

Montantes brutos

(288,135,945)

Parte dos resseguradores

124,716,122

Provisão para sinistros (variação)

(132,636,906)
(102,063,738)

Montante bruto
Parte dos resseguradores
Provisão matémática do ramo vida, líquida de resseguro
(variação)

31-Dez-2021

(30,573,168)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

64,782,059
(1,320,078)

(45,396,510)
753,929

(296,056,729) (161,740,158)
(163,419,823) (120,372,178)
(288,135,945) (166,793,220)
124,716,122

46,421,042

(132,636,906) (41,367,980)
(102,063,738) (70,940,500)
(30,573,168)

29,572,519

-

-

42,744,846

(3,333,145)

Montante bruto

(3,119,372)

-

-

45,864,217

-

(3,425,210)

Parte dos resseguradores

-

(3,119,372)
45,864,217

92,064

(352,904,050)

-

-

(352,904,050) (302,964,969)

Custos de aquisição

(221,973,376)

-

-

(221,973,376) (171,584,765)

Custos administrativos

(130,930,674)

-

-

(130,930,674) (131,380,204)

49,169,399

-

-

49,169,399

46,136,523

49,169,399

-

-

49,169,399

46,136,523

(3,354,225)

-

-

(3,354,225)

(4,300,283)

(3,354,225)

-

-

(3,354,225)

(4,300,283)

(666,497)

-

-

(666,497)

(2,133,252)

(666,497)

-

-

(666,497)

(2,133,252)

-

-

53,718

53,718

597,082

Perdas de imparidade (líquidas de reversão)

5,084,540

-

-

5,084,540

2,615,462

De empréstimos e contas a receber valorizados ao custo
amortizado

5,084,540

-

-

5,084,540

2,615,462

28,757,197

-

-

28,757,197

37,002,244

65,665,715

-

53,718

65,719,433

65,818,839

(18,911,256)

-

-

(18,911,256)

(11,334,976)

Rendimentos
Outros
Custos financeiros
Outros
Ganhos liquidos de activos e passivos financeiros não
valorizados ao justo valor através de ganhos e perdas
Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros
classificados no reconhecimento inicial ao justo valor através
de ganhos e perdas
Diferenças de câmbio

Outros rendimentos / gastos técnicos, liquidos de resseguro
RESULTADO LIQUIDO ANTES DE IMPOSTO

Imparidade,
depreciações/
Amortizações ou
ajustamentos

Valor
Líquido

Total

153,414,239

-

153,414,239

242,762,631

69,833,492

-

ACTIVO
Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem

(303,644,798) (233,493,941)

42,744,846

Custos de exploração líquidos

Valor
Bruto

2020

31-Dez-2020

Empréstimos e contas a receber
Outros depósitos
Empréstimos concedidos
Investimentos a deter até a maturidade
Outros activos tangiveis
Outros activos intangiveis
Provisões
Provisão para prémios não adquiridos
Provisão matemática do ramo vida
Provisão para sinistros

69,833,492

97,198,894

69,089,491

69,089,491

97,100,288

744,001

744,001

98,606

426,217,104

426,217,104

251,077,670

23,025,317

4,372,908

18,652,409

24,389,630

3,117,047

2,050,063

1,066,984

1,456,615

48,794,266

48,794,266

34,823,295

1,190,629

1,190,629

2,510,707

46,537,404

46,537,404

673,186

1,066,233

1,066,233

31,639,401

45,591,994

25,220,319

45,885,906

293,912

Contas a receber por operações de seguro directo

21,935,059

293,912

21,641,147

3,514,665

Contas a receber por outras operações de resseguro

19,566,714

19,566,714

9,184,439

4,384,132

4,384,132

2,521,215

Outros devedores por operações de seguros e outras operações

Contas a receber por outras operações

15,179,897

15,179,897

8,590,916

Activos por impostos correntes

15,179,897

15,179,897

8,590,916

Acréscimos e diferimentos

22,133,371

22,133,371

12,015,364

800,883,755

697,558,613

31-Dez-2021

31-Dez-2020

Activos por impostos

Total do activo

807,600,638

6,716,883

Valor
líquido

Valor
líquido

PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO
Imposto sobre rendimento do exercicio - Impostos correntes

PASSIVO
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

65,665,715

-

53,718

46,808,177

54,483,863

Provisões técnicas

299,402,616

259,001,565

Provisão para prémios não adquiridos

68,479,440

133,261,500

Provisão matemática do ramo vida

23,094,262

19,974,890

Provisão para sinistros

189,150,993

87,087,255

Outras provisões técnicas

18,677,921

18,677,921

191,303,332

162,799,062

59,951,675

40,380,338

Outros credores por operações de seguros e outras operações
Contas a pagar por operações de seguro directo

Contas a pagar por outras operações de resseguro
Contas a pagar por outras operações

24,114,295

14,947,963

107,237,362

107,470,761

20,516,367

13,180,503

Passivos por impostos correntes

20,516,367

13,180,503

Acréscimos e diferimentos

13,055,767

22,230,268

Outros passivos

13,149,557

23,699,275

537,427,639

480,910,673

Passivos por impostos

Total do passivo
CAPITAL PRÓPRIO
Capital

Sanlam Moçambique Vida Companhia de Seguros S.A.

198,320,000

198,320,000

Outras reservas

28,704,953

17,808,215

Resultados transitados

(10,377,014)

(53,964,138)

Resultados do exercício

46,808,177

54,483,863

Total do Capital Próprio

263,456,117

216,647,940

Total do Passivo e do Capital Próprio

800,883,755

697,558,613

3
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DA PESCA, IP
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AVISO
1. De acordo com o previsto no número 5 do artigo 38 do Decreto nº 41/2018, de 23 de
Julho, que estabelece normas que regulam as atribuições, autonomia, regime orçamental, organização e funcionamento dos Institutos, Fundações e Fundos Públicos, conjugado
com a alínea e), do artigo 9 da Resolução nº 29/2021, de 16 de Setembro, da Comissão
Interministerial da Reforma de Administração Pública, que aprova o Estatuto Orgânico da
Administração Nacional da Pesca, IP, está aberto o concurso público para a selecção de 3
(três) Directores dos Serviços Centrais, nomeadamente os Serviços Centrais de Gestão
das Pescarias, Serviços Centrais de Monitorização da Pesca e Serviços Centrais de Ordenamento Aquícola, por um período de 30 dias, contados a partir da data de publicação do
presente aviso, para o provimento de vagas no seu Quadro de Pessoal.
2. Responsabilidades
2.1. DIRECTOR DE SERVIÇOS CENTRAIS DE GESTÃO DAS PESCARIAS
a) Garantir a execução das medidas de gestão das pescarias em exploração;
b) Pronunciar-se sobre o processo de concessão de direitos de pesca e propor a distribuição das quotas de pesca e de esforço de pesca;
c) Executar as acções de coordenação interinstitucional susceptíveis de ter impacto na
pesca;
d) Assegurar o funcionamento do sistema de gestão participativa das pescarias;
e) Elaborar planos de gestão das pescarias e estratégias de desenvolvimento das pescas e
de ordenamento das pescarias;
f) Proceder à análise e emitir pareceres técnicos, designadamente, sobre os projectos de
investimento, sobre as características, construção, aquisição e modificação de embarcações de pesca e dos seus equipamentos;
g) Propor, emitir pareceres sobre a criação das áreas de conservação dos recursos pesqueiros e garantir a respectiva gestão;
h) Analisar e propor as medidas de gestão que sejam consideradas necessárias para se
alcançarem os objectivos de desenvolvimento das pescarias;
i) Participar nos estudos de avaliação do impacto e de viabilidade socioeconômica das
alternativas de desenvolvimento e fomento da pesca;
2.2. DIRECTOR DE SERVIÇOS CENTRAIS DE MONITORIZAÇÃO DA PESCA
a) Elaborar propostas de estratégias de monitorização e estabelecimento de medidas de
controlo das actividades de pesca;
b) Tramitar o processo de licenciamento para o exercício da pesca nas águas jurisdicionais
de Moçambique ou alto mar e assegurar os mecanismos de cobrança das respectivas
taxas;
c) Monitorizar e assegurar a utilização dos recursos pesqueiros nas águas jurisdicionais
de Moçambique;
d) Monitorizar a implementação dos projectos de direitos de pesca e das medidas de
gestão, de acordo com a legislação vigente;
e) Monitorizar as medidas de gestão constantes na legislação nacional decorrentes das
resoluções e recomendações emanadas de Organizações Regionais e Internacionais de
que Moçambique é Estado membro;
f) Manter um sistema de recolha de dados e informação estatística, incluindo mecanismos
adequados para respectiva análise e disseminação;
g) Implementar programas de monitorização a bordo das embarcações de pesca;
h) Acompanhar as acções de extensão pesqueira, de prospecção e de pesca experimental
de embarcações e artes de pesca;
i) Organizar e manter actualizado o registo das actividades de pesca, nomeadamente dos
operadores, embarcações, sistemas e artes de pesca;
j) Colaborar na operacionalização do sistema de monitorização das embarcações de pesca
e o respectivo centro;
k) Efectuar a monitorização contínua, via satélite ou outros meios de monitorização
das embarcações de pesca nacionais e estrangeiras licenciadas para operar em águas
jurisdicionais moçambicanas;
l) Efectuar a monitorização das embarcações de pesca nacionais licenciadas para a pesca
em águas de Estados terceiros ou no alto mar;
m) Sistematizar e avaliar os dados recolhidos através dos meios de monitorização das
embarcações de pesca;
n) Acompanhar, em colaboração com outras entidades, as acções relativas à prevenção e
mitigação dos impactos ambientais resultantes das actividades da pesca;

2.3. DIRECTOR DE SERVIÇOS CENTRAIS DE ORDENAMENTO AQUÍCOLA
a) Elaborar e implementar planos de ordenamento e de gestão das actividades aquícolas
e garantir a sua execução;
b) Tramitar o processo de licenciamento das actividades de aquacultura e com ela
relacionada e assegurar os mecanismos de cobrança das respectivas taxas;
c) Estabelecer mecanismos eficazes de monitorização e controlo das actividades da
aquacultura;
d) Propor normas de introdução, domesticação, preservação, selecção, importação e
exportação de ovos, larvas ou sementes de espécies aquáticas com potenciais para a
aquacultura;
e) Organizar e manter actualizado o registo das actividades da aquacultura e respectivo
titular;
f) Referenciar geograficamente as faixas ou áreas de preferência, os parques e áreas
aquícolas e as unidades de demonstração, de investigação e de pesquisa;
g) Acompanhar as actividades de prospecção de novas áreas para a actividade aquícola;
h) Manter um sistema de recolha de dados e informação estatística da produção aquícola,
incluindo os mecanismos adequados para a respectiva análise e disseminação;
i) Participar na definição de normas técnicas de alimentos para a aquacultura, drogas
veterinárias, materiais químicos e produtos biológicos usados na aquacultura;
j) Participar na elaboração de planos, programas, projectos relacionados com às acções
de investigação e desenvolvimento da aquacultura;
k) Implementar as acções decorrentes de tratados, acordos e convênios com organismos
nacionais e internacionais e com governos estrangeiros relativos a administração e gestão da aquacultura, em articulação com os órgãos locais e instituições do sector;
3. Os requisitos exigidos para as funções são:
a) Ser funcionário do Estado com nomeação definitiva e mais de 10 anos de serviço na
Administração Pública;
b) Possuir, pelo menos, o grau de licenciatura em Biologia, Gestão Ambiental, Bio- economia, Aquacultura ou outras áreas afins e estar integrado, no mínimo, na carreira de
Técnico Superior N1 ou equivalente há mais de 5 anos;
c) Possuir capacidade de liderança, de planeamento estratégico, de trabalho em equipa;
d) Ter avaliação de desempenho positiva nos últimos 2 anos;
4. O método de selecção será por avaliação curricular seguida de entrevista profissional.
5. O Concurso irá decorrer na Administração Nacional da Pesca, IP, sito na Rua Consiglier Pedroso, nº 347, cidade de Maputo.
6. A documentação para as candidaturas deverá ser entregue, em envelope fechado, na Secretaria Geral da Administração Nacional da Pesca, IP, sito na Rua Consiglier Pedroso, nº
347, cidade de Maputo, nas Secretarias das Delegações da Administração Nacional da Pesca, IP, nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala,
Inhambane, Gaza e Maputo, com a indicação de “Concurso para Selecção de Directores
de Serviços Centrais”.

7. A admissão ao concurso é solicitada ao Exmo Senhor Director-Geral da Administração Nacional da Pesca, IP, por meio do requerimento com assinatura reconhecida, com indicação
da vaga para a qual se candidata e instruída com os seguintes documentos:
a) Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou Passaporte;
b) Fotocópia autenticada do Certificado de habilitações literárias;
c) Fotocópia do Diploma de Provimento comprovativo do enquadramento na carreira;
d) Curriculum Vitae detalhado e assinado;
e) Comprovativo de ser funcionário do Estado com nomeação definitiva (Despachos de
nomeação provisória e definitiva);
f) Fotocópia de fichas de avaliação dos últimos 2 anos; e
g) Carta de recomendação da Instituição que comprova de que o candidato está no activo.
8. O concurso é valido por 3 anos, a partir da data da publicação da lista de classificação final
no Boletim da República.
Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
4690

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ!

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

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

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022
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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Projecto “Promoção de Serviços de Prevenção, Testes e Vacinação
Contra a COVID-19 que Respondam às Questões de Género
Livres de Estigma, iscriminação e violência”
A Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres -ONU Mulheres- tem o prazer de
anunciar um Convite à Apresentação Propostas para o Projecto “Promoção de serviços de prevenção, testes e vacinação contra
a COVID-19 que respondam às questões de género livres de estigma, discriminação e violência” financiado pelo Governo do
Japão. O convite à apresentação de propostas procura encontrar Parceiros Responsáveis (Organizações da Sociedade Civil, incluindo
organizações lideradas por mulheres) com um forte historial na implementação de programas centrados na igualdade de género
e no empoderamento das mulheres, serviços de saúde sensíveis ao género, acção/apoio humanitário sensível ao género e Agenda
Mulheres, Paz e Segurança que possuem abordagens inovadoras e de alto impacto para assegurar que as mulheres e raparigas
tenham conhecimento e acesso a serviços de prevenção, testes e vacinação COVID-19 livres de estigma, discriminação e violência.
As actividades a implementar no âmbito centrar-se-ão em quatro componentes principais de intervenções:
A.

Aumentar a consciencialização e o acesso das mulheres à informações precisas sobre a prevenção, resposta e mitigação
da COVID-19. Esta intervenção deve Incluir actividades centradas em: (1) Consultas comunitárias e campanhas nos meios de
comunicação; (2) Desenvolvimento e divulgação de materiais informativos, (3) Realização de “Diálogos de escuta” regulares
a nível , (4) Divulgação de informação e conhecimentos fiáveis sobre a prevenção e vacinação COVID-19; (5) Sessões de rádio
comunitária e (6) Apoio as organizações lideradas por mulheres para mobilizar e educar as mulheres sobre a COVID-19 e a
importância da vacinação e prevenção da VBG.
B. Reforçar a participação efectiva das mulheres na tomada de decisões para informar os planos de resposta da COVID-19
e abordar as barreiras relacionadas com o género, particularmente para as mulheres mais afectadas pela pandemia
da COVID-19 e outras emergências humanitárias: Esta componente deve incluir (1) Envolvimento das mulheres líderes
locais, comunidades, líderes tradicionais e religiosos, (2) Relatórios analíticos regulares com os últimos dados desagregados
por sexo e idade, análise de género e últimas investigações e provas e (3) Actividades de desenvolvimento de capacidades
para os grupos de mulheres para conduzir uma monitorização regular do estigma, discriminação, desinformação em torno da
prevenção e vacinação da COVID-19.
C. Melhoria do acesso das mulheres às ferramentas de prevenção e mitigação da COVID-19, incluindo kits de PCR e/ou
de teste rápido de antigénios, vacinas e equipamento de protecção pessoal: Esta componente deve incluir actividades
centradas no (1) Apoio aos prestadores de serviços nos seus contactos e diálogos comunitários, comunicações e campanhas;
(2) Obtenção e divulgação de equipamento de protecção pessoal às mulheres; (3) Acesso das mulheres aos kits de PCR e/ou
testes rápidos de antigénios e serviços de vacinação disponíveis; (4) Actividades de desenvolvimento de capacidades para os
grupos comunitários de mulheres, e (5) Financiamento de sementes para grupos comunitários de mulheres para produzir
sabão para as mãos e produzir máscaras para distribuição.
D. Reforçar a capacidade das mulheres e das organizações de mulheres para exigirem acesso e terem acesso, em
segurança, a testes PCR / testes rápidos de antigénios e locais de vacinação em campos de refugiados e/ou zonas de
reinstalação de deslocados que estejam livres de violência sexual e baseada no género, estigma e discriminação: Esta
componente deve incluir actividades centradas em (1) Desenvolvimento de capacidade dos trabalhadores de saúde, grupos de
apoio comunitário e pessoal dos meios de comunicação social, (2) Apoio as organizações de mulheres e grupos comunitários
na recolha de casos de violação de direitos no acesso aos locais de teste e vacinação COVID-19; (3) Reforço no encaminhamento
para os serviços disponíveis de apoio psicossocial e de resposta à violência sexual e de género e outras formas de discriminação;
e (4) Convocação de grupos de apoio entre pares baseados na comunidade para aumentar a consciencialização dos direitos das
mulheres e a alfabetização preventiva e vacinal da COVID-19 e reduzir o estigma e a discriminação na comunidade.
Os Parceiros Responsáveis interessados deverão apresentar propostas centradas nas quatro áreas quer independentemente ou
quer em parceria com outras organizações (como uma coligação). As intervenções propostas deverão abranger apenas um período
de aproximadamente um (1) ano (a serem implementadas até Fevereiro de 2023). O âmbito geográfico das actividades propostas
deve concentrar-se nas províncias de Cabo Delgado, Niassa e/ou Nampula.
Para solicitar o pacote completo de documentação do Convite à Apresentação de Propostas, envie um email para
info.mozambique@unwomen.org com o título REF: CFP N.º 001/2022
O convite à apresentação de propostas estará aberto até ao dia 8 de Junho de 2022, às 23.59 horas (hora local).
Apenas as candidaturas pré-seleccionadas serão contactadas para os passos subsequentes.
As propostas recebidas após o prazo estabelecido não serão consideradas.

4688

4685

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÕES

República de Moçambique

Anúncio de Concursos

Tribunal Superior de Recurso de Maputo

1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou
estrangeiras interessadas a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Nº do
Concurso

Objecto

Data e hora
para entrega
das propostas

Data e hora
para abertura
das propostas

Garantia
provisória
(em meticais)

58A0003051/
CP/N⁰ 4/Fundos
Externos/2022

Aquisição de material e
reagentes de laboratório
para o CISPOC

18/6/2022
9.30 horas

18/6/2022
9.45 horas

Aplicável

58A0003051/CP n⁰ Contratação de serviços
17 /Fundos Externos para realização de testes
do INS/UGEA/2022
laboratoriais

18/6/2022
11.30 horas

58A0003051/CP
n⁰ 18 /Fundos
Externos do INS/
UGEA/2022

Para aquisição de
equipamento do
laboratório para
Delegação do INS na
Cidade de Maputo

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 objectos dos concursos abaixo foram adjudicados às empresas abaixo
indicadas:
Tipo de Concurso

18/6/2022
13.30 horas

18/6/2022
11.45 horas

18/6/2022
13.45 horas

Aplicável

N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos
dos Concursos ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela
importância não reembolsável de 1.000,00 MT (Mil meticais). O pagamento deverá ser feito
em depósito directo no Banco de Moçambique (conta: PROJECTOS DE PESQUISA DE VACINAS
PRE Nº 004403513002).
3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecida neste
anúncio e serão abertas em sessão pública, na mesmo endereço, na presença dos concorrentes
que desejarem comparecer.
Instituto Nacional de Saúde
Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene
4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º
5/2016, de 8 de Março.
Maputo Província, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

Objecto

Empresa

Concurso por Ajuste
Reparação de mobiliário de escritório
Directo nº 28/TSR/
BLUE BIRD CORPOTARION
diverso
UGEA/22
Concurso por Cotação nº
Aquisição e reparação de pneus
TRICAR
54/TSR/UGEA/22
Concurso por Cotação nº
Fornecimento de produto de higiene
PREMIER GROUP
46/TSR/UGEA/22
Concurso por Cotação nº Manutenção e reparação de viaturas
AUTO NAIRA
56/TSR/UGEA/22
multimarcas
Concurso por Cotação nº Fornecimento de capulanas para datas
CASA PANDIA
26/TSR/UGEA/22
festivas
Concurso por Cotação nº
Serviço de catering
AROMA CASEIRO
36/TSR/UGEA/22
Concurso por Cotação nº
Fornecimento de louça diversa
CASA DAS LOIÇAS
19/TSR/UGEA/22
Aquisição de agendas, postais,
Concurso por Cotação nº
camisetes, livros de escrituração
NATELA
45/TSR/UGEA/22
obrigatória
Concurso Limitado nº
Arrendamento de 3 residências
ASSOS CONDOMÍNIO
4/TSR/UGEA
Concurso por Cotação nº
Fornecimento de bens para
FERRAGEM MAPUTO
62/TSR/UGEA/22
manutenção de imóveis
Concurso por Ajuste
Fornecimento de serviços de anúncio
Directo nº 58/TSR/
RÁDIO MOÇAMBIQUE, EP
Radiofónico
UGEA/22
Concurso por Cotação nº
Instalação de rede de internet no
DIGIDATA, LDA
59/TSR/UGEA/22
prédio Macau

Valor de
Adjudicação
34.000.00MT
150.000.00MT
350.000.00MT
100.000.00MT
25.740.00MT
286.000.00MT
54.000.00MT
330.000.00MT
231.000.00MT/Mês
200.000.00MT
6.301.62MT
230.000.00MT

Maputo, aos 27 de Maio de 2022
A Entidade Contratante

11178
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

AUTORIDADE REGULADORA DE ÁGUAS, INSTITUTO PÚBLICO
Concurso N.º 16/070/AURA/RAQUI/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING
1. A Autoridade Reguladora de Águas, Instituto Público (AURA, IP) convida concorrentes / fornecedores elegíveis
e interessados a apresentarem propostas seladas para o concurso contante do mapa abaixo:

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações ou adquirir o Documento do Concurso na AURA, IP,
localizada no endereço abaixo, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais) a ser
depositada na Conta em Meticais Nº 68026210001, Banco BCI, em nome da Autoridade Reguladora de Águas,
Instituto Público (AURA, IP), devendo-se apresentar o talão de depósito para efeitos de aquisição do respectivo
Caderno de Encargos;
3. O período de validade das propostas deve ser de 90 (noventa) dias, a partir da data da sua submissão;
4. As propostas deverão ser entregues no endereço referido e no prazo indicado na Tabela acima, devendo ser
abertas em sessão pública, no mesmo endereço e na presença dos concorrentes que desejarem participar;
5. O Concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n. º 5/2016, de 8 de Março.

Autoridade Reguladora de Águas, Instituto Público (AURA, IP)
Av. Amílcar Cabral, n.º 757
Tel.: (+258) 21312825
Maputo, Maio de 2022

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. No âmbito do projecto Pacto dos Autarcas, co-financiado pela União
Europeia e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento (AECID), o Conselho Municipal de Maputo recebeu
fundos para a implementação de várias acções piloto. No contexto
do referido projecto o Conselho Municipal de Maputo pretende usar
parte desses fundos para a contratação de uma empresa elegível para
a execução de uma Empreitada para Reabilitação de Comportas da
Costa de Sol.
2. Estas comportas serão reabilitadas com o objectivo de permitir o fluxo regular da água que passa no local.
3. Assim, com vista a implementação do projecto convida-se empresas
elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos regularizados a apresentarem propostas para o efeito, de acordo com o quadro abaixo;
4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e
consultar ou adquirir o documento do concurso no endereço abaixo indicado, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia
31/5/2022, mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável
de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser feito por
meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo
(CMM), conta em Meticais Nº 54690056, no BANCO MILLENNIUM
BIM e levantamento de recibo emitido pela Recebedoria Municipal,
sita na Av. Karl Marx, n.º 173.

(RAQUI)

COMUNICADO DE IMPRENSA

5. A proposta deverá ser válida por um período de 120 dias.
1. No âmbito da implementação do Programa Auto-Sustentado de Manutenção de Estradas PROASME, aprovado pela Resolução nº. 63/2020, de 11 de Dezembro, o Fundo de Estradas, FP (FE,
FP) e a Administração Nacional de Estradas, IP (ANE, IP) comunicam ao público em geral que inicia, no
dia 1 de Junho de 2022, a cobrança de taxas de portagens nos seguintes troços de estradas:
Província

Portagem

Troço

Gaza

Chidenguele

N1: Xai-Xai/Zandamela

Inhambane

Nhacundela

N1: Zandamela/Lindela

Manica

Malova
Mapinhane
Camuaza Chenga

N1: Lindela/Nhachengue
N1: Nhachengue/Pambara
N7: Catandica/Changara

Congerenge
Utukulo

N13: Lichinga/Mandimba
N13: Mandimba/Cuamba

Niassa

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

2. As taxas de portagem aplicadas no PROASME foram aprovadas pelo Decreto nº104/2020, de 11 de
Dezembro, vem sendo aplicadas em nove troços de estradas portajadas desde 1 de Janeiro de 2021 e são
as seguintes:

Concurso
Limitado
OM-06/CMM/
DMAS/W/22

Tabela das Taxas de Portagem
Classe de Veículos

Taxas (MT)

Classe 1

50,00

Classe 2

200,00

Classe 3

500,00

Classe 4
1000,00
Taxas mensais para residentes, incluindo veículos de
transporte urbano semi-colectivo de passageiros
Classe 1

Data, Hora e Local de
Concentração para
visita

Visita de carácter
obrigatório
Data: Dia 2/6/2022,
pelas 9.00 horas.
Local de Concentração:
Empreitada
Loja Vodacom, localizada
para
no entroncamento entre
Reabilitação
as Avenidas Marginal e
de Comportas
Major General Cândido
da Costa de
Mondlane, vulgo Rua
Sol
Dona Alice
Contacto:
84 784 708 1
87 784 708 5
84 759 668 3

Alvará

Data, Hora
e Local de
abertura do
concurso

Garantia
Provisória

Alvará de
Obras de
3ª Classe,
Categoria
I a III,
Subcategorias
1ª a 14ª

Dia: 14/6/22
Entrega:
10.00 horas
Abertura:
10.15 horas

N/A

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

300,00

2 às taxas especiais, nomeadamente os 500,00
3. Os utilizadoresClasse
elegíveis
residentes das imediações de cada posto de
portagem, incluindo veículos de transporte urbano semi-colectivo de passageiros, devem dirigir-se aos
escritórios dos postos de portagem ou às respectivas Delegações Provinciais do Fundo de Estradas, FP,
3. Os utilizadores elegíveis às taxas especiais, nomeadamente os residentes das imediações de cada posto de
para formalização e cadastramento.

portagem, incluindo veículos de transporte urbano semi-colectivo de passageiros, devem dirigir-se aos
escritórios dos postos de portagem ou às respectivas Delegações Provinciais do Fundo de Estradas, FP,
4. A implementação do PROASME está a contribuir para a melhoria da transitabilidade rodoviária, e torna
parapossível
formalização
e cadastramento.
a redução dos custos de transportes, redução do tempo de viagem, redução dos custos de

Conselho Municipal de Maputo
Pelouro de Ordenamento Territorial, Ambiente e Construção
Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA 8
Av. Samora Machel, n.º 565, Jardim Tunduru, Bairro Central
Email: ugeavotau@gmail.com
A UGEA

manutenção das viaturas, facilidade de acesso às zonas de produção e consumo, através de intervenções

4. A implementação
do PROASME
estápelas
a contribuir
para a melhoria
da transitabilidade
rodoviária,
e torna
atempadas nas estradas
financiadas
taxas arrecadadas,
bem como
geração de emprego
permanente
possível
a redução dos custos de transportes, redução do tempo de viagem, redução dos custos de
e sazonal.
manutenção das viaturas, facilidade de acesso às zonas de produção e consumo, através de intervenções
atempadas nas estradas financiadas pelas taxas arrecadadas, bem como geração de emprego permanente
e sazonal.
Maputo, 30 de Maio de 2022

4697
4694

Maputo, 30 de Maio de 2022

Objecto do
Concurso

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

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

Termos e condições aplicáveis: O uso não consome dados, para baixar a App precisas de ter os dados ligados.
Para mais informações contacta a Linha do Cliente 84111, Facebook
e Instagram
M-Pesa Moçambique.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
______
FUND FOR AGRICULTURAL PROMOTION AND RURAL EXTENSION (FAR, FP)

Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)

UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

INCLUSIVE AGRI-FOOD VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROGRAMME
(PROCAVA)
NATIONAL PROGRAMME MANAGEMENT UNIT (NPMU)

ADENDA AO CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL
N.º PROCAVA35A004941/ICB/0042022
Fornecimento de Equipamento Informático
Para Actividades do PROCAVA

ADDENDUM TO THE INTERNATIONAL TENDER N°
PROCAVA35A004941/ICB/0042022
Procure IT Equipment for PROCAVA Operations

Em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de Procurement do IFAD,
emite-se a presente adenda ao Anúncio de Publicação do Concurso acima mencionado, de
acordo com o seguinte:

In compliance with the IFAD Procurement Procedures and Guidelines Manual,
the present addendum to the advertised announcements for the above tender is
issued with the following amendment(s):

O prazo de submissão das propostas que havia sido fixado para às 9.30 horas do dia 8 de
Junho de 2022, fica alterado para às 9.30 horas do dia 20 de Junho de 2022.

The deadline for submitting expressions of interest, previously set for 09:30 on
08 June 2022, is changed to 9:30 on 20 June 2022.

Todas as restantes disposições constantes do anúncio, mantêm-se inalteradas.

All other provisions contained in the announcement remain unchanged.

O Concurso será regido conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de
Procurement do IFAD.

The tender will be ruled by the accordance with the IFAD Procurement Procedures
and Guidelines Manual.

Maputo, Maio de 2022

(Ilegível)

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO
De acordo com o Despacho de 6 de Maio de 2022, de Sua Excelência Governador da Província de
Tete e nos termos do nº 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes de Estado,
conjugado com nº 1 do artigo 16 do Diploma Ministerial nº 61/2000, de 5 de Julho, está autorizado
o ingresso para ocupação das vagas abaixo mencionadas, no prazo de 30 dias, a contar da data de
sua publicação, para o preenchimento de 3 vagas existentes no quadro do pessoal da Direcção
Provincial de Saúde, nas Carreiras do Regime Especial de Saúde (Não Diferenciado), na categoria
abaixo descrito.
Nº/
Ord

Carreira

Categoria

Total de
vagas

1

Técnico Superior de Saúde N1

Técnico de Administração Hospitalar “A”

3

Total

3

 Requistos:
I. Ser de nacionalidade moçambicana;
II.
III.
IV.

Número Único de Identificação Tributária;
Idade igual ou superior a 18 anos;
Não ter sido aposentado ou reformado.

 Documentos a ser apresentados durante a candidatura
a) Requerimento autenticado dirigido a Sua Excelência Governador de Província de Tete;
b) Certidão de Registo de Nascimento ou fotocópia de BI autenticado;
c) Curriculum Vitae;
d) Certificado de habilitação do Curso devidamente autenticado;
e) Certidão do Registo Criminal;
f) Certidão de Aptidão Física;
g) Comprovativo de inscrição ou cumprimento do Serviço Militar;
h) Declaração do Número Único de Identificação Tributário (NUIT).
No acto da entrega das candidaturas, ficam dispensados a apresentação dos documentos
mencionados nas alíneas e) e f) e os documentos deverão ser entregues no Departamento de
Recursos Humanos da Direcção Provincial de Saúde de Tete, nas horas normais de expediente.
 Método de selecção
A selecçãos dos candidatos será feita na modalidade de Avaliação Curricular e Entrevista Profissional.
Tete, aos 30 de Maio de 2022
O Director Provincial
Alex Bertil Miguel Alberto
(Médico de Clínica Geral de 1ª)
229

227

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

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

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO

(2/6)

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2021
A tabela abaixo o apresenta os rácios Core tier 1 capital, tier 1 capital e solvência global

Rácio de solvabilidade

Os limites de crédito são revistos em função da evolução das condições económicas, de mercado, análises de crédito e avaliações periódicas da probabilidade
de incumprimento. Alguns controlos específicos e medidas de mitigação são descritos abaixo:
31 de Dezembro
de 2021

31 de Dezembro
de 2020

2.546.200

2.017.251

De base principal (Core tier 1)

2.555.644

2.212.573

De base (tier 1)

2.546.471

2.017.423

979

1.077

1.250

1.250

Fundos próprios:

Complementares
Elementos a deduzir
∑das alineas m) a p) do nº 1 do artº 3 do Aviso 8/GBM/17
Risco de crédito
Activos do balanço (On-balance sheet)

7.833.977

8.618.409

6.961.322

7.672.136

872.655

946.273

Risco Operacional (método de indicador básico)

292.535

304.160

Risco de mercado

408.122

336.975

8.534.634

9.259.544

29,94%

23,90%

Elementos Extra-Patrimoniais (Off-Balance Sheet)

Total dos riscos
Rácio de solvabilidade

Core tier 1 capital
Tier 1 capital

29,84%

21,79%

Rácio global

29,83%

21,79%

Risco de Solvência
O capital e a manutenção de níveis adequados de reservas são evidência do compromisso dos accionistas em assegurar a continuidade das operações e a
solvência do FNB. O risco de solvência é medido pelo rácio de adequação de capital, o qual requer que o capital seja mantido em relação às classificações do
risco ponderado do activo. O Banco e os seus accionistas assumiram o compromisso de reter um capital suficiente para manter o rácio de adequação acima
dos níveis exigidos pelo Banco de Moçambique, o qual se encontra fixado em 12% exigindo um efeito interno moderado de 5%, para além do mínimo de 12%.
O rácio de solvência do Banco em 31 de Dezembro de 2021 era de 29.83% (2020: 21.79%).

Objectivos e políticas de gestão do risco financeiro
As actividades do Banco originam exposição a riscos de diversa ordem e exigem uma gestão profissional dos mesmos. As principais funções do Banco em termos de gestão de risco consistem em identificar a totalidade dos riscos-chaves para o Banco, mensurar esses riscos, gerir as posições de risco e determinar
as alocações adequadas de capital. O Banco revê periodicamente as suas políticas de gestão de risco, assim como os sistemas implementados por forma a
considerar alterações ocorridas no mercado, nos produtos e nas práticas de boa governação emergentes.
O objectivo do Banco é o de atingir um equilíbrio permanente entre risco / retorno e minimizar os efeitos potencialmente adversos que possam afectar o
seu desempenho financeiro.
Uma gestão de riscos eficiente é crucial para o Banco. Uma cultura de gestão de risco robusta e sólida assegura que sejam tomadas decisões de negócio
adequadas, por forma a equilibrar os diversos riscos inerentes a qualquer transacção ou recompensa. Assegurar a identificação de risco e garantir controlos
robustos e mitigantesUm conhecimento e cumprimento da cultura de risco são parte integrante das actividades quotidianas do Banco.
O Conselho de Administração do FNB reconhece ser responsável, em última instância, por se justificar perante os accionistas relativamente:

•
•
•

Ao processo de gestão de riscos e aos sistemas de controlo interno;

•

A rever o sistema de controlo interno quanto à sua efectividade e eficiência.

A identificação, avaliação e gestão dos riscos significativos a que o FNB se encontra exposto;
A assegurar que existe um processo documentado e testado que permite ao Banco continuar os seus processos de negócio críticos, mesmo em casos
de ocorrência de incidentes que tenham impacto nas actividades por si desenvolvidas; e

A função de gestão de risco é responsável pela definição de todas as políticas de gestão de risco em todas as classes de risco, e por supervisionar a sua
implementação por unidade de negócio. As principais áreas de gestão de risco são o risco de crédito, o risco operacional e o risco de mercado. Ao nível
do FNB, o risco de mercado compreende o risco cambial, o risco de taxa de juro e o risco de liquidez. A função de auditoria interna é responsável pela
revisão independente da gestão de risco e controlos implementados, e isto é mensurado pelo alinhamento das políticas e estruturas. V.8. Distribuição
geográfica da carteira de crédito.
A carteira de crédito está geograficamente distribuída como se segue:

4. Risco de Crédito
O risco de crédito é definido como o risco de perda financeira para o Banco devido ao incumprimento de um devedor ou contraparte em relação a qualquer
obrigação financeira. Este risco provém essencialmente dos empréstimos comerciais e de consumo, adiantamentos, cartões de crédito e outros compromissos relacionados com tais actividades, como os derivados do crédito, garantias bancárias, cartas de crédito, endossos e avales.

a. Garantias
O FNB implementa diversas políticas e práticas para reduzir o risco de crédito. A mais tradicional delas e mais comum é a obtenção de garantias sobre os
empréstimos concedidos.
Os principais tipos de garantia para empréstimos e adiantamentos são:

•
•
•
•
•

Hipotecas sobre imóveis;
Penhor sobre os bens comerciais, como propriedade, inventário e contas a receber;
Cobertura de caixa
Garantias dos accionistas (empresas ou particulares); e
Garantias bancárias

Adicionalmente, de modo a minimizar o risco de perda de crédito, o FNB procura obter garantias adicionais da contraparte, logo que sejam conhecidos os
indicadores de imparidade sobre empréstimos e adiantamentos, tais como:

•
•
•

Garantias imóveis, podendo estas ser residenciais ou comerciais. Estas geralmente cobrem: créditos de habitação e créditos de investimentos.
Garantias móveis, neste caso são equipamentos e veículos. Estes cobrem normalmente o financiamento baseado em activos
Garantias dos accionistas, garantias corporativas/parentais e cobertura de caixa. Estas normalmente cobrem todos os tipos de crédito.

b. Compromissos relacionados com o crédito
O principal objectivo deste tipo de instrumentos é o de garantir a disponibilidade de fundos para determinado cliente quando solicitados pelo cliente. O FNB
atribui às garantias concedidas e cartas de crédito o mesmo risco de crédito que atribui aos financiamentos. Os créditos documentários e as cartas de crédito, que representam compromissos escritos assumidos pelo FNB em nome de um cliente, autorizando uma terceira entidade a obter fundos do FNB até
um valor previamente estipulado mediante termos e condições específicas, são garantidos pelo valor dos bens adquiridos a que respeitam os pagamentos
e, consequentemente, apresentam um grau de risco menor do que o atribuído a um financiamento directo.
Compromissos para concessão de crédito representam parcelas não utilizadas de autorizações para extensão de crédito sob a forma de empréstimos, garantias ou cartas de crédito. No que se refere ao risco de crédito relacionado com os compromissos para aumentar o crédito, o FNB está potencialmente exposto
a uma perda de um montante igual ao total dos compromissos não utilizados.
c . Mitigantes de risco de crédito
A gestão e controlo do risco de crédito no FNB é supervisionada por uma equipa de gestão do risco de crédito, que reporta consistentemente o desempenho
da carteira à gestão do FNB e a outros intervenientes relevantes
O relatório é facilitado através de uma análise de crédito abrangente em todos os segmentos de negócio e produtos
Análise individual:
Análise de risco do Cliente determinada através do acompanhamento regular do FNB a qual incorpora, entre outras, as seguintes características:

•
•
•
•
•
•
•

Situação económico-financeira do Cliente;
Risco do sector de actividade em que opera;
Qualidade de gestão do Cliente, medida pela experiência no relacionamento com o FNB e pela existência de incidentes;
Qualidade da informação contabilística apresentada;
Natureza e montante das garantias associadas às responsabilidades contraídas junto do FNB;
Crédito em situação de incumprimento;
Identificacão e monitoria das contas com maior concentracão de risco na carteira.

Análise colectiva:
Para os clientes sujeitos a análise colectiva o cálculo de concentração de risco é feito com recurso a um modelo definido para o efeito, no qual os clientes são
agrupados em grupos homogéneos de exposição de cada empresa do grupo para se apurar as probabilidades destes apresentarem indícios de ultrapassagem
de limite, assim como a percentagem de exposição comparativamente aos fundos próprios do FNB (SOL: Single Obligation Limit):
Esses mesmos grupos homogéneos de risco são constituídos com base em:

•
•
•
•
•

Segmento do cliente ou produto;
Tipo de garantias associadas à operação de crédito;
Comportamento actual da operação de crédito;
Comportamento histórico da operação de crédito; e
Duração dos diferentes comportamentos da operação de crédito.

4.3. Qualidade de crédito
Os créditos são considerados vencidos quando não foi cumprida a data específica acordada para a sua amortização ou quando não foram pagas as presta
ções regulares previstas para a sua amortização. Um empréstimo a pagar à vista é classificado como vencido quando uma cobrança, apesar de efectuada,
não foi feita de acordo com os requisitos que tinham sido estabelecidos para o efeito. A análise por maturidade dos créditos, das exposições classificadas
como vencidas à data de 31 de Dezembro 2021 é apresentada no quadro a seguir:

4.1. Gestão do risco de crédito
A estimativa de exposição de crédito requer o uso de modelos, uma vez que o valor de um produto varia em função das mudanças das variáveis do mercado,
fluxos de caixa esperados e a passagem do tempo.

2021

O FNB desenvolveu um modelo para suportar a quantificação do risco de crédito. Este modelo de avaliação e pontuação está a ser utilizado para todas as
carteiras de crédito e constitui a base para mensurar os padrões de risco. Ao mensurar os riscos de crédito de empréstimos e adiantamentos a nível da con
traparte, o FNB considera três componentes:

Antiguidade de crédito

•
•
•

A “probabilidade do incumprimento” por parte do cliente ou contraparte das suas obrigações contratuais;
A exposição actual da contraparte e o seu provável futuro desenvolvimento, do qual deriva “a exposição ao incumprimento” que poderá afectar o Banco; e

Retalho
Total

A taxa provável de recuperação das obrigações em mora (“loss given default”).

(i) Probabilidade de incumprimento (PD)
A probabilidade de incumprimento é definida como sendo a probabilidade de incumprimento por contraparte, de qualquer uma das suas obrigações duran
te o um período de 12 meses, sendo esta uma das formas de avaliação da capacidade e vontade da contraparte em reembolsar os empréstimos contraídos.
O incumprimento neste contexto é definido em duas dimensões:

•
•

Empresas

Derivado do tempo: quando a contraparte está em mora de, pelo menos, uma prestação ou regularização do seu saldo em descoberto; e/ou
Derivado de um evento: quando o FNB acredita que o empréstimo não será recuperado na sua totalidade, e classifica-o como tal (inclui a perda do
capital ou juros, bem como a reestruturação das prestações que resultam numa perda para o Banco).

O FNB aplica esta definição de incumprimento de forma consistente em toda a carteira de crédito bem como no reconhecimento de empréstimos em mora
(non-performing loans) para fins contabilísticos.
(i) Exposição ao incumprimento (EAD)
A exposição ao incumprimento (EAD) de um determinado empréstimo é definida como sendo a exposição esperada a que o FNB pode estar sujeito, em caso
de incumprimento no pagamento dos empréstimos pela contraparte durante o exercício subsequente. Reflecte os compromissos assumidos e as facilidades
concedidas pelo Banco, que não foram pagas e que podem ser diluídas durante o período de tempo em análise (exposições não reconhecidas no balanço)

2020

Nem vencidos
nem com
imparidade

3.066.781

Vencido mas não em imparidade
1 - 30 dias

31 - 60 dias

29.026

61 - 90 dias

5.113

1.704

Em
imparidade

316.561

Total

3.419.185

686.151

66.691

5.384

8.075

82.596

848.897

3.752.932

95.717

10.497

9.780

399.156

4.268.082

Nem vencidos
nem com
imparidade

Vencido mas não em imparidade
1 - 30 dias

31 - 60 dias

61 - 90 dias

Em
imparidade

Total

Antiguidade de crédito
Empresas
Retalho
Total

2.226.699

19.033

130.069

195.103

174.910

2.745.813

521.242

104.888

11.792

53.787

72.407

764.116

2.747.941

123.921

141.860

248.890

247.317

3.509.929

Aquando do reconhecimento inicial dos empréstimos e adiantamentos, o justo valor da garantia é calculada com base em técnicas de avaliação comumente
utilizadas para os activos correspondentes. Em períodos subsequentes, o justo valor é avaliado tendo como referência os preços de mercado ou índices dos
activos similares.
(a) Empréstimos e adiantamentos restruturados com imparidade individual
Análise de empréstimos e adiantamentos em imparidade

Também mensura a exposição potencial face à posição dos derivados.

2021

O Banco adoptou um modelo EAD adaptado às respectivas carteiras e aos produtos utilizados. Estes foram desenvolvidos internamente e são revistos em
função da informação histórica dos incumprimentos.

Colateral em
posse

Imparidades no
estágio 3

Exposição no
estágio 3

(iii) Perdas derivadas do incumprimento (LGD)
As Perdas derivadas do Incumprimento são a terceira maior componente de risco de crédito estimado pelo FNB em função do seu modelo interno. É definida
como sendo uma perda económica que se espera que o FNB venha a sofrer, num determinado empréstimo, devido ao incumprimento da contraparte, e é
normalmente expresso como sendo uma percentagem do valor de exposição em pendente na altura do incumprimento.
Os modelos de avaliação do LGD desenvolvidos internamente são utilizados para avaliação da carteira de crédito e são revistas em função das experiências
internas e externas.

Créditos em incumprimento - estágio 3
Retalho

244.728

76.270

82.596

Empresas

585.650

270.908

316.561

830.378

347.178

399.156

Total estágio 3

2020

4.2. Controlo e mitigação do risco de crédito
O FNB gere os limites e controla as concentrações de risco de crédito onde estas forem identificadas (em particular: as contrapartes individuais , colectivas, e
indústrias). O FNB estrutura os níveis de risco de crédito aceitáveis estabelecendo limites no valor do risco aceite, em relação ao cliente ou grupo de clientes
que contraem empréstimos e também em função dos segmentos industriais. Estes riscos são supervisionados numa base periódica e sujeitos a uma revisão
anual ou em período inferiores, quando necessário.
A exposição ao risco de crédito é gerida periodicamente através da análise da capacidade dos clientes de liquidar as suas prestações de crédito, e através da
realização de revisões de garantias de crédito periódicas relativamente ao desempenho financeiro e a capacidade do mutuário de satisfazer as suas obrigações de crédito.

Colateral em
posse

Imparidades no
estágio 3

Exposição no
estágio 3

Créditos em incumprimento - estágio 3
Retalho
Empresas
Total estágio 3

68.544

72.335

72.407

155.292

174.807

174.910

223.836

247.142

247.317

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022
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PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2021
(b) Empréstimos e adiantamentos restruturados

4.5. Exposição máxima do risco de crédito antes da garantia ou outras melhorias de crédito

As actividades de reestruturação incluem extensão de acordos de pagamentos, aprovação de planos de gestão externos, alteração e diferimentos de pagamentos. As políticas e práticas de reestruturação são baseadas em indicadores e critérios que, com base na análise da gestão local, indicam que os pagamentos provavelmente continuarão a ser realizados. Estas políticas são revistas periodicamente. As reestruturações dos créditos ocorrem normalmente
com os créditos a prazo.

Exposição ao risco de crédito relativo a activos reconhecidos no balanço são os seguintes:
31 de Dezembro de 2021
Final de Período

O montante de empréstimos reestruturados e mantidos pelo FNB à data de 31 de Dezembro de 2021 que se encontravam vencidos ou em imparidade ascendia a 981 milhares de Meticais (2020: 597,429 milhares de Meticais).

31 de Dezembro de 2020

Média do
Período

Final de Período

Média do
Período

(c) Qualidade de crédito por classes de activos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa

Para fins de divulgação do Banco sobre a qualidade do crédito, os activos financeiros foram analisados como se segue:

Outros Investimentos

2021

Nem vencidos
nem com
imparidade

Moedas e notas

Vencido mas não em imparidade
1 - 30 dias

31 - 60 dias

Créditos a clientes

Em
imparidade

61 - 90 dias

Total

Contas a receber

659.632

-

-

-

-

659.632

4.500.280

-

-

-

-

4.500.280

265.895

-

-

-

-

265.895

31.121

-

-

-

-

31.121

Títulos de Investimento

9.888.866

-

-

-

-

9.888.866

Créditos a Clientes

3.752.932

95.717

10.497

9.780

399.156

4.268.082

Saldos com o Banco de Mocambique
Disponibilidades à vista noutros bancos
Outros investimentos

Outros activos

239.229

5.425.806

7.772.411

10.119.015

8.223.062

10.025.393

8.477.053

6.928.712

6.783.447

4.268.082

3.889.006

3.509.929

2.945.421

239.229

225.236

211.243

154.460

19.958.510

20.363.705

20.768.899

18.106.389

1.040.784

1.141.628

1.242.473

1.473.431

-

-

-

134.913

103.664

72.415

116.178

1.175.697

1.245.292

1.314.888

1589609

21.134.207

21.608.997

22.083.787

19.695.998

Exposição ao risco de crédito relativo a itens não reconhecidos no
balanço são os seguintes:
Garantias prestadas
Linhas de crédito não utilizadas
Cartas de crédito

239.229
-

Total

18.678.323

2020

Nem vencidos
nem com
imparidade

Moedas e notas

95.717

10.497

9.780

Vencido mas não em imparidade
1 - 30 dias

31 - 60 dias

399.156

Em
imparidade

61 - 90 dias

19.193.472

Total

678.850

-

-

-

-

678.850

Saldos com o Banco de Mocambique

7.184.926

-

-

-

-

7.184.926

Disponibilidades à vista noutros bancos

2.235.672

-

-

-

-

2.235.672

31.122

-

-

-

-

31.122

Títulos de Investimento

6.826.372

-

-

-

-

6.826.372

Créditos a Clientes

2.747.941

123.921

141.860

248.890

247.317

3.509.929

211.243

-

-

-

-

211.243

Outros investimentos

Outros activos

Total

2.498.681

163.294

294.626

44.855

595.561

19.999.264

Total

As tabelas acima representam o pior cenário de exposição do FNB em temos de risco de crédito à data de 31 de Dezembro de 2021 e 2020, não tendo sido
considerado o justo valor das garantias ou colaterais obtidos. Relativamente aos activos reconhecidos no balanço, a exposição acima apresentada é feita
com base no valor líquido contabilístico registado.
A Administração está confiante na sua capacidade de continuar a controlar e manter, ao nível mínimo para o Banco, a exposição ao risco de crédito que resulte da carteira de empréstimos e adiantamentos efectuados. Esta posição consubstancia-se no facto de o FNB ter introduzido um processo de selecção
mais rigoroso sobre a concessão de empréstimos e adiantamentos.
A tabela abaixo apresenta o valor contabilístico da exposição de crédito do FNB (sem considerar qualquer garantia obtida), categorizada pelos sectores de
actividade das contrapartes:

Análise das concentrações do risco de crédito por sector de actividade

2021

Caixa e
equivalentes de
caixa

Titulos e outros
investimentos

Crédito a
clientes

Outros activos
não sujeitos a
risco de crédito

Contas a
receber

Total

Agricultura

788.791

788.791

Construção e imobiliário

101.529

101.529

1.062.546

1.062.546

725.243

15.485.688

Industria e comércio
A qualidade do crédito de outros activos financeiros nem vencidos nem em imparidade é avaliada de acordo com a classificação actual soberana do país e
não foi identificada evidência de que a carteira vai entrar em incumprimento.

Instituições financeiras

4.4. Política de imparidades

Crédito pessoal

840.619

840.619

O Banco constitui uma provisão para perdas por imparidade que representa a sua estimativa de perdas na sua carteira de crédito. Os principais componentes desta provisão são as provisões específicas relacionadas com o risco de crédito específico e a provisão geral de crédito, nas situações em
que as perdas tenham sido incorridas e não identificadas na avaliação individual. As provisões para imparidade são reconhecidas para efeitos de relato, apenas quando incorridas na data de relato e exista uma evidência efectiva de imparidade, que é determinada com base nos seguintes critérios
definidos pelo FNB:

Transportes e comunicação

526.576

526.576

(744.109)

(744.109)

•
•
•
•
•
•
•

4.766.174

9.994.271

Empresas de serviços

222.778

Menos Imparidade

239.229

462.007

(74.283)
Total

4.766.174

9.919.988

2020

Caixa e
equivalentes de
caixa

Titulos e outros
investimentos

(74.283)
3.523.973

239.229

-

18.449.364

Incumprimento contratual no pagamento do capital ou juros;
Evidência de dificuldades de tesouraria por parte do cliente (ex: Rácio de solvabilidade; resultados líquidos sobre as vendas);
Quebra dos termos do contrato;
Início de processo de falência;

Crédito a
clientes

Outros activos
não sujeitos a
risco de crédito

Contas a
receber

Total

Deterioração da posição competitiva do cliente;
Deterioração do justo valor da garantia; e

Agricultura

40.411

40.411

Descida para um nível abaixo do elegível para concessão de um empréstimo.

Construção e imobiliário

13.290

13.290

1.514.995

1.514.995

As normas do FNB exigem a revisão anual dos activos financeiros individuais que estejam acima do limiar de materialidade e com antiguidade superior a 90
dias, em períodos inferiores, sempre que se justifique. O cálculo da imparidade das contas individuais é determinado com base na avaliação das perdas à
data do relato. São determinados individualmente, caso a caso. Nestas avaliações são consideradas as garantias em posse do FNB e as receitas previstas da
conta individual. As provisões de imparidade colectivas são constituídas para:

Industria e comércio
Instituições financeiras

9.440.165

6.928.713

915.999

-

Empresas de serviços

253.794

(i) As carteiras de crédito com nível de incumprimento abaixo dos 90 dias; e

Crédito pessoal

673.718

673.718

(ii) As perdas incorridas, mas que ainda não foram identificadas com base na informação histórica disponível, o julgamento técnico e técnicas
estatísticas.

Transportes e comunicação

97.722

97.722

(71.218)

(894.032)

(965.250)

6.857.495

2.615.897

Menos Imparidade

211.243

17.284.877
465.037

Perdas por imparidade no crédito concedido
Os empréstimos são monitorados pelo Comité de Crédito do Conselho de Administração e efectuada a imparidade de acordo com a política de imparidade
do FNB quando é observada a indicação de imparidade
Os seguintes factores são considerados na determinação da evidência objectiva de que o activo tenha sido depreciado:

•
•
•
•

Total

9.440.165

-

19.124.800

A exposição do risco do crédito relativo a itens não reconhecidos no balanço é como se segue:

Período de tempo de pagamentos contratuais vencidos;
A perda de emprego do mutuário e a incapacidade de honrar os pagamentos

Até 31 de Dezembro de 2021

Inferior a 1 ano

1 - 5 anos

Acima de 5 anos

Total

Falência e liquidação;
Processos de litígios iniciados por outros credores.

Onde existe evidência objectiva de imparidade, o teste de imparidade é realizado com base nas Perdas derivadas do Incumprimento (LGD), Probabilidade de
Incumprimento (PD) e Exposição ao Incumprimento (EAD).

Garantias
Cartas de crédito
Linhas de crédito não utilizadas

Análise do movimento em imparidade no crédito concedido

2021

2020

Compromissos relativos a locação operacional

Saldo no início do exercício

894.032

1.126.570

Créditos abatidos durante o exercício

(163.960)

(227.462)

54.271

110.166

Aumento de imparidade

314.761

462.064

Reducão de imparidade

(260.490)

(351.898)

Cartas de crédito

(40.234)

(115.242)

Linhas de crédito não utilizadas

744.109

894.032

Compromissos relativos a locação operacional

Variacão de imparidade

Movimento nos juros suspensos
Saldo no fim do exercício

Até 31 de Dezembro de 2020

Garantias

759.896,8

280.887

-

1.040.784

134.913

-

-

134.913

2.277.973

-

-

2.277.973

-

-

-

-

3.172.783

280.887

-

3.453.670

Inferior a 1 ano

Imparidade no estágio 3

347.178

247.142

Imparidade no estágio 1 e 2

396.931

646.890

744.109

894.032

1 - 5 anos

Acima de 5 anos

Total

222.799,3

1.020.552

-

1.243.351

43.838

28.577

-

72.415

2.148.303

-

-

2.148.303
-

2.414.940

Inclui

Total

211.243

1.049.129

-

3.464.069

4.6. Garantias recuperadas
As propriedades recuperadas são alienadas o mais rapidamente possível, com vista a reduzir o montante em dívida. As propriedades recuperadas, quando
existem, são apresentadas no balanço como activos não correntes disponíveis para venda.
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4.7. Índice de concentração por sector

4.8. Distribuição geográfica do risco de crédito

A tabela abaixo apresenta os índices de concentração por sector das exposições ao risco de crédito com referência a 31 de Dezembro de 2021.

O risco de crédito está geograficamente distribuída como se segue:

Código CAE

Montante de
exposição
sobre o sector
(x)

Sectores de Actividade Económica

A

Agricultura, Produção animal, caça, floresta e pesca

B

Industrias Extrativas

C - 10 a 12

(%) relativamente
ao montante da
exposição total

x²

Classe de risco

Zona Sul

Caixa e Equivalentes de caixa
Administrações centrais e Bancos Centrais

788.791

622.191.037.226

18,48%

98.599

9.721.759.841

2,31%

Instituições de crédito

Industrias Alimentar, Bebidas e Tabaco

-

-

0,00%

Empresas

C - 13 e 14

Texteis, vestuário

-

-

0,00%

C - 15 e 16

Industria de couro, madeira e cortiça

-

-

C - 17

Pasta de papel

-

C - 19

Fabricação de combustiveis e produtos petroliferos refinados

C - 20 a 22

Zona Centro

Zona Norte

Total

724.637

724.637

14.696.701

14.696.701

196.075

196.075

2.506.953

284.831

314.130

3.105.914

Carteira de retalho regulamentar

295.075

60.886

38.165

394.126

0,00%

Exposições garantidas por béns imóveis

418.541

8.998

1.926

429.465

-

0,00%

Créditos vencidos

14.305

37.932

2

52.239

-

-

0,00%

Outros Creditos

Industria Quimica

-

-

0,00%

Total da exposição

C - 23

Vidro, ceramica e materiais de construção

-

-

0,00%

C - 24 a 25

Industria Metalurgica

-

-

0,00%

C - 26 a 28, 33

Maquinas e Equipamentos

-

-

0,00%

C - 29 a 30

Fabricação de material de transporte

-

-

0,00%

C - 18, 31, 32

Outras industrias transformadoras

-

-

0,00%

D, E

Electricidade, Gás e Água

-

-

0,00%

F

Construcão

101.529

10.308.226.029

2,38%

G

Comércio

963.947

929.193.877.051

22,59%

H

Transporte e armazenagem

526.576

277.282.419.738

12,34%

I

Alojamento, restauração e similares

178.160

31.741.001.674

4,17%

J

Actividades de informação e comunicação

-

-

0,00%

K

Actividades Financeiras e de Seguros

725.243

525.977.329.707

16,99%

L

Actividades imobiliarias

-

-

0,00%

M, N

Outros serviços empresariais

-

-

0,00%

O

Administração publica (regional e local)

P, Q

Educação, Saúde e apoio social

R, S

Outras actividades

Contraparte 1

456.073 208.002.125.256 Contraparte 36

Contraparte 2

392.647

354.223

20.538.065

5. Risco de mercado
O risco de mercado refere-se às perdas reais e potenciais de posições dentro e fora do balanço resultantes de movimentos nos preços de mercado.
O FNB assume a exposição ao risco de mercado. O risco de mercado é decorrente da possibilidade de acontecer perdas mediante movimentos desfavoráveis no mercado. É o risco de perder dinheiro resultante da mudança ocorrida no valor percebido de um instrumento. A exposição a este tipo de risco é assim
transversal às diversas categorias: preço, taxa de juro, taxa de câmbio, volatilidade e commodities.
A determinação dos requisitos mínimos de fundos próprios para a cobertura do risco de mercado - risco cambial - é feito de acordo com o anexo do Aviso nº.
13/GBM/2013, de 31 de Dezembro (Concernente a Base de Cálculo dos Requisitos Mínimos de Capital Para a cobertura de Risco de Mercado).
A gestão de risco de mercado é integrada com a gestão do balanço através do subcomité do Conselho de Administração nomeadamente, Comité de Gestão
de Activos e Passivos (ALCCO). O Conselho de Administração é responsável pela definição de políticas de afectação e estruturação do balanço, bem como
pelo controlo da exposição aos riscos de taxa de juro, de taxa de câmbio e de liquidez.
O apetite de risco (definido pelo Conselho de Administração) é a quantidade de exposição ao risco ou potencial impacto adverso de um evento, ou no decurso normal dos negócios, que a organização está disposta a aceitar/reter na realização das suas actividades. O mandato de risco define o tipo e o montante
da exposição a ser realizada para atingir as metas de receitas no contexto do apetite de risco. O apetite pelo risco de mercado é definida de acordo com o
apetite de risco do FNB e é expresso quantitativa e qualitativamente.
As características qualitativas de apetite de risco para o risco de mercado são expressas em termos de:

•
•
•

Mandatos de empresas
Estratégia de cobertura
Produto e mandatos de actividade comercial

-

0,00%

53.234

2.833.884.288

1,25%

As características quantitativas do apetite de risco para o risco de mercado são expressas em termos de:

832.002

692.227.791.515

19,49%

• Limites
Os seguintes limites foram definidos e são monitorados:

-

A tabela abaixo apresenta os índices de concentração individual das exposições ao risco de crédito com referência a 31 de Dezembro de 2021.

Contraparte

19.791.194

-

17,03%

Montante
de
exposição
sobre o
sector (x)

938.909

O actual mandato da carteira de negociação do FNB permite o fluxo de negociação no lugar das transacções do cliente, com dimensões de posição e stop-losses a níveis de capital pré-determinados e aceitáveis.

Indice de Concentração Sectorial

•

Limites nominais
Limites de risco de concetração; e/ou
Limites de perda absoluta

Capital económico/regulamentar alocado às actividades de risco de mercado

Contraparte

Montante
de
exposição
sobre o
sector (x)

10.320

118.820.091 Contraparte 71

5.462

29.835.326

347.262 120.591.034.583 Contraparte 37

9.894

110.650.555 Contraparte 72

5.413

29.303.112

Contraparte 3

340.862

116.186.897.283 Contraparte 38

9.597

98.078.210 Contraparte 73

5.394

29.093.697

Contraparte 4

330.887 109.486.168.049 Contraparte 39

9.276

88.114.919 Contraparte 74

5.323

28.337.837

Contraparte 5

269.170

72.452.728.596 Contraparte 40

9.175

87.812.809 Contraparte 75

5.286

27.946.016

Contraparte 6

244.452

59.756.737.109 Contraparte 41

9.010

86.258.685 Contraparte 76

5.285

27.928.837

Contraparte 7

172.997

29.928.002.348 Contraparte 42

8.908

78.091.761 Contraparte 77

5.226

27.310.342

Contraparte 8

146.438

21.444.058.255 Contraparte 43

8.542

74.004.771 Contraparte 78

5.190

26.935.785

Concretamente, o é o risco de o valor de um instrumento flutuar em virtude da variação das taxas de câmbio.

Contraparte 9

144.220

20.799.504.436 Contraparte 44

7.830

70.073.460 Contraparte 79

5.156

26.582.526

Contraparte 10

138.191

19.096.754.648 Contraparte 45

7.735

67.344.435 Contraparte 80

5.085

25.860.714

Contraparte 11

98.599

9.721.759.841 Contraparte 46

7.396

66.908.287 Contraparte 81

4.850

23.523.309

O FNB encontra-se exposto aos efeitos das flutuações das principais taxas de câmbio ao nível da sua posição financeira e dos seus fluxos de caixa. O Conselho de Administração estabeleceu limites para os níveis de exposição por moeda e em agregado, tanto para as posições overnight como
diurnas, as quais são monitoradas numa base diária. A tabela abaixo resume a exposição do Banco em termos de risco cambial, por moeda, em 31 de
Dezembro de 2021:

Contraparte 12

80.693

6.511.405.624 Contraparte 47

7.269

60.152.962 Contraparte 82

4.772

22.771.224

Contraparte 13

60.858

3.703.670.881 Contraparte 48

7.223

58.835.952 Contraparte 83

4.769

22.741.333

Tipos de Posições

Contraparte 14

53.197

2.829.962.283 Contraparte 49

7.183

57.849.338 Contraparte 84

4.699

22.082.723

Longa

Curta

Longas

Curtas

Longas

Curtas

Longas

Curtas

Contraparte 15

50.912

2.592.059.852 Contraparte 50

7.040

56.749.239 Contraparte 85

4.639

21.522.572

1

2

3

4

5

6

7

8

Contraparte 16

29.652

879.254.208 Contraparte 51

6.978

54.166.549 Contraparte 86

4.629

21.423.613

Contraparte 17

27.220

740.940.788 Contraparte 52

6.945

52.678.622 Contraparte 87

4.577

20.946.523

Estados Unidos da América

Dólar

USD

394.747

387.691

-

-

-

-

394.747

387.691

Contraparte 18

27.119

735.428.615 Contraparte 53

6.848

52.549.607 Contraparte 88

4.512

20.355.916

União Europeia

Euro

EUR

12.659

193

-

-

-

-

12.659

193

Contraparte 19

25.818

666.583.258 Contraparte 54

6.794

50.991.927 Contraparte 89

4.500

20.249.431

África do Sul

Rand

ZAR

-

5.271

-

-

-

-

-

5.271

Contraparte 20

24.959

622.970.099 Contraparte 55

6.693

49.614.043 Contraparte 90

4.470

19.982.961

Canadá

Dólar

CAD

-

-

-

-

-

-

-

-

Contraparte 21

19.269

371.295.632 Contraparte 56

6.623

49.476.566 Contraparte 91

4.375

19.139.014

China

Yuan

CNY

39

-

-

-

-

-

39

-

Contraparte 22

18.631

347.132.568 Contraparte 57

6.325

48.556.910 Contraparte 92

4.345

18.880.514

Reino Unido

Libra

GBP

770

-

-

-

-

-

770

-

Contraparte 23

18.315

335.449.978 Contraparte 58

6.319

45.991.350 Contraparte 93

4.329

18.736.232

Japão

Iene

JPY

-

-

-

-

-

-

-

-

Contraparte 24

17.338

300.596.798 Contraparte 59

6.259

39.150.245 Contraparte 94

4.293

18.431.544

Contraparte 25

17.151

294.153.628 Contraparte 60

6.214

37.380.607 Contraparte 95

4.211

17.731.048

Malawi

Kwacha

MWK

-

-

-

-

-

-

-

-

Contraparte 26

15.905

252.957.198 Contraparte 61

5.996

37.060.513 Contraparte 96

4.207

17.696.161

Noruega

Coroa

NOK

-

-

-

-

-

-

-

-

Contraparte 27

14.911

222.334.807 Contraparte 62

5.962

35.575.135 Contraparte 97

4.196

17.605.495

Suécia

Coroa

SEK

-

-

-

-

-

-

-

-

Contraparte 28

14.739

217.240.513 Contraparte 63

5.933

35.280.133 Contraparte 98

4.155

17.265.575

Suíça

Franco

CHF

-

-

-

-

-

-

-

-

Contraparte 29

12.970

168.209.641 Contraparte 64

5.783

34.251.286 Contraparte 99

4.112

16.908.416

Zâmbia

Kwacha

ZMK

-

-

-

-

-

-

-

-

Contraparte 30

12.868

165.595.947 Contraparte 65

5.738

32.516.240 Contraparte 100

4.059

16.476.833

Zimbabwe

Dólar

ZWD

-

-

-

-

-

-

-

-

Contraparte 31

12.466

155.393.999 Contraparte 66

5.716

31.496.128

Mauritius

Rupee

MUR

-

-

-

-

-

-

-

-

Contraparte 32

12.451

155.027.231 Contraparte 67

5.683

31.032.041 TOTAL

Australia

Dólar

AUD

-

-

-

-

-

-

-

-

Ouro

-

-

-

-

-

-

-

-

11.503

132.324.008 Contraparte 68

5.568

TOTAL Carteira
29.005.860 Crédito
4.268.082

Ouro

Contraparte 33
Contraparte 34

11.007

121.149.916 Contraparte 69

5.528

26.519.115

Total (9)

408.215

393.154

-

-

-

-

408.215

393.154

Contraparte 35

10.979

120.547.908 Contraparte 70

5.467

26.387.496 ICI

Contraparte

Montante
de
exposição
sobre o
sector (x)

938.909

x²

x²

Os limites/dotações de capital servem para restringir o tamanho do balanço numa base de risco ajustado.

x²

3.681.373 812.760.486.259

5,17%

No FNB o risco é medido principalmente usando uma abordagem de simulação de choques suportada por limites, NOFP (Posição Líquida de Negociação de
Moeda Estrangeira “Net Open foreign currency position”) e medidas de riscos suplementares
A análise de risco de mercado e mitigação inclui, mas não está limitada a:

•

Monitoria diária das exposições de risco de mercado contra os limites de exposição a stress (excessos autorizados, bem como limites expirados. Os
limites expirados estão bem abaixo do limiar de 10% e geralmente todos os excessos são concedidos dentro de 30 dias no máximo); e

•

Monitoria da violação de limites, as causas de violação e correcção sobre uma base diária para as actividades de negócio.

O processo de reporte de risco alinha-se à cultura de risco do FNB e visa retratar o perfil de risco do FNB, com precisão e de forma transparente.
A equipa de Tesouraria do FNB elabora relatórios de risco de mercado numa base frequente. A frequência de cada relatório difere de acordo com o público-alvo e necessidades de informações, o conteúdo dos relatórios e o calendário das reuniões dos comités, entre outros aspectos.

6. Risco cambial
O risco de taxa de câmbio, é o risco de o Banco sofrer um impacto adverso sobre a posição financeira ou
outros rácios essenciais, em resultado de movimentos nas taxas de câmbio.

Países

Divisas

Posições Estruturais e elementos
deduzidos aos Fundos Próprios

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

Posições Líquidas

408.215

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022
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7. Risco operacional

Análise dos activos e passivos com base no período de refixação da taxa de juro:

O risco operacional é o risco de perdas resultante de falhas em processos internos, pessoal e sistemas inadequados, ou ainda por eventos externos à organização. Esta definição inclui o risco de TI e o risco legal mas exclui o risco de reputação e o risco estratégico.
Ao contrário de outros tipos de risco, o risco operacional é um risco que não é assumido deliberadamente no decurso do negócio. Este risco existe,
em certa medida, em todas as actividades organizacionais. O âmbito e a cobertura do risco operacional são definidos pelos seguintes tipos de eventos da Basileia:

•
•
•
•
•
•
•

Até 1 mês

1 - 3 meses

3 - 12 meses

Acima de 1 ano

Sem juros

Total

Activos
Caixa e equivalentes de caixa

Fraude interna;

Activos financeiros

Fraude externa;

Crédito a clientes

3.158.611

-

-

-

2.267.195

5.425.806

-

572.000

5.656.412

3.881.000

(189.424)

9.919.988

4.013.140

1.349

6.697

155.753

(652.966)

3.523.973

Práticas laborais e segurança no local de trabalho;

Contas a receber

-

-

-

-

239.228

239.228

Clientes, produtos e práticas de negócio;

Total de activos

7.171.751

573.349

5.663.109

4.036.753

1.664.033

19.108.995

Danos em activos físicos;
31 de Dezembro de 2021

Interrupção do negócio e falhas do sistema;
Execução, entrega e gestão de processos.

O FNB envida esforços para reduzir estes riscos através da manutenção de uma estrutura empresarial e de sistemas de controlo interno sólidas. O Comité
Executivo é responsável pela introdução e manutenção de processos e procedimentos operacionais eficientes, encontrando-se estes documentados em
diversos manuais, os quais são objecto de revisão periódica por forma a contemplar alguma necessidade de mudança. O Departamento de Auditoria Interna
revê a eficácia dos controlos e procedimentos internos, recomendando melhorias à gestão sempre que que aplicável.
A responsabilidade pelo desenvolvimento e implementação dos controlos que permitem mitigar o risco operacional é dos gestores séniores de cada unidade
de negócio. Esta responsabilidade é suportada por procedimentos formais e informais, tais como:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31 de Dezembro de 2021

Até 1 mês

1 - 3 meses

3 - 12 meses

Acima de 1 ano

Sem juros

Total

Total do capital próprio e passivos
Depósitos e contas correntes

13.704.092

916.047

1.759.860

-

70.250

16.450.249

-

-

-

-

604.035

604.035

Total de passivos

13.704.092

916.047

1.759.860

-

674.284

17.054.284

Exposição líquida - 2021

(6.532.341)

(342.698)

3.903.249

4.036.753

989.749

2.054.711

31 de Dezembro de 2020

Ate 1 mês

Credores e acréscimos de custos

Estabelecer o apetite de risco;
Documentação de controlos e procedimentos;

1 - 3 meses

3 - 12 meses

Acima de 1 ano

Sem juros

Total

Verificação periódica dos riscos operacionais e adequação dos controlos e procedimentos de atenuação do risco;
Activos

Correcção e melhoria dos processos e sistemas de negócio;
Optimização e melhoria dos processos de negócio;

Caixa e equivalentes de caixa

Investimento em infra-estruturas, tecnologias de informação e pessoal;

Derivativos financeiros

Segregação adequada de funções, incluindo a autorização independente de operações;

Activos financeiros

Reconciliação e monitoria de transacções;

Crédito a clientes

6.878.653

-

-

1.535.000

2.621.272

2.717.000

3.240.362

10.119.015

(15.778)

6.857.494

3.354.848

-

(738.951)

2.615.897

-

-

211.243

211.243

-

-

-

1.535.000

2.621.272

2.717.000

2.696.876

19.803.649

Cumprimento de requisitos legais e regulamentares;

Contas a receber

Formação e desenvolvimento profissional; e

Total de activos

10.233.501

31 de Dezembro de 2020

Ate 1 mês

-

Implementação de normas sobre ética & conduta.

Para efeito de reporte regulamentar, o FNB calculou os requisitos de cobertura de risco operacional pelo método de indicador básico, sendo o indicador relevante apurado pelas seguintes rúbricas contabilísticas:

1 - 3 meses

3 - 12 meses

Acima de 1 ano

Sem Juro

Total

Total do capital próprio e passivos

Descrição

(+) Juros e Rendimentos Similares
(-) Juros e Encargos Similares

B

C

Ano n-2

Ano n-1

Ano n

(-) Comissões Pagas

1.548.460

1.503.931

700.312

426.195

401.714

-

-

-

442.339

392.471

344.359

41.210

53.027

57.035

(+) Resultados de Operações Financeiras

179.250

226.303

269.235

(+) Outros Resultados Operacionais

225.642

178.458

199.018

2.126.430

1.866.469

1.857.793

Actividades

Total das Actividades Sujeitas ao Método do
Indicador Básico

Ano n-1

Ano n

(1)

(2)

(3)

2.126.430

1.866.469

2.080.807

-

-

17.791.754

96.054

-

-

-

428.219

524.273

Total de passivos

14.151.539

1.655.462

2.080.807

-

428.219

18.316.027

Exposição liquida - 2020

(3.918.038)

(120.462)

540.465

2.717.000

2.268.657

1.487.622

Risco de taxa de Juro na carteira bancária

Banda temporal
À vista - 1 mês

MS*15%

1.857.793

292.535

Activos

Passivos

(+)

(-)

Participações financeiras não cotadas designadas ao justo valor através de outro rendimento integral
2021
31.121

Extrapatrimoniais
(+)

(-)

Situação Líquida
Posições

Factor de
ponderação (%)

Posição
ponderada

(+/-)

(1)

(2)

7.135.619

13.748.029

75.931

132.333

(6.668.812)

0,08

5.335

1 - 3 meses

573.349

916.047

36.544

95.223

(401.378)

0,32

1.284

3 - 6 meses

5.658.480

962.509

-

341.602

4.354.370

0,72

(31.351)

4.629

797.351

-

183.336

(976.058)

1,43

13.958

1 - 2 anos

758.066

-

-

197.664

560.402

2,77

(15.523)

2 - 3 anos

3.137.705

-

-

241

3.137.464

4,49

(140.872)

6 - 12 meses

3 - 4 anos

8.136

-

-

-

8.136

6,14

(500)

4 - 5 anos

14.638

-

-

-

14.638

7,71

(1.129)

5 - 7 anos

26.167

-

-

-

26.167

10,15

(2.656)

7 - 10 anos

92.041

-

-

-

92.041

13,26

(12.205)

-

-

-

-

-

17,84

-

10 - 15 anos

8. Participações Financeiras

Títulos de investimento - Participações financeiras não cotadas

1.655.462

Os quadros abaixo ilustram o impacto na situação líquida e na margem de juros do risco de taxa de juro na carteira bancária, calculado em conformidade com
a circular nº. 04/SCO/2013 do Banco de Moçambique:

Base de Cálculo dos Requisitos
Mínimos de Capitais

Indicador Relevante
Ano n-2

14.055.485

Credores e acréscimos de custos

2.020.721

(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital
(+) Comissões Recebidas

Depósitos e contas correntes

A

15 - 20 anos

-

-

-

-

-

22,43

-

> 20 anos

-

-

-

-

-

26,03

-

Total

(183.658)

2019
31.121

O montante dos investimentos em participações estratégicas do Banco que tenham sido classificados como instrumentos patrimoniais de não negociação
designados no reconhecimento inicial como mensurados ao justo valor através de outro rendimento integral (FVOCI) é de 31.121 milhares Meticais. Tratam-se de investimentos estratégicos na SIMO e na SWIFT. A mensuração do FVOCI foi considerada mais apropriada porque são investimentos estratégicos que
o Banco não pretende vender. Não foram reconhecidos dividendos durante o período.

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro

(183.658)

Fundos próprios

2.546.200

Impacto da situação líquida / Fundos próprios
Risco de taxa de Juro na carteira bancária

9. Risco de taxa de juro
O risco da taxa de juro é o risco de que os fluxos de caixa futuros de determinado instrumento financeiro flutuem em virtude de alterações das taxas de juro
praticadas ao nível do mercado.
O risco do justo valor das taxas de juro é o risco de que o valor de um determinado instrumento financeiro se altere devido a variações nas taxas de juro do
mercado. O FNB encontra-se exposto ao risco dos efeitos das variações que ocorram aos vários níveis do mercado das taxas de juro, em termos de justo valor
e de fluxos de caixa. As margens de juro podem sofrer aumentos como consequência desse tipo de flutuações mas pode também ter como consequência
uma redução das perdas no caso de ocorrência de movimentos inesperados. O Conselho de Administração estabeleceu limites relativos aos níveis de alteração das taxas de juro permitidos, sendo estes monitorados de forma regular pelo Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCCO).

-7,21%

Banda temporal

Activos

Passivos

(+)

(-)

Extrapatrimoniais
(+)

(-)

Margem de juros
Posições

Factor de
ponderação (%)

Posição
ponderada

(+/-)

(1)

(2)

À vista

4.188.492

12.227.271

-

48

(8.038.827)

2,00

(160.777 )

à vista - 1 mês

2.947.127

1.520.758

75.931

56.227

1.446.073

1,92

27.765

1 - 2 meses

572.628

283.121

36.544

15.057

310.993

1,75

5.442

Não foram efectuadas operações de cobertura para o risco de taxa de juro específico das operações da carteira de depóositos com taxa fixa. As coberturas
foram contratadas somente para empréstimos de longo prazo específicos para empresas, nos quais os clientes escolheram uma taxa fixa para o prazo do
empréstimo.

2 - 3 meses

722

632.926

-

11.007

(643.211)

1,58

(10.163)

3 - 4 meses

651

554.310

-

117.523

(671.182)

1,42

(9.531)

4 - 5 meses

250.662

267.422

-

55.870

(72.629)

1,25

(908)

O efeito da dotação, que resulta de uma grande proporção de passivos sem ou com baixa taxa que financiam activos de taxa variável, continua a ser o principal impulsionador do risco de taxa de juro na carteira bancária e resulta em ganhos bancários vulneráveis a corte nas taxas de juros e incremento de margens cíclicas. A carteira de doações endowments inclui produtos de depósitos em que a taxa de juros é igual ou inferior a 1%, bem como activos de capital,
activos e passivos livres de taxa.

5 - 6 meses

5.407.167

140.778

-

43.310

5.223.080

1,08

56.409

6 - 7 meses

871

134.924

-

605

(134.658)

0,92

(1.239)

7 - 8 meses

544

84.328

-

11.942

(95.725)

0,75

(718 )

8 - 9 meses

762

118.059

-

12.928

(130.225)

0,58

(755)

9 - 10 meses

981

184.016

-

14.086

(197.122 )

0,42

(828)

10 - 11 meses

613

115.010

-

18.013

(132.411 )

0,25

(331)

11 - 12 meses

858

161.014

-

5.730

(165.886)

0,08

(133)

Total

(95.765)

Outras formas de risco de taxa de juros decorrem da estrutura de balanço entre os itens com classificação fixa e variável, bem como o risco de base, em que
determinados activos ou passivos são cotados fora de curvas diferentes de taxa de juros.
O risco de taxa de juro da carteira bancária no FNB é gerido através de uma abordagem de resultados, com o objectivo de proteger e melhorar a margem
financeira. O impacto das alterações nas taxas de juro sobre a margem financeira projectada é mensurado mensalmente. As seguintes técnicas são usadas
para a mensuração do risco: Diferenças de preço (Repricing gap), sensibilidade da margem financeira e métricas de valorização (PV01).
A tabela abaixo resume o grau de exposição do FNB aos riscos da taxa de juro. Inclui instrumentos financeiros do FNB em valores contabilísticos, categorizados pelo anterior de repactuação contratual ou datas de maturidade.
Um ambiente de taxas de juros decrescentes pode representar um risco significativo para a margem financeira do Banco, sendo que uma queda de 200bp
nas taxas de juros poderia causar uma redução de 2.52% (50.2 milhares de Meticais) na receita líquida de juros (50.7 milhares de Meticais em 2020). Um
aumento de 200bp nas taxas de juros poderia causar um acréscimo de 2.53% (50.3 milhares de Meticais) na receita líquida de juros (67.6 milhares de Meticais em 2020).

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro
Margem de juros
Impacto da situação líquida / Fundos próprios

(95.765)
1.458.714
-6,57%
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PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2021
10. Risco de liquidez

10.5. Rácio de liquidez

Risco de liquidez corresponde ao risco de o Banco ter dificuldades na obtenção de fundos de forma a cumprir com os seus compromissos. O risco de liquidez
pode ser reflectido, por exemplo, na incapacidade do Banco alienar um activo financeiro de uma forma célere a um valor próximo do seu justo valor para fazer
face a um compromisso. Em situações extremas, a falta de liquidez pode resultar na redução do balanço e alienação de activos, ou potencialmente na incapacidade de cumprir com a concessão de empréstimos acordados. O risco de que o Banco não tenha condições de satisfazer as suas obrigações é inerente
em todas as operações bancárias e isso pode ser afectado por uma série de eventos de instituições específicas e do mercado, incluindo, mas não limitado a,
eventos de crédito, actividade de fusão e aquisição, choques sistémicos e desastres naturais.

Ao abrigo do Aviso Nº. 14/GBM/2017 de 09 de Julho, as instituições de crédito são exigidas a manter um rácio diário de liquidez mínima de 25%, apurado
como sendo o quociente entre os activos líquidos e passivos de curto prazo. Entende-se como activos de liquidos os que facilmente podem ser convertidos
em dinheiro com perda mínima do seu valor intrínseco. Passivos de curto prazo, compreende as responsabilidade cuja maturidade ocorra dentro de 1(um)
ano. Com referência a 31 de Dezembro de 2021, o rácio de liquidez apresentava se como segue:
2021

2020

2.786.690

2.812.549

724.109

736.516

Disponibilidades no Banco de Moçambique excluindo reservas obrigatórias

3.548.156

4.660.887

Disponibilidades no Banco de Moçambique

1.988.954

2.066.036

Reservas obrigatórias

1.559.201

2.594.851

462.706

80.627

8

8

462.697

80.619

970.002

5.614.435

No Banco de Moçambique

970.002

3.315.005

Mercado monetário interbancário

970.002

3.315.005

-

2.299.430

-

2.299.430

9.814.076

6.783.819

14.033.473

15.291.431

1.793.680

1.597.935

21.075

20.450

14.751.605

16.348.363

20.746

-

346.095

911.555

16.933.202

18.878.303

82,88%

81,00%

10.1. Avaliação e gestão do risco de liquidez
A gestão do risco de liquidez é efectuada de forma centralizada para todas as moedas. Nestas condições, quer as necessidades de financiamento, quer os
eventuais excessos de liquidez são ultrapassados por via de operações concretizadas com a empresa mãe e com as instituições de crédito inscritas no sistema de operações de mercado junto do Banco de Moçambique. A gestão da liquidez é efectuada pela equipa do departamento de tesouraria do FNB, a
quem cabe a responsabilidade de gerir o esforço de acesso aos mercados, assegurando a conformidade dos limites de liquidez definidos a nível orçamental.
O controlo dos níveis de liquidez tem como objectivo manter um nível satisfatório de disponibilidades para fazer face às necessidades financeiras no curto,
médio e longo prazo. Para avaliar a exposição global a este tipo de risco são elaborados relatórios, que possibilitam a cobertura dos mesmos. Adicionalmente,
é também realizado um acompanhamento por parte do FNB dos rácios de liquidez de um ponto de vista prudencial, calculados segundo as regras exigidas
pelo Banco de Moçambique.

10.2. Abordagem de Financiamento
As fontes de liquidez são revistas regularmente por uma equipa independente no departamento da Ttesouraria do FNB de modo a manter uma ampla diversificação por moeda, zona geográfica, fornecedor, produtos e prazos.

A. Activos líquidos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Caixa

Disponibilidades em outras instituições de crédito
No país
No estrangeiro

10.3. Activos detidos para a gestão de liquidez
Os activos disponíveis destinados à cobertura dos passivos e cobertura dos compromissos de empréstimos assumidos incluem os valores em numerário; depósitos junto ao Banco de Moçambique; itens relacionados com as cobranças e outros elegíveis; empréstimos e adiantamentos aos Bancos e aos clientes. No
decurso normal dos negócios, a proporção dos empréstimos a clientes, contratualmente reembolsáveis no prazo de um ano será alargado. Adicionalmente,
alguns títulos de tesouraria e outras facturas foram utilizados para cobrir determinados passivos. O FNB pode ultrapassar situações de falta de liquidez com
a venda de títulos de tesouraria ou com a obtenção de empréstimos.
As tabelas abaixo indicam a situação de liquidez total do FNB, tal como apresentada à gestão, pelo prazo até ao vencimento:

Aplicações em instituições de crédito

Outras instituições de crédito no estrangeiro
Aplicações a muito curto prazo

31 de Dezembro de 2021

Até 1 Mês

1 - 3 Meses

3 - 12 Meses

1 - 5 Anos

Acima de 5
anos

Total

Títulos de dívida emitidos pelo Governo de Moçambique e Banco de Moçambique, desde que denominados em
moeda nacional
Total de activos líquidos

Activos
Caixa

5.425.806

-

-

-

-

5.425.806

-

572.000

5.656.412

3.881.000

-189.424

9.919.988

B. Passivos de curto prazo

Crédito a clientes

1.141.014

196.316

760.026

1.135.185

291.432

3.523.973

Recursos de instituições de crédito no país

Contas a receber

-

239.229

-

-

-

239.229

Total de activos

6.566.820

1.007.545

6.416.438

5.016.185

102.008

19.108.996

Até 1 Mês

1 - 3 Meses

3 - 12 Meses

1 - 5 Anos

Acima de 5
anos

Total

Activos financeiros

31 de Dezembro de 2021

13.774.341

916.047

1.759.860

-

-

16.450.249

-

604.035

-

-

-

604.035

Total de passivos

13.774.341

1.520.083

1.759.860

-

-

17.054.284

Exposição liquida - 2021

(7.207.521)

(512.538 )

4.656.578

5.016.185

102.008

2.054.712

31 de Dezembro de 2020

Até 1 Mês

1 - 3 Meses

3 - 12 Meses

1 - 5 Anos

Acima de 5
anos

Total

10.119.015

-

-

-

-

10.119.015

Credores e acréscimos de custos

Activos
Caixa e equivalentes de caixa
Activos financeiros

-

1.535.000

2.621.272

2.670.100

31.122

6.857.494

Crédito a clientes

858.538

109.070

292.633

887.048

468.608

2.615.897

Contas a receber

-

211.243

-

-

-

211.243

Total de activos

10.977.552

1.855.313

2.913.905

3.557.148

499.730

19.803.649

Até 1 Mês

1 - 3 Meses

3 - 12 Meses

1 - 5 Anos

Acima de 5
anos

Total

14.055.485

1.655.462

2.080.807

-

-

17.791.754

524.273

-

-

-

524.273

31 de Dezembro de 2020
Total do capital próprio e passivos
Depósitos e contas correntes
Credores e acréscimos de custos
Total de passivos

14.055.485

2.179.735

2.080.807

-

-

18.316.027

Exposição liquida - 2020

(3.077.932)

(324.422)

833.098

3.557.148

499.730

1.487.622

10.4. Itens não reconhecidos no Balanço
(a) Garantias Bancárias
Os compromissos de empréstimos assumidos pelo FNB perante os seus clientes e os montantes contratualmente envolvidos encontram-se divulgados na
tabela abaixo.
(b) Outros compromissos de crédito
Informações sobre outros compromissos de crédito encontram-se divulgados na tabela abaixo.
(c) Obrigações de locação operacional
Quando o Banco é o locatário, os futuros pagamentos mínimos da locação segundo locações operacionais não canceláveis estão resumidas na tabela abaixo.
Inferior a 1 ano

1 - 5 anos

Garantias

842.880

197.904

Cartas de crédito

134.913

134.913

2.277.973

2.277.973

Acima de 5 anos

Garantias
Cartas de crédito
Linhas de crédito não utilizadas

Total

1.040.784

Compromissos relativos a locação operacional

Até 31 de Dezembro de 2020

Credores e outros recursos
Total de passivos de curto prazo

Depósitos e contas correntes

Linhas de crédito não utilizadas

Recursos de clientes
Passivos por impostos correntes

Total do capital próprio e passivos

Até 31 de Dezembro de 2021

Recursos de instituições de crédito no estrangeiro

3.255.766

197.904

-

3.453.670

Inferior a 1 ano

1 - 5 anos

Acima de 5 anos

Total

913.508

329.843

-

1.243.351

72.415

-

-

72.415

2.148.303

-

-

2.148.303

Compromissos relativos a locação operacional

3.134.226

329.843

-

3.464.069

C. Rácio de liquidez
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÕES

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

GABINETE DE RECONSTRUÇÃO PÓS-CICLONE IDAI (GREPOC)

Projecto de Resiliência e Recuperação de Emergência Pós-Ciclones IDAI e Kenneth (CERRP)

ADENDA AO ANÚNCIO DO
CONCURSO PÚBLICO/N.⁰ 11/OE-FUNDOS EXTERNOS/2022

Grant N.º D519-MZ.: (P171040)

No âmbito do anúncio publicado neste jornal, nos dias 11 e 13 de Abril de 2022, referente ao Concurso Público
acima indicado para a contratação de serviços de manutenção preventiva e correctiva do edifício-sede do
Instituto Nacional de Saúde, emite-se a presente adenda ao referido anúncio, de acordo com o seguinte:
Onde se lê “As propostas deverão ser entregues até às 10.00 horas do dia 4/5/2022 e abertura terá lugar no
dia 4/5/2022, pelas 10.15 horas”, passa a ler-se ʺAs propostas deverão ser entregues até às 10.00 horas
do dia 7/6/2022 e a abertura terá lugar no dia 7/6/2022, pelas 10.15 horasʺ
Todas as demais informações constantes do anúncio permanecem inalteradas.
Maputo Província, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

11178

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO
De acordo com o Despacho da Excelentissima Administradora do Distrito da Moamba de 25/4/2022, estão abertas vagas para o
ingresso no Aparelho do Estado ao abrigo do n°1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado
com o Diploma Ministerial n°61/2000, de 5 de Julho e a Resolução n° 24/2021, de 14 de Julho, pelo prazo de 30 dias, a contar da data
da publicação do presente aviso, para provimento de 113 vagas de profissionais de Saúde, sendo: Médico de Clínica Geral (6 vagas),
Médicos Dentista (2 vagas), Técnico Superior de Saúde N1 (9 vagas), 75 para Técnicos de Saúde e 20 para Agentes de Serviço, nas
categorias abaixo descritas:

Quantidade

Vagas
disponíveis em
2022*

Médico de Clínica Geral

Médico de Clínica Geral da 2.ª

6

0

Médico Dentista

Ondoestomatologia “A”

2

0

Psicólogo Clínico

2

Técnico Superior de Saúde N1

1

Farmacêutico A

4

1

Enfermeiro Pediátrico

3

0

Enfermagem Geral

15

4

Enfermagem de Saúde Materno

10

2

Técnico de Saúde

Técnico de Medicina Geral

15

3

Técnico de Medicina Preventiva

2

0

Técnico de Farmácia

6

4

Técnico de Nutrição

4

2

Técnico de Laboratório

7

3

Estatística Sanitária

6

2

Técnico de Psiquiatria e Saúde Mental

4

1

Técnico de Estomatologia

6

2

Técnico de Manutenção Hospitalar

1

1

Agente de Serviço

Servente de Unidade Sanitária

20

2

113

28

Categoria/ocupação

Infantil

Total

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE EMPRESAS
Serviços de Consultoria para Avaliação de Meio-Termo do Projecto
CERRP
Referência n.º MZ-GREPOC- 277642-CS-CQS
1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um financiamento do Banco
Mundial para implementação do projecto de Recuperação e Resiliência
de Emergência pós-ciclones IDAI e Kenneth (CERRP) e pretende aplicar
parte dos fundos para a contratação de serviços de consultoria para
avaliação de Meio-Termo do mesmo.
2. Os Serviços de Consultoria (“os Serviços”) incluem:
• Analisar os progressos alcançados;
• Identificar potenciais desvios e obstáculos;
• Propor medidas correctivas que assegurem que o projecto produza os
resultados previstos em tempo útil até à data do seu fecho em Setembro
de 2024.

REPÚBICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DA MOAMBA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

Carreira
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3. Assim, o GREPOC convida empresas de consultoria (“Consultores”) a
manifestar o seu interesse em prestar os serviços acima mencionados. Os
consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem
que possuem as qualificações necessárias e experiência relevante para
executar os Serviços. Os critérios da lista curta são:
• Experiência mínima de dez (10) anos;
• Evidências de realização de avaliação de projectos;
• Possuir competências multidisciplinares em consonância com a
natureza multi-disciplinar do projecto, ou seja, competências em
matérias de reconstrução de casas, edifícios públicos, sistemas de
drenagem, de protecção costeira, bem como de apoio à recuperação
do sector privado, será considerada uma vantagem.
4. Os Consultores poderão se associar a outras firmas para aprimorar suas
qualificações, mais devem indicar claramente se a associação é na forma
de consórcio (joint venture) e / ou sub-consultoria. No caso de uma joint
venture, todos os seus sócios serão solidariamente responsáveis pela
totalidade do contrato, se seleccionados.

Os locais de afectação poderão ser consultados no Serviço Distrital

Requisitos para candidatura:
a)
b)
c)

5. O Consultor será seleccionado de acordo com o estabelecido no
“Regulamento de Aquisição para Mutuários de IPF” do Banco, datado
de Novembro de 2020, O método de selecção será “Selecção baseada na
qualidade” (SBQ).

Ter nacionalidade moçambicana;
Ter idade não inferior a 18 anos;
Não ter sido aposentado ou reformado.

A admissão ao concurso é solicitada a Exma Administradora do Distrito, incluindo os seguintes documentos:
a) Certidão de Registo de Nascimento e fotócopia de BI (autenticados);
b) Certificado de habilitações literárias autenticado;
c) Certidão de Aptidão Fisica e Mental;
d) Registo Criminal;
e) Situação Militar regularizada;
f) Declaração do candidato sob o comprimisso de honra, comprovativo de não ter sido expulso do Aparelho do Estado;
g) Duas (2) fotografias tipo-passe;
h) Certificado da respectiva Ordem para as categorias de Médicos de Clínica Geral e Enfermeiros;
i) Registo de Identificação Tributária ( NUIT );

6. Os Termos de Referência (ToR) detalhados e informações adicionais para
os serviços poderão ser obtidos no endereço abaixo, das 8.00 às 15.00
horas.

No acto de admissão ao concurso é dispensada a entrega dos documentos indicados nas alíneas d), e), g) e i)
NB: Para aprovação dos candidatos usar-se-á a avaliação documental, entrevista profissional e provas práticas para as carreiras do
Regime Especial de Saúde, de acordo com a Resolução n° 24/2021, de 14 de Julho, que aprova os critérios de avaliação em concurso
de ingresso, as provas escritas destinam-se para carreira de Agente de Serviço.
*As vagas disponíveis em 2022, representam o número de pessoal a ser nomeado no presente ano e as restantes vagas
serão preenchidas nos próximos 2 anos.
A Admissão ao concurso é solicitada a Exma Senhora Administradora do Distrito da Moamba, por meio de requerimento com
assinatura reconhecida indicando a vaga a concorrer.
Local de entrega das candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas na Secretaria do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social da Moamba, sita na Rua
do Hospital, das 7.30 às 15.30 horas.
O concurso é válido por 3 anos, contados a partir da data da publicação da Classificação final.
Moamba, aos 30 de Maio de 2022
O Director do Serviço Distrital
Camacho Duarte
(Técnico Superior N1)
4693

7. As manifestações de interesse deverão ser entregues por escrito, no
endereço abaixo (pessoalmente, por correio, ou por e-mail) até ao dia
15 de Junho de 2022, às 15.00 horas, hora local.
Endereço:
Gabinete de Reconstrução dos Pós-Ciclones
Avenida 25 de Setembro, n.º 916, 2º andar.
Cidade de Maputo - Moçambique
Ou Rua Sansão Muthemba, n.º 308, Ponta-Gêa
Cidade da Beira - Moçambique
E-mail: grepoc.procurement@gmail.com
4695
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)

Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00192022
Contratação de Serviços de Logística (Alimentação e Impressão de Material de
Treinamento) para Treinamento de Vacinadores Comunitários, na Província de Gaza

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00172022
Contratação de Serviços de Logística (Alimentação e Impressão
de Material de Treinamento) para Treinamento de Vacinadores
Comunitários, na Província de Inhambane
1. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de Desenvolvimento
Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), co-financiado pelo Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e donativos 2000003237 e
2000003626 para apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e
Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180
500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte temporal de dez (10) anos.
2. No âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimantares- PROCAVA, o FAR, FP, através da Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP) pretende
aplicar parte dos fundos para a Contratação de serviços de Logística (alimentação e impressão
de material de treinamento) para treinamento Vacinadores Comunitários, na Província de
Inhambane.
3. Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e detentoras de alvarás
compatíveis para o fornecimento de serviços de Logística (alimentação e impressão de material
de treinamento) para treinamento de Vacinadores Comunitários, na Província de Inhambane
a apresentarem propostas em envelope fechado no endereço indicado no n° 5 do presente anúncio.
Querendo, os concorrentes poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os dados de
concurso no mesmo endereço, no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas.
Data e hora-final para:
Validade de Propostas
Apresentação da proposta
3/6/2022
60 dias
às 11.00 horas
4. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de Procurement
do FIDA, conjugado com o Decreto n.º 5/2016.
5. Endereço:

1. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de Desenvolvimento
Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), co-financiado pelo Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e donativos 2000003237 e
2000003626 para apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e
Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180
500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte temporal de dez (10) anos.
2. No âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimantares- PROCAVA, o FAR, FP, através da Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP)
pretende aplicar parte dos fundos para a Contratação de serviços de Logística (alimentação
e impressão de material de treinamento) para treinamento Vacinadores Comunitários, na
Província de Gaza.
3. Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e detentoras de alvarás
compatíveis para fornecimento de serviços de Logística (alimentação e impressão de material
de treinamento) para treinamento de Vacinadores Comunitários, na Província de Gaza, a
apresentarem propostas em envelope fechado no endereço indicado no n° 5 do presente anúncio.
Querendo, os concorrentes poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os dados de
concurso no mesmo endereço, no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas.
Data e hora-final para:
Apresentação da proposta
3/6/2022
às 11.00 horas

60 dias

4. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de
Procurement do FIDA, conjugado com o Decreto n.º 5/2016.
5. Endereço:
Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-Alimentares (PROCAVA)
sito na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique;
email: procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo

Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-Alimentares (PROCAVA)
sito na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique
email: procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo

Maputo, Maio de 2022

Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

Validade de Propostas

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)

Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00142022

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00142022

Contratação de Serviços de Logística (Alimentação, Aluguer de Sala de Reuniões, Alojamento
Transporte e Impressão de Material de Treinamento) para Treinamento de Pequenos Criadores de
Contacto e Extensionistas na Província de Inhambane

1. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de Desenvolvimento
Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), co-financiado pelo Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e donativos 2000003237 e
2000003626 para apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e
Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180
500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte temporal de dez (10) anos.
2. No âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimantares- PROCAVA, o FAR,FP, através da Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP) pretende
aplicar parte dos fundos para a Contratação de serviços de Logística (alimentação, aluguer de sala
de reuniões, alojamento transporte e impressao de material de treinamento) para treinamento
de Pequenos Criadores de Contacto e Extensionistas na Província de Inhambane.
3. Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e detentoras de alvarás
compatíveis para fornecimento de serviços de Logística (alimentação, aluguer de sala de reuniões,
alojamento transporte e impressao de material de treinamento) para treinamento de Pequenos
Criadores de Contacto e Extensionistas na Província de Inhambane a apresentarem propostas
em envelope fechado no endereço indicado no n° 5 do presente anúncio. Querendo, os concorrentes
poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os dados de concurso no mesmo endereço,
no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas.
Data e hora-final para:

Validade de Propostas

Apresentação da proposta
3/6/2022
às 11:00 horas

60 dias

4. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de Procurement
do FIDA, conjugado com o Decreto n.º 5/2016.
5. Endereço:

Contratação de Serviços de Logística (Alimentação, Aluguer de Sala de Reuniões,
Alojamento, Transporte e Impressão de Material de Treinamento) para
Treinamento de Pequenos Criadores de Contacto
e Extensionistas na Província de Maputo
1. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de Desenvolvimento
Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), co-financiado pelo Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e donativos 2000003237 e
2000003626 para apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e
Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180
500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte temporal de dez (10) anos.
2. No âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimantares- PROCAVA, o FAR,FP, através da Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP) pretende
aplicar parte dos fundos para a Contratação de serviços de Logística (alimentação, aluguer de sala
de reuniões, alojamento, transporte e impressão de material de treinamento) para treinamento
de Pequenos Criadores de Contacto e Extensionistas na Província de Maputo.
3. Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e detentoras de alvarás
compatíveis para fornecimento de serviços de Logística (alimentação, aluguer de sala de
reuniões, alojamento, transporte e impressão de material de treinamento) para treinamento
de Pequenos Criadores de Contacto e Extensionistas na Província de Maputo a apresentarem
propostas em envelope fechado no endereço indicado no n° 5 do presente anúncio. Querendo, os
concorrentes poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os dados de concurso no
mesmo endereço, no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas.
Data e hora-final para:
Validade de Propostas
Apresentação da proposta
3/6/2022
60 dias
às 11.00 horas
4. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de Procurement
do FIDA, conjugado com o Decreto n.º 5/2016.
5. Endereço:

Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-Alimentares (PROCAVA)
sito na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique
email: procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo

Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-Alimentares (PROCAVA) sito
na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique
email: procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo

Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
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Maputo, Maio de 2022
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A Autoridade Competente
(Ilegível)
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Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00132022

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00112022

Contratação de Serviços de Logística (Alimentação, Aluguer de Sala de Reuniões, Transporte e
Impressao de Material de Treinamento), na Província de Maputo

1. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de
Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), co-financiado pelo
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e
donativos 2000003237 e 2000003626 para apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de
valor (Horticultura, Mandioca e Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de
todo País, esperando beneficiar 180 500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte
temporal de dez (10) anos.
2. No âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimantares- PROCAVA, o FAR, FP, através da Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP)
pretende aplicar parte dos fundos para a Contratação de Serviços de Logística (alimentação,
aluguer de sala de reuniões, transporte e impressão de material de treinamento), na
Província de Maputo.
3. Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e detentoras de alvarás
compatíveis para o fornecimento de serviços de Logística (alimentação, aluguer de sala de
reuniões, alojamento, transporte e impressão de material de treinamento), na Província de Gaza a
apresentarem propostas em envelope fechado no endereço indicado no n° 5 do presente anúncio.
Querendo, os concorrentes poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os dados
de concurso no mesmo endereço, no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas.
Data e hora-final para:
Apresentação da proposta
3/6/2022
às 11.00 horas

Validade de Propostas
60 dias

4. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de
Procurement do FIDA, conjugado com o Decreto n.º 5/2016.
5. Endereço:
Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP) -Programa
de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-Alimentares (PROCAVA)
sito na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique
email: procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo
Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
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Contratação de Serviços de Logística (Alimentação, Aluguer de Sala de Reuniões, Aluguer
de Campo para Acampamento, Transporte e Impressão de Material de Treinamento)
na Província de Inhambane

1. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de Desenvolvimento
Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), co-financiado pelo Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e donativos 2000003237 e
2000003626 para apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e
Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180
500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte temporal de dez (10) anos.
2. No âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimantares- PROCAVA, o FAR,FP, através da Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP), pretende
aplicar parte dos fundos para a Contratação de Serviços de Logística (alimentação, aluguer de
sala de reuniões, aluguer de campo para acampamento, transporte e impressão de material de
treinamento), na Província de Inhambane.
3. Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e detentoras de alvarás
compatíveis para o fornecimento de serviços de Logística (alimentação, aluguer de sala de reuniões,
aluguer de campo para acampamento, transporte e impressão de material de treinamento), na
Província de Inhambane a apresentarem propostas em envelope fechado no endereço indicado no n°
5 do presente anúncio. Querendo, os concorrentes poderão obter mais informações e/ou detalhes,
examinando os dados de concurso no mesmo endereço, no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30
horas.
Data e hora-final para:
Apresentação da proposta
3/6/2022
às 11.00 horas

Validade de Propostas
60 dias

4. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de Procurement
do FIDA, conjugado com o Decreto n.º 5/2016.
5. Endereço:
Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP) -Programa
de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-Alimentares (PROCAVA)
sito na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique
email: procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo
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Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
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UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00062022

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00152022

Contratação de Serviços para Fornecimento de Refeições e Aluguer de Sala de Reuniões
na Província de Inhambane, Distrito de Massinga

1. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de
Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), co-financiado
pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no
2000003236 e donativos 2000003237 e 2000003626 para apoiar o desenvolvimento de cinco
(5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura)
em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180 500 famílias, na maioria pequenos
produtores, num horizonte temporal de dez (10) anos.
2. No âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor
Agro-alimantares- PROCAVA, o FAR,FP, através da Unidade Nacional de Gestão do Programa
(UNGP) pretende aplicar parte dos fundos para a Contratação de Serviços para fornecimento
de refeições e aluguer de sala de reuniões, na Província de Inhambane, Distrito de
Massinga.
3. Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e detentoras de
alvarás compatíveis para o fornecimento de de serviços para fornecimento de refeições e
aluguer de sala de reuniões, na Província de Inhambane, Distrito de Massinga, a apresentarem
propostas em envelope fechado no endereço indicado no n° 5 do presente anúncio. Querendo,
os concorrentes poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os dados de
concurso no mesmo endereço, no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas.
Data e hora-final para:
Apresentação da proposta
3/6/2022
às 11.00 horas

Contratação de Serviços de Logística (Alimentação, Aluguer de Sala de Reuniões, Alojamento,
Transporte e Impressão de Material de Treinamento) para treinamento de Pequenos
Criadores de Contacto e Extensionistas na Província de Gaza

1. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de Desenvolvimento
Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), co-financiado pelo Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e donativos 2000003237 e
2000003626 para apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e
Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180
500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte temporal de dez (10) anos.
2. No âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimantares- PROCAVA, o FAR,FP, através da Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP)
pretende aplicar parte dos fundos para a Contratação de Serviços de Logística (alimentação,
aluguer de sala de reuniões, alojamento, transporte e impressão de material de treinamento),
para treinamento de Pequenos Criadores de Contacto e Extensionistas na Província de Gaza.
3. Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e detentoras de alvarás
compatíveis para o fornecimento de serviços de Logística (alimentação, aluguer de sala de reuniões,
alojamento, transporte e impressão de material de treinamento), para treinamento de Pequenos
Criadores de Contacto e Extensionistas na Província de Gaza a apresentarem propostas em envelope
fechado no endereço indicado no n° 5 do presente anúncio. Querendo, os concorrentes poderão obter
mais informações e/ou detalhes, examinando os dados de concurso no mesmo endereço, no horário
compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas.
Data e hora-final para:
Apresentação da proposta
3/6/2022
às 11.00 horas

Validade de Propostas
60 dias

Validade de Propostas
60 dias

4. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de
Procurement do FIDA, conjugado com o Decreto n.º5/2016.
5. Endereço:

4. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de
Procurement do FIDA, conjugado com o Decreto n.º 5/2016.
5. Endereço:

Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-Alimentares (PROCAVA)
sito na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique
email: procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo

Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-Alimentares (PROCAVA)
sito na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique
email: procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo

Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00122022
Contratação de Serviços de Logística (Alimentação, Aluguer de Sala
de Reuniões, Alojamento, Transporte e Impressão de Material de
Treinamento), na Província de Gaza
1. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de Desenvolvimento
Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), co-financiado pelo Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e donativos 2000003237 e
2000003626 para apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e
Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180
500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte temporal de dez (10) anos.
2. No âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimantares- PROCAVA, o FAR,FP, através da Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP) pretende
aplicar parte dos fundos para a Contratação de Serviços de Logística (alimentação, aluguer de sala
de reuniões, alojamento, transporte e impressão de material de treinamento), na Província de
Gaza
3. Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e detentoras de alvarás
compatíveis para fornecimento de serviços de Logística (alimentação, aluguer de sala de reuniões,
alojamento, transporte e impressão de material de treinamento), na Província de Gaza a
apresentarem propostas em envelope fechado no endereço indicado no n° 5 do presente anúncio.
Querendo, os concorrentes poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os dados de
concurso no mesmo endereço, no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas.
Data e hora-final para:
Apresentação da proposta
3/6/2022
às 11.00 horas

Validade de Propostas
60 dias

4. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de Procurement
do FIDA, conjugado com o Decreto n.º 5/2016.
5. Endereço:

Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-Alimentares (PROCAVA)
sito na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique
email: procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo
Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
GOVERNO DO DISTRITO DE PEBANE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Governo do Distrito de Pebane convida a todas empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para a seguinte Obra:

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00182022
Contratação de Serviços de Logística (Alimentação e Impressão
de Material de Treinamento) para Treinamento de Vacinadores
Comunitários, na Província de Maputo
1. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de Desenvolvimento
Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), co-financiado pelo Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e donativos 2000003237 e
2000003626 para apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e
Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180
500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte temporal de dez (10) anos.
2. No âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimantares- PROCAVA, o FAR,FP, através da Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP) pretende
aplicar parte dos fundos para a Contratação de serviços de Logística (alimentação e impressão
de material de treinamento) para treinamento de Vacinadores Comunitários, na Província de
Maputo.
3. Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e detentoras de alvarás
compatíveis para fornecimento de serviços de Logística (alimentação e impressáo de material
de treinamento) para treinamento de Vacinadores Comunitários, na Província de Maputo, a
apresentarem propostas em envelope fechado no endereço indicado no n° 5 do presente anúncio.
Querendo, os concorrentes poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os dados de
concurso no mesmo endereço, no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas.
Data e hora-final para:
Apresentação da proposta
3/6/2022
às 11.00 horas

Validade de Propostas
60 dias

4. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de Procurement
do FIDA, conjugado com o Decreto n.º 5/2016.
5. Endereço:

Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-Alimentares (PROCAVA)
sito na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique
email: procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo

Concurso
040E170041/PQ/001/
GDPEBANE/2022
040E170041/PQ/002/GDPEBANE/2022

ORÇ

LOCAL

OE/FI

Governo do Distrito

OE/FI

Governo do Distrito

040E170041/PQ/003/GDPEBANE/2022

OE/FE

Governo do Distrito

040E170041/PQ/004/GDPEBANE/2022

OE/FI

Governo do Distrito

040E170041/PQ/005/GDPEBANE/2022

OE/FE

Governo do Distrito

Os concursos estão abertos a todas as firmas nacionais, elegíveis e possuidoras de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, classificado na 3ª Classe* (o mínimo), Categoria I**, Subcategorias 1ª até
14ª.
1.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los nas
horas normais de expediente a partir do dia 20 de Maio de 2022, no endereço abaixo, pela importância não reembolsável de
2.000,00MT, para cada conjunto.

Endereço:

Secretaria do Serviço Distrital de Planeamento e Infra - Estruturas
Rua da Rádio Muniga
Pebane – Moçambique

O período de validade das propostas é de 21 dias úteis após a data da sua Publicação, e deverão ser acompanhadas de Garantia
Provisória no valor de 1,5% (um vírgula cinco por cento do valor da proposta), devendo ser dirigidas para o endereço acima
citado, até às 8.30 horas do dia 20 de Junho de 2022, e serão abertas às 9.00 horas do mesmo dia, na Sala de Sessões do Governo
do Distrito, na presença dos representantes das firmas que desejarem assistir o acto, das abertura das propostas, e informa-se a
todas firmas que adquirirem as propostas que está inibida o envio das propostas por correio electrónico (E-mail) e/ou por Fax Não
serão consideradas.
2.

A Visita ao local de execução da obra e de carácter obrigatório. Para o efeito os concorrentes poderão efectuar a visita ao
local no dia 10/6/2022, às 8.00 horas, a concentração dos concorrentes será no endereço acima e onde irão proceder o
levantamento do credencial que será carimbado na localidade, aonde se localiza a obra e a credencial poderá ser anexado na sua
proposta fechada, quem não fizer a visita à obra será desclassificado de imediato.

3.

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

Documentos de Qualificação actualizados: Alvará, (não licença simplificada), Estatuto, Certificado de Quitação das Finanças,
INSS, INE, Cadastro Único, Registo Definitivo da Empresa e Certidão de Segurança Social; todos documentos mencionados
no anúncio deverão estar actualizados.
4.

O concorrente deve cumprir com os Prazos Previsto de Fornecimento do Objecto na base no caderno de concurso.

5.

O concurso é Limitado e 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.
Pebane, Maio de 2022

Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

Objecto
Iº LOTE - Reabilitação da Casa Geminada do comandante da
PRM no Posto Administrativo de Pebane-Sede
IIº LOTE - Construção da Secretaria da Localidade de
IMPACA no posto administrativo de Pebane-Sede
IIIº LOTE - Construção de um pontão sobre o Rio
Nahavara/ no Posto Administrativo de Mulela, Localidade
de Namanla
IVº LOTE - Reabilitação da Cisterna da Residência Oficial
do Administrador no Posto Administrativo de Pebane-Sede
Localidade de Quichanga
Vº LOTE - Construção de um aqueduto sobre o Rio
Namalele/ no Posto Administrativo de Naburi, Localidade
de Naburi-Sede

O Administrador do Distrito
Eduardo João Vida
(Especialista)
4698
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2021
Declaração
de Responsabilidade
dos Administradores
Os Administradores são responsáveis pela preparação e apresentação adequada
das demonstrações ﬁnanceiras da EMERITUS Resseguros, S.A. que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2021, e a conta de ganhos e perdas,
Demonstração das variações no capital próprio e Demonstração de ﬂuxos de
caixa do exercício ﬁndo naquela data e as notas às demonstrações ﬁnanceiras, as
quais incluem um sumário das principais políticas contabilísticas e outras notas
explicativas, de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF).
Os Administradores responsáveis por um sistema de controlo interno relevante
para a preparação e apresentação de demonstrações ﬁnanceiras que estejam
livres de distorções materiais, devidas quer a fraude, quer a erro, e registos contabilísticos adequados e um sistema de gestão de risco eﬁcaz. Os Administradores
são igualmente responsáveis pelo cumprimento das leis e regulamentos vigentes
na República de Moçambique.
Os Administradores ﬁzeram uma avaliação da capacidade da entidade continuar

Como uma resseguradora residente, prevemos boas perspectivas para o
desenvolvimento contínuo de infra-estruturas, mineração, petróleo e gás, e
agricultura. As alterações climáticas continuam a representar uma ameaça à
rentabilidade dos negócios durante a actual época de ciclones, sendo que, dois
poderosos ciclones, nomeadamente Ana e Gombe, afectaram respectivamente as
Províncias de Nampula, Zambézia e Tete, bem como a vizinha Malawi. Por
conseguinte, é necessário que a indústria seguradora embarque em programas
eﬁcazes de gestão de riscos para mitigar potenciais perdas resultantes de
catástrofes naturais como os ciclones. A não-implementação de boas medidas
de gestão de risco por parte dos segurados e seguradoras resultará necessariamente num aumento dos custos de resseguro nos programas dos tratados
das empresas, uma vez que os parceiros internacionais de resseguro estarão a
carregar para os perigos das alterações climáticas. Os intervenientes no sector
de seguros também requerem que seja revista a lei que exige que as companhias de seguros/resseguros detenham investimentos em reservas técnicas
para cobrir os sinistros pendentes recuperáveis de colocações de resseguro. O
atraso no fornecimento de informação sobre sinistros conduz a atrasos na
ﬁnalização e liquidação de reivindicações que, por sua vez, penalizam as
seguradoras e resseguradoras nacionais uma vez que estas são obrigadas a
manter enormes provisões como reservas técnicas, limitando assim a capacidade das seguradoras/resseguradoras para pagar dividendos aos accionistas.

1. Informação geral
A Emeritus Resseguros, S.A. é uma sociedade de responsabilidade limitada
constituída em 07 de Março de 2007. A sede social da Empresa está localizada
em Maputo, na Avenida Marginal, 141/8.
A Empresa possui licença para operar seguros não-vida. As actividades da empresa consistem no fornecimento de soluções de gestão de risco e resseguro para
seguros a curto prazo, os quais incluem, entre outros, incêndios, automóvel,
marítimo, engenharia, acidentes pessoais, responsabilidade civil e indemnização
dos trabalhadores. A Empresa iniciou a sua actividade em Maio de 2007.

Conselho de Administração e Comissões da Sociedade
Assembleia
Geral

a operar com a devida observância do pressuposto da continuidade, e não têm

O prémio bruto emitido aumentou de 406,846,281 Mzn em 2020 para

motivos para duvidar que o negócio irá operar segundo o pressuposto da

457,000,000 Mzn em 2021.

continuidade no futuro próximo.

O prémio líquido emitido subiu 13% devido aos esforços feitos para
O lucro depois de impostos foi de 26,244,031 Mzn.

estão apresentadas de forma verdadeira e apropriada de acordo com as Normas

O retorno do investimento foi de 16% em 2021.

Internacionais de Relato Financeiro.

Os fundos dos accionistas cresceram 17% de 150,629,522 Mzn para

Aprovação das Demonstrações Financeiras

176,873,554 Mzn durante o período em análise.

As demonstrações ﬁnanceiras da EMERITUS Resseguros, S.A. conforme identiﬁcado no primeiro parágrafo, foram aprovadas pelo Conselho de Administração em
31 de Março de 2022 e vão assinadas em seu nome por:

Conselho de
Administração

L.T Huvaya

S. Kudenga

Administrador

Administrador

Relatório do conselho
de administração
A Sociedade Emeritus Resseguros registou um crescimento em prémios emitidos
de 12%, de Mzn 406,7 milhões em 2020 para Mzn 457 milhões em 2021. O crescimento em termos de Meticais foi afectado por uma apreciação de 15% do Metical
face ao Dólar dos Estados Unidos, de US$/MZN = 74,50 para 64,46, durante o
período em análise. A Sociedade continuou a apurar resultados rentáveis pelo
terceiro ano consecutivo, não obstante um declínio nos lucros depois de impostos devido a perdas cambiais que afectaram igualmente os resultados da
avaliação da propriedade em termos de moeda nacional.
Na frente económica, a economia recuperou de uma recessão de 0,9% em 2020
induzida pela COVID-19, tendo registado um crescimento de 2% em 2021. É
previsível que os desaﬁos geopolíticos decorrentes da actual guerra entre a
Rússia e a Ucrânia induzam pressões inﬂaccionistas devido ao aumento dos
preços do trigo, petróleo e gás. Por outro lado, Moçambique deverá beneﬁciar
dos preços elevados do gás, facto que irá acelerar os investimentos em petróleo
e gás na Bacia do Rovuma, bem como na Província de Inhambane. A chegada da

25%

Ganhos retidos

55%

É necessário que o mercado de seguros continue a trabalhar em conjunto para
maximizar a retenção de negócios dentro do País, contribuindo assim signiﬁcativamente para o desenvolvimento económico. Isso criará um ciclo positivo
onde se re-investe na economia nacional e se criam mais empresas que necessitam de seguros/resseguros.

Estrutura
Accionista

Nº de
Acções

Emeritus International
Reinsurance Company Ltd.

48 015

Emeritus Reinsurance
company- Malawi.

24 735

24 735 000

25.5%

IGEPE

19 400

19 400 000

20.0%

4 850

4 850 000

5.0%

97 000

97 000 000

100%

Total

4 850 000 49.5%

Balanço
Em 31 de Dezembro de 2021
(Montantes expressos em Meticais)
Exercício

Notas

Balanço

Valor bruto

Imparidade,
depreciações
/amortizações
e ajustamentos
Valor liquido

Exercício
2020

Valor
líquido

Activo
Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem

Agradecimentos

Investimentos em ﬁlias, associadas e empreendimentos
conjuntos
Activos ﬁnanceiros detidos para negociação

Gostaria de expressar o nosso apreço aos accionistas pela conﬁança depositada no Conselho de Administração. Estamos gratos à Autoridade de Supervisão
de Seguros (ISSM) pela sua orientação e apoio. Aos nossos clientes e partes
interessadas, ﬁcamos eternamente gratos pelo seu apoio inabalável. Gostaria
também de expressar profunda gratidão ao nosso pessoal e aos nossos pares
pelo seu empenho e enfoque na obtenção de bons resultados.

Activos ﬁnanceiros classiﬁcados no reconhecimento
inicial ao justo valor através de ganhos e perdas
Activos disponíveis para venda

10,313,165

-

10,313,165

18,169,671

-

-

-

-

-

-

-

-

130,141,051

-

130,141,051

118,213,113

-

-

-

40,089,011

-

40,089,011

71,351,794

40,089,011

-

40,089,011

71,351,794

-

-

-

-

Investimentos a deter até à maturidade

25,977,742

-

25,977,742

4,000,000

Edifícios

Empréstimos e contas a receber
Depósitos junto de empresas cedentes
Outros depósitos
Empréstimos concedidos
Contas a receber
Outros

na segunda metade de 2022. A colaboração em curso entre Moçambique e a
L.T Huvaya
Presidente do Conselho de Administração

%

Montante

Demonstrações Financeiras

brilhante para a economia Moçambicana, sendo expectável que a produção inicie

impacto positivo nos investimentos em projectos de gás na Província.

Descrição

Emose, S.A.

instalação ﬂutuante ENI/Moçambique Rovuma Ventures aponta para um futuro

SADC deverá trazer estabilidade à Província de Cabo Delgado, resultando num

- Presidente
- Administrador não-Executivo
- Administrador não-Executivo
- Administrador não-Executivo
- Administrador não-Executivo
- Administrador não-Executivo
- Director Executivo

Millennium BIM
BCI
Standard Bank
BancABC

Perspectivas
Tendo em conta a recuperação económica positiva, os preços elevados dos
produtos e o desenvolvimento de infra-estruturas em curso, é previsível que a
indústria nacional de resseguros continue a crescer signiﬁcativamente. Pela
nossa parte, continuaremos a trabalhar arduamente para o crescimento da
Sociedade em associação com os nossos estimados clientes e partes interessadas. O Seguro de Saúde, que se tornou o maior ramo, continuará a crescer em
resposta à pandemia de COVID19. Outros ramos como Incêndio, Engenharia e
Aviação estão posicionados para registar um crescimento saudável a curto e
médio prazos em resposta aos investimentos maciços em petróleo e gás, bem
como à construção de estradas, pontes e barragens.

- Segundo Secretário

Leo T. Huvaya
A. Katsonga Phiri
I. Chembeze
S. Kudenga
M. Sitoe
R. Chivale
Mufaro Chauruka

A proposta de distribuição de lucros que foi debatida pelos accionistas na
Assembleia Geral realizada em 31 de Março de 2022 é a seguinte:

Dividendo

Alexander Neves

TTA - Sociedade de Advogados

Bancos

20%

- Primeiro Secretário

KPMG

Advogados

Aplicação dos resultados

Reserva legal

Chalo Ng’ambi

African Actuarial Consultants

Atuário

reter mais prémio no País.
O Auditor é responsável por reportar sobre se as demonstrações ﬁnanceiras

- Presidente da Mesa

Nexia BKSC, Lda

Conselho Fiscal

Os nossos principais destaques para o ano de 2021 foram os seguintes:

Lovemore Madzinga

3.11

64,718,000

-

64,718,000

86,620,000

Edifícios de uso próprio

64,718,000

-

64,718,000

75,953,000

Edifícios de rendimento

(0)

-

(0)

10,667,000

26,323,335

11,867,263

26,323,335

12,493,398

-

-

-

Outros activos tangíveis
Inventários

-

Goodwill
3.12

Outros activos intangíveis

1,620,658

1,542,480

78,178

212,199

Provisões técnicas de resseguro cedido

145,649,381

-

145,649,381

302,002,939

Provisão para prémios não adquiridos

15,177,637

-

15,177,637

20,695,065

-

-

-

-

130,471,743

-

130,471,743

281,307,874

Provisão para participação nos resultados

-

-

-

-

Outras provisões técnicas

-

-

-

-

Activos por benefícios pós emprego e outros benefícios
de longo prazo

-

-

-

-

Outros devedores por operações de seguros e outras
operações

106,973,742

15,570,813

91,402,929

-

-

-

106,973,742

15,570,813

91,402,929

-

-

-

-

43,823,608

-

43,823,608

43,036,869

43,823,608

-

43,823,608

43,036,869

-

-

-

-

Acréscimos e diferimentos

6,311,198

-

6,311,198

7,607,974

Outros elementos do activo

5,606,881

-

5,606,881

2,029,471

-

-

-

-

607,547,772

28,980,556

578,567,216

759,257,393

Provisão matemática do ramo Vida
Provisão para sinistros

3.16

Contas a receber por operações de seguro directo
3.16

Contas a receber por outras operações de resseguro
Contas a receber por outras operações
Activos por impostos
Activos por impostos correntes
Activos por impostos diferidos

Activos não correntes detidos para venda e unidades
operacionais descontinuadas
TOTAL DO ACTIVO

93,519,964

93,519,964
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Demonstração dos ﬂuxos de caixa
para o exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2021
(Montantes expressos em Meticais)

Balanço
Em 31 de Dezembro de 2021
(Montantes expressos em Meticais)
Notas

Exercício 2021

Balanço

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Exercício 2020

51,599,392

Custo de depreciação

8,660,643

5,775,797

Custo de amortização

134,021

134,021

Ganhos/perdas não realizadas em acções

(7,218,742)

(7,918,772)

Perdas por Imparidade de activos ﬁxos

(4,310,279)

(3,553,751)

Diferenças cambias realizadas

(2,438,956)

(291,067)

Ajustado para:

PASSIVO
269,292,702

426,100,886

69,807,198

67,161,379

-

-

177,396,539

341,605,993

Do ramo Vida

-

-

Do ramo Acidentes de trabalho e doenças proﬁssionais

-

-

177,396,539

341,605,993

4

Provisões técnicas

4

Provisão para prémios não adquiridos
Provisão matemática do ramo Vida
Provisão para sinistros

4

De outros ramos

4

-

-

16,612,600

13,214,659

5,476,337

4,118,855

-

-

-

-

Provisão para participação nos resultados
Provisão para desvios de sinistralidade

4

Provisão para riscos em curso
Outras provisões técnica
Passivos ﬁnanceiros da componente de depósito de contratos
de seguro e de contratos de seguro e operações considerados
para efeitos contabilísticos como contratos de investimento

27,495,509

32,867,974

-

-

Passivos subordinados
Depósitos recebidos de resseguradores
Outros

3.18

-

-

27,495,509

32,867,974

-

-

34,502,290

92,679,400

Passivos por benefícios pós emprego e outros benefícios de longo prazo
Outros credores por operações de seguros e outras operações

3.17

Contas a pagar por operações de seguro directo
Contas a pagar por outras operações de resseguro

3.17

-

-

34,502,290

92,679,400

-

-

3,582,272

5,452,981

-

-

Contas a pagar por outras operações
Passivos por impostos
Passivos por impostos correntes
Passivos por impostos diferidos

3.15

Ajuste das propriedades de investimento ao justo valor
Rendimentos de investimento
Resultados das associadas
Variação das Provisões Tecnicas de Resseguros Cedido
V ariação dos ativos de resseguro
Variação do passivos por Provisoes tecnicas
Variação na receita diferida
(Lucro) / prejuízo na alienação de activos
Variação de contas a receber de resseguro
Variação no inventarios
Variação de Outras contas a receber
Variação em Acrescimos e diferimentos

Outros passivos ﬁnanceiros

3.18

31-Dec-20

26,603,564

Resultado antes dos impostos

PASSIVO e CAPITAL PRÓPRIO

31-Dec-21

3,582,272

5,452,981

41,241,680

22,581,057

8,299,049

6,689,722

17,280,095.63

22,255,782.34

-

-

401,693,596

608,627,802

Acréscimos e diferimentos
Outras provisões
Outros passivos
Passivos de um grupo para alienação classiﬁcado como detido para venda
TOTAL DO PASSIVO

Variação de contas a pagar de resseguro

-

21,000

4,132,477

4,442,475

22,393,922

20,763,997

-

-

(156,353,559)

(9,081,709)

145,965,975

(19,432,428)

-

-

(2,663,988)

(149,000)

2,117,035

(21,044,308)

-

-

31,262,783

(6,359,384)

17,363,847

(27,358,571)

(58,177,110)

7,590,299

-

-

4,755,423

(7,608,312)

Caixa gerado pelas operações

32,227,057

(12,470,321)

Juros pagos

(5,994,911)

5,723,832

Variação de contas a pagar com partes relacionadas
Variação de outras contas a pagar e provisões

Impostos sobre o rendimento pago
Caixa líquido (utilizado em) / gerado pelas atividades operacionais

(786,739)

(724,277)

25,445,407

(7,470,765)

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de subsidiárias liquido de caixa adquirido
Aquisição de bens e equipamentos
Compra de ativos intangíveis
Aquisição e desenvolvimento de propriedades de investimento

-

-

(6,480,475)

(10,745,034)

-

-

(939,720)

(306,484)

-

662,432

4,132,477

30,506,671

(21,977,742)

(9,632,904)

(2,663,988)

149,000

Empréstimos a partes relacionadas

-

-

Receita da alienação de investimentos

-

-

(27,929,448)

10,633,681

Dividendos pagos

-

-

Empréstimos de longo prazo

-

-

-

3,300,000

(5,372,465)

(3,883,993)

Receita da alienação de participações em subsidiarias
Rendimentos de investimento
Compra de investimentos
Receita com venda de imóveis, instalações e equipamentos

Entradas/(saidas) líquidas de caixa da atividades de investimento

CAPITAL PRÓPRIO
Capital

Fluxos de caixa das atividades de ﬁnanciamento

97,000,000

66,000,000

(acções próprias)

-

-

Outros instrumentos de capital

-

-

Recebimentos da emissão de ações

Reservas de reavaliação

-

-

Amortização de empréstimos

Por ajustamentos no justo valor de activos ﬁnanceiros

-

-

Reembolso de passivos de locação ﬁnanceira

-

Por revalorização de edifícios de uso próprio

-

-

Redenção do capital social

-

Por revalorização de activos intangíveis

-

-

Por revalorização de outros activos tangíveis

-

-

De diferenças de câmbio

-

-

-

-

Outras reservas

28,044,560

18,102,810

Resultados transitados

25,585,030

16,818,031

Resultado do exercício

26,244,031

49,708,749

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

176,873,621

150,629,590

TOTAL DO PASSIVO E DO CAPITAL PRÓPRIO

578,567,217

759,257,393

Reserva por impostos diferidos

-

(5,372,465)

(583,993)

Aumento / (redução) em caixa e seus equivalentes

7,856,506)

2,578,923

Caixa e seus equivalentes a 01 de Janeiro de 2021

18,169,671

15,590,748

Entradas/(saidas) líquidas de caixa de atividades de ﬁnanciamento

Efeitos das variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa
Caixa e seus equivalentes a 31 de Dezembro de 2021

-

-

10,313,165

18,169,670

421,620

73,402

Relatório do Conselho Fiscal

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Dinheiro em mão e saldos em bancos
Descobertos bancários
Equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa conforme reportado anteriormente

Conta de ganhos e perdas
Para o exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2021

Efeito da variação cambial
Caixa e equivalentes de caixa reexpressos

-

-

9,891,546

18,096,269

10,313,165

-18,169,671

-

-

10,313,165

18,169,671

Exercício 12/2021
Notas

Conta Técnica dos ramos “não Vida”
Conta de Ganhos e Perdas

Incêndio e
Elementos da Automóvel Maritimo
Natureza

Prémios adquiridos líquidos de resseguro
Prémios brutos emitidos
Prémios de resseguro cedido
Provisão para prémios não adquiridos, parte dos resseguradores (variação)
Custos com sinistros, líquidos de resseguro
Montantes pagos
Montantes brutos
Parte dos resseguradores
Provisão para sinistros (variação)

Responsabilidade
Civil Geral

Diversos

50,659,979

Conta
Não
técnica

111,970,168

20,550,624

10,255,654

28,900,280

-

218,256,537

25,278,063

24,436,026

4,269,220

77,196,703 108,106,463

-

(4,985,349) (13,348,953)

(2,576,815)

(21,202,991) (77,191,154)

-

(102,759,636)

Provisão para prémios não adquiridos (variação)

Aéreo

1,276,532

TOTAL

Exercício
2020

223,613,237

191,127,097

457,543,013

406,846,281

(222,064,899) (195,773,845)

52,891

325,164

(736,039)

(435,483)

(14,735)

(2,843,937)

-

(3,652,139)

(4,926,521)

(3,579,625)

(67,254)

(95,380)

19,611

(5,318,997)

828,908

-

(8,212,738)

(15,018,818)
56,206,574

5,032,144

17,357,254

1,103,705

97,006

12,482,567

16,037,128

-

52,109,804

14,528,233

15,433,877

1,468,348

-

21,748,944

7,548,303

-

60,727,704

40,310,550
167,667,082

74,802,234

18,663,945

3,171,680

-

49,683,225

10,975,383

-

157,296,467

(60,274,001)

(3,230,068)

(1,703,331)

-

(27,934,282)

(3,427,081)

-

(96,568,763) (127,356,532)

(8,688,219)

421,136

(364,643)

80,846

(9,880,361)

5,057,919

-

(13,373,323)

23,504,335

(176,858,640)

550,803

(259,005)

225,930

(5,292,181)

17,423,639

-

(164,209,454)

24,077,056

168,170,421

(129,668)

(105,638)

(145,084)

(4,588,180) (12,365,720)

-

150,836,131

(572,722)

(807,870)

1,502,241

-

16,160

613,985

3,430,906

-

4,755,423

(7,608,311)

Custos de exploração, líquidos

71,055,506

10,577,981

7,678,902

1,337,951

25,425,631

38,563,037

-

154,639,007

138,478,712

Custos de aquisição

55,086,729

6,176,667

7,007,042

1,120,462

15,864,035

38,944,634

-

124,199,569

110,582,268

Custos de aquisição diferidos (variação)

(1,496,440)

64,586

(199,832)

(133,969)

(1,623,163)

(312,813)

-

(3,701,630)

(7,327,185)

Custos administrativos

48,382,062

5,603,520

5,416,861

946,380

17,112,594

23,964,522

-

101,425,939

97,216,819

Custos com pessoal

31,310,000

3,626,266

3,505,471

612,441

11,074,256

15,508,417

-

65,636,851

66,386,185

1,311,628

151,910

146,850

25,656

463,919

649,673

-

2,749,637

2,762,328

11,474,948

1,329,007

1,284,736

224,456

4,058,656

5,683,752

-

24,055,555

22,117,984

90,089

10,434

10,086

1,762

31,864

44,623

-

188,858

40,503

-

-

-

-

1,483,900

-

-

-

-

4,195,397

485,903

469,717

82,064

(5,927,837)

2,078,057

-

8,795,038

5,909,818

Montante bruto
Parte dos resseguradores
Outras provisões técnicas, liquidas de resseguro

Encargos sobre Remunerações
Fornecimento e serviços externos
Conservação e Reparação
Impostos e Taxas
Depreciação e amortizações do exercicio
Comissões e participação nos resultados de resseguro

(30,916,844)

(1,266,792)

(4,545,168)

(594,923)

-

(67,284,870)

(61,993,190)

Rendimentos

-

-

-

-

-

-

403,530

403,530

260,534

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

-

-

-

-

-

-

403,530

403,530

260,534

Custos ﬁnanceiros

-

-

-

-

-

-

(5,994,911)

(5,994,911)

(5,723,832)

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

-

-

-

-

-

-

(5,994,911)

(5,994,911)

(5,723,832)

Ganhos líquidos de activos e passivos ﬁnanceiros não valorizados ao justo

-

-

-

-

-

-

3,729,651

3,729,651

1,818,487

valor através de ganhos perdas

-

-

-

-

-

-

De activos disponíveis para venda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De empréstimos e contas a receber

-

-

-

-

-

-

480,043

480,043

573,231

De investimentos a deter até à maturidade

-

-

-

-

-

-

3,249,609

3,249,609

1,245,256

Ganhos líquidos de activos e passivos ﬁnanceiros valorizados ao justo

-

-

-

-

-

-

15,659,513

15,659,513

29,000,881

-

-

-

-

15,659,513

15,659,513

29,000,881

(1,315,415)

9,258,223

valor através de ganhos perdas

- (24,033,307)

Ganhos líquidos de activos e passivos ﬁnanceiros classiﬁcados no reconhecimento

-

-

-

-

-

-

inicial ao justo valor através de ganhos e perdas

-

-

-

-

-

-

Diferenças de câmbio

-

-

-

-

-

-

(1,315,415)

Perdas de imparidade (liquidas de reversão)

-

-

-

-

-

-

(1,389,037)

(1,389,037)

De outros

-

-

-

-

-

-

(1,389,037)

(1,389,037)

-

Outros rendimentos / gastos técnicos, líquidos de resseguro

-

-

-

-

-

-

-

-

10,568,571

-

-

(1,354,194)

(1,354,194)

9,974,716

35,882,518

(7,384,611)

1,473,047

(158,425)

12,751,781 (25,699,884)

15,734,049

26,603,564

51,599,392

35,882,518

(7,384,611)

1,473,047

(158,425)

12,751,781 (25,699,884)

Outros rendimentos / gastos

-

RESULTADO LIQUIDO ANTES DE IMPOSTO

-

-

Imposto sobre o rendimento do exercício – Impostos correntes

-

Imposto sobre o rendimento do exercício – Impostos diferidos
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

359,533

359,533

1,890,643

15,374,516

26,244,031

49,708,749

Balanced risk taking for
strength and stability

Demonstração das Variações no Capital Próprio
para o exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2021
(Montantes expressos em Meticais)

Notas

Demonstração de variações
do capital próprio

Capital
social

Acções
próprias

Reserva
por
Imposto
Deferido

Outras reservas

Reserva
legal

Reserva
estatutária

Prémios
emissão

Resultados
Transitados

Resultado
do
exercicio

TOTAL

Outras

Balanço a 1 de Janeiro 2021

66,000,000

-

-

18,102,810

-

-

-

16,818,031

49,708,749

150,629,590

Balanço de abertura alterado

66,000,000

-

-

18,102,810

-

-

-

16,818,031

49,708,749

150,629,590

-

9,941,750

-

-

-

(40,941,750)

-

-

-

-

(40,941,750)

-

(0)

Aumentos / reduções de capital
Total das variações do capital próprio
Resultado liquido do período
Balanço a 31 de Dezembro do ano 2021

Relatório dos Auditores
Independentes

(0)

31,000,000

-

31,000,000

-

-

9,941,750

-

-

-

-

-

-

-

-

26,244,031

26,244,031

97,000,000

-

-

28,044,560

-

-

-

(24,123,719)

75,952,780

176,873,621

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022
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DISCIPLINA DE MERCADO
Aviso nº16/GBM/2017, 31 de Maio de 2022
Dezembro de 2021
1. NOTA INTRODUTÓRIA
O Relatório de Disciplina de Mercado do Nedbank Moçambique, S.A. (adiante designado simplesmente como Banco ou Nedbank Moçambique) tem subjacente uma perspectiva meramente prudencial, de informação pormenorizada sobre o perfil de risco, a situação financeira e a solvabilidade da Instituição.
Este relatório foi preparado no âmbito do pilar III do Acordo Basileia II e em linha de conta com os requisitos emanados no Aviso nº 16/GBM/2017 do Banco
de Moçambique. Deste modo, a informação aqui apresentada deve entender-se como complementar a toda a informação prestada através do Relatório e
Contas da Sociedade que se pretende conjugar com uma abordagem aos diferentes riscos inerentes à actividade do Banco, com a correspondente informação qualitativa e quantitativa.

Este modelo garante a independência da função de gestão de risco e abrange a supervisão dos riscos geridos pelo Banco.
O organigrama abaixo evidencia a estrutura de Gestão de risco do Nedbank Moçambique aprovada em 2021 e cuja operacionalização toma efeito em
2022, a qual contempla o Conselho de Administração e os seus 5 subcomités, bem como a Comissão Executiva e os seus 7 subcomités reportada a 31 de
Dezembro de 2021:

Figura 1 - Estrutura organizacional

Ao longo deste documento são apresentados valores monetários que correspondem a milhares de Meticais, se nada estiver indicado em contrário, os quais
reflectem as posições do Banco em 31 de Dezembro de 2021. As posições reportadas ao período anterior foram incluídas para efeitos comparativos.

Conselho de
Administração
Presidente

O Nedbank Moçambique divulgará o documento “Disciplina de Mercado” no seu site institucional (www.nedbank.co.mz), facultando ao mercado, entre
outros, informação detalhada sobre o capital, solvabilidade, riscos assumidos e respectivos processos de controlo e gestão.

2. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
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Comité de Gestão
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O Conselho de Administração do Nedbank Moçambique, S.A. considera que o Relatório de Disciplina de Mercado é um instrumento indispensável que
contribui para a transparência, estabilidade e solidez do sistema financeiro. O Banco de Moçambique, através da publicação do Aviso nº 16/GBM/2017, vem
reforçar este entendimento, requerendo às Instituições de Crédito uma divulgação pública sobre os riscos a que se encontram expostas no âmbito das suas
actividades, atendendo às respectivas metas estratégicas definidas bem como aos respectivos processos e sistemas de avaliação instituídos.
Assim, o Conselho de Administração, dentro do enquadramento regulamentar e em conformidade com uma política de transparência para com os seus
Stakeholders, vem proceder à divulgação pública do presente Relatório de Disciplina de Mercado. O referido documento apresenta detalhadamente a
informação sobre o perfil de risco do Banco, incluindo a estrutura de governação, políticas e regulamentos bem como os demais processos e sistemas de
avaliação em matéria de gestão de risco, afirmando o desenvolvimento de uma cultura de risco assente nas boas práticas internacionais.
Neste âmbito, o Conselho de Administração do Nedbank Moçambique certifica que foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários
e que, tanto quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é verdadeira e fidedigna. Adicionalmente, assegura a qualidade de toda a informação contida no presente documento, e compromete-se a divulgar, sempre que aplicável, as alterações significativas que ocorram no decorrer do exercício
subsequente àquele a que o presente relatório se refere.

Conselho de
Crédito
(CC)

Shief Risk Officer

CRO

1. Âmbito de Aplicação
O Nedbank Moçambique encontra-se registado na Conservatória do Registo de Entidades Legais e tem a sua sede na Avenida Julius Nyerere número
quinhentos e noventa, em Maputo, tendo sido concluído o registo definitivo a 12 de Outubro de 2010. O capital social do Banco, a 31 de Dezembro de 2021
era de 2.890.000.000 (dois mil oitocentos e noventa milhões de Meticais), encontrando-se integralmente subscrito e realizado.

Gestão do Risco
Corporativo
ERM

A gestão de risco no Banco é baseada em quatro processos-chave, (i) identificação, (ii) mensuração, (iii) controlo e (iv) acompanhamento, empregues de
forma contínua aos vários riscos, internos ou externos, que sejam materialmente relevantes para a Instituição. Assim, o Banco mantem os principais riscos
dentro dos limites definidos na sua política de apetência ao risco, garantindo a sua solvência através da manutenção de uma relação adequada entre os seus
capitais próprios e as exposições a esses riscos.
Deste modo, a função de Gestão de Risco adoptada no Nedbank Moçambique contribui para uma cultura de gestão do risco efectiva, sensibilizando transversalmente toda a Organização à exposição dos diferentes tipos de riscos, à necessidade de alocar fundos próprios para absorção dos respectivos riscos,
bem como à estrutura necessária a uma gestão eficiente e eficaz das responsabilidades em matéria de risco.
O modelo de governance adoptado em matéria de gestão de risco contempla um controlo transversal das várias Unidades Orgânicas, no qual cabe à
Administração a responsabilidade última pela definição das políticas e procedimentos, tendo em linha de conta a adequação da relação entre os seus capitais
próprios e a actividade desenvolvida.
O prosseguimento das políticas do Nedbank Moçambique, em matéria de risco, é assegurado pela adopção dos seguintes princípios:
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O presente documento, designado por Relatório de Disciplina de Mercado do Nedbank Moçambique S.A., pretende facultar informação do Banco numa
óptica meramente prudencial com data de referência a 31 de Dezembro de 2021 e encontra-se disponível no site institucional do Banco (www.nedbank.
co.mz).

Em matéria de política de risco, o Banco caracteriza-se por uma postura prudente, conservadora e consistente, havendo, contudo, espaço para a componente inovação (presente, entre outras áreas, nos produtos e serviços disponibilizados pela Instituição).

Comité de TI
(ITCO)

Shief Compliance
Officer
CCO

Direcção de Risco

De acordo com as directrizes reguladoras da actividade bancária vigentes em território nacional, o Nedbank Moçambique é uma entidade de direito privado
e está autorizado a operar, tendo por objecto social a obtenção de recursos de terceiros, sob a forma de depósitos ou outros, os quais aplica, conjuntamente
com os seus recursos próprios, na concessão de crédito em moeda nacional e estrangeira ou em outros activos, na concessão de créditos documentários e
de garantias bancárias, realização de operações financeiras, transacções em moeda estrangeira e na prestação de serviços bancários no País.

O Nedbank Moçambique considera o controlo interno e a gestão de risco um pilar fundamental no desenvolvimento, sustentabilidade e rentabilidade do
negócio, salvaguardando a segurança de informação dos seus Clientes. Ciente que a complexidade dos riscos a que o Banco se encontra exposto é proporcional ao crescimento e desenvolvimento de novas actividades, bem como, a eventuais alterações no mercado e alterações regulamentares, a Instituição
promove regularmente revisões às políticas e aos procedimentos implementados em alinhamento com o Grupo, de modo a reflectir as alterações pertinentes
no sector bancário e nos produtos, tendo em linha de conta as melhores práticas internacionais. Adicionalmente e de uma forma sistemática, o Banco avalia
a necessidade de inclusão de novas políticas e procedimentos com a finalidade de melhorar a sua gestão de risco, prevenindo, mitigando ou optimizando os
controlos dos riscos a que se encontra exposto.
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3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO E GESTÃO DE RISCO

2. Gestão de Risco
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Seguidamente, apresenta-se os principais fóruns e Unidades Orgânicas intervenientes na gestão de risco do Banco delineando as respectivas responsabilidades associadas.

Conselho de Administração (CA)
O Conselho de Administração detém a responsabilidade máxima pelo desempenho e assuntos do Banco, sendo regido por Regulamento próprio que detalha
as respectivas responsabilidades. Compete a este Órgão, entre outros, a aprovação das políticas em matéria de risco, a supervisão de todos os riscos a que
o Banco se encontra exposto, a definição dos níveis de apetência ao risco e respectivos limites de tolerância.
O Conselho de Administração apoia-se na informação prestada pelos seus subcomités, sem de modo algum isentar-se das suas responsabilidades.

Comité de Gestão de Risco e Capital (RCMC)
Este subcomité do Conselho de Administração tem como principal objectivo a execução da monitorização especializada do universo de riscos definidos no
Quadro Conceptual de Risco Corporativo (ERMF) do Banco, bem como aconselhar o Conselho de Administração do Nedbank Moçambique, entre outros, em
matérias de estratégia e políticas de gestão de risco, na análise e recomendação quanto ao nível de apetência pelo risco bancário, os seus limites e níveis
de autoridade, com especial enfoque na gestão de capital e liquidez e na gestão de riscos de mercado.
Ao nível da gestão do Risco de Crédito, a competência e autoridade deste Comité incide na supervisão da maioria dos processos e procedimentos de gestão
de crédito do Banco bem como na função de definição das respectivas políticas. É também neste Órgão que são decididas e aprovadas as operações de
crédito que excedem o limite máximo de competência do Conselho de Crédito.
Este Órgão apoia-se no trabalho e nos relatórios de alguns subcomités da Comissão Executiva, tais como o Conselho de Crédito, o Comité de Risco (ERCO),
o Comité de Activos e Passivos (ALCO) e o Comité de Acompanhamento do Risco da Carteira de Crédito (CRAM), assim como em relatórios da Auditoria
Interna e dos Auditores Externos, sem de modo algum isentar o Comité das suas responsabilidades.
Adicionalmente, assegura a manutenção de um Processo de Auto-Avaliação da Adequação do Capital Interno (ICAAP), nos termos do qual existem políticas
e procedimentos para garantir que o Banco consegue identificar, avaliar e informar sobre todos os riscos significativos, sendo este um processo abrangente
que faz a relação entre o capital e o risco.

v

Conhecimento, adopção e cumprimento da legislação nacional e do quadro regulamentar em vigor;

v

Desenvolvimento de políticas e procedimentos, em linha com as boas práticas internacionais de gestão de risco e com os três pilares do Acordo de
Basileia II bem como da revisão anual das políticas existentes;

v

Revisão e aprovação anual de limites para fazer cobertura de riscos relevantes;

v

Comprometimento da gestão de topo em termos de políticas e estruturas adequadas de governance, através da aprovação das políticas e limites, do
acompanhamento, da sua implementação e da evolução das exposições;

v

Desenvolvimento e manutenção de metodologias e ferramentas de gestão de riscos;

v

Dinamização de uma cultura de Gestão de Risco através do envolvimento de toda a Organização, desde a Administração às Unidades Orgânicas mais
granulares, na gestão dos mesmos;

v

Adopção de um modelo de governance de gestão de risco assente no princípio das 3 Linhas de Defesa, que define de um modo conciso e claro a delegação de poderes e os canais de comunicação, formalizados nas políticas em vigor;

v

Dentro do espírito do princípio das 3 Linhas de Defesa, independência da Gestão de Risco das diferentes Unidades Orgânicas, proporcionando uma
adequada segregação entre as unidades geradoras de risco e as unidades supervisoras e, por conseguinte, uma segunda linha de defesa entre as áreas
de gestão e origem do risco;

v

Monitorização independente do perfil de risco da Instituição;

Comité de Nomeações e Remunerações dos Órgãos Sociais (CNROS)

v

Procurar garantir a conformidade do apetite e da tolerância ao risco com as estratégias definidas, através da análise e controlo preventivo dos riscos;

v

Existência de auditores independentes que avaliem a adequabilidade e aderência às políticas e procedimentos de gestão de risco;

v

Definição de um Processo de Gestão de Risco que engloba as fases de identificação, mensuração, controlo e acompanhamento dos diferentes tipos
de risco assumidos, adoptando progressivamente princípios e metodologias uniformes para os processos de Auto-Avaliação dos Controlos de Risco
(RCSA) referidos mais adiante neste Relatório;

v

Criação ou revisão de procedimentos que forneçam directrizes detalhadas para a implementação prática das políticas;

v

Desenvolvimento de produtos e serviços com condições definidas ou negociadas considerando os riscos associados.

No que diz respeito às nomeações, identificar e recomendar os candidatos aos membros dos Órgãos sociais do Banco, avaliar a sua composição em termos
de conhecimentos, competências, diversidade e experiência, elaborar uma descrição das suas funções e qualificações para o cargo em questão, avaliar o
tempo a ser dedicado ao desempenho das funções. Avaliar, pelo menos anualmente, a estrutura, dimensão, composição e desempenho dos membros dos
Órgãos sociais do Banco, bem como formular recomendações tendo em vista possíveis alterações. Avaliar pelo menos anualmente os conhecimentos, competências e experiência dos membros dos Órgãos sociais. Rever a política e/ou regulamento do Conselho de Administração no que diz respeito à selecção
e nomeação dos membros dos Órgãos sociais do Banco e elaboração de recomendações. Assegurar igualmente a remuneração dos membros dos Órgãos
sociais, fazendo avaliações informadas e independentes sobre a política e as práticas de remuneração e sobre os incentivos criados para efeitos de gestão
do risco, do capital e da liquidez e tomar decisões relativas à remuneração, incluindo decisões com implicações em termos de riscos e gestão de riscos dos
Bancos, que devem ser tomadas pelos Órgãos sociais competentes.

Comité de Auditoria (CAUD)
O Comité de Auditoria, um subcomité do Conselho de Administração, é um Órgão de fiscalização com a responsabilidade principal de apreciação da eficácia
do sistema de controlo interno da Sociedade e da auditoria interna, por forma a conhecer e gerir o risco inerente às operações do Banco.

Comité de Remuneração (REMCO)
Este Comité tem como responsabilidade a análise, adopção e recomendação ao Conselho de Administração, para aprovação, das políticas de recursos
humanos do Banco, incluindo os termos e condições materiais de emprego. Está também focalizado na remuneração em geral, na supervisão da função
de recursos humanos do Banco, retenção de competências e planeamento da sucessão em geral e de responsabilidades específicas em termos da Gestão
Executiva.

Estrutura e Organização

Comissão Executiva (EXCO)

O enquadramento organizacional estabelecido no Nedbank Moçambique para a função de gestão de risco baseia-se na estratégia, nos processos de negócio
e nos meios de suporte necessários à concretização das actividades que lhe competem.

A Comissão Executiva é um subcomité do Conselho de Administração que acompanha de forma regular o cumprimento dos objectivos definidos, obtendo
uma visão precisa e global dos riscos da actividade e do grau de tolerância ao risco que o Banco deve assumir, bem como a necessidade de estabelecer
limites e acções de controlo robustos com vista à efectiva gestão dos riscos.

O modelo de governance implementado assegura, sobre a responsabilidade do Conselho de Administração, a definição dos níveis de apetência ao risco e
a determinação dos princípios gerais de controlo e gestão dos riscos, garantindo os recursos e competências necessários à implementação dos objectivos
definidos.
A metodologia de gestão e acompanhamento dos riscos no Banco assentam no princípio das 3 Linhas de Defesa que, entre outros, define as funções e
responsabilidades na gestão do risco da Instituição, indicando de forma inequívoca a delegação de poderes e as vias de comunicação referidas nas políticas
e quadros conceptuais de risco. Evidencia, igualmente, a segregação de funções necessária para um ambiente de controlo efectivo, garantindo a eficiência
operacional dentro do Banco. De seguida, apresenta-se a segregação das linhas de defesa:
v

1ª Linha de Defesa: é assegurada pelas Unidades Orgânicas tomadoras de risco nas suas actividades diárias, tendo como objectivo optimizar a rendibilidade (retorno) ajustada pelo risco, respeitando os limites definidos de apetência ao risco;

v

2ª Linha de Defesa: é composta pela Direcção de Risco e pela Direcção de Compliance e Governance que têm a responsabilidade de supervisionarem,
em termos de medição e monitorização, os riscos da Instituição, bem como de manter os riscos dentro dos limites definidos, alertando as Unidades
Orgânicas (e a Administração) para eventuais alterações registadas no perfil de risco;

v

3ª Linha de Defesa: é garantida de forma mais independente pelos Auditores Externos ou Internos (Direcção de Auditoria Interna) que atestam a adequação e eficácia das políticas e controlos, bem como a identificação de falhas operacionais e advertem para a implementação de melhorias. Os auditores
não têm qualquer responsabilidade de mensuração de risco.

1-9

No exercício das suas competências, a Comissão Executiva supervisiona as estruturas, controlos e processos com vista a monitorar o risco decorrente da
actividade do Banco, apoiando-se nos seus próprios subcomités, conforme abaixo descrito:

Comité de Risco (ERCO)
Este Órgão é um subcomité da Comissão Executiva que tem como primordial responsabilidade monitorar a evolução do perfil de risco do Banco e certificar
que o mesmo é compatível com os objectivos e estratégias aprovadas para o desenvolvimento da actividade da Instituição. É também da responsabilidade
deste comité, entre outras, analisar e propor metodologias, políticas, procedimentos e ferramentas de avaliação para os demais riscos a que o Banco se
encontra exposto. Adicionalmente, o Comité de Risco tem a responsabilidade de coordenar, orientar e liderar as actividades da função de gestão de riscos,
nomeadamente:
v

Apresentar relatórios que espelhem o perfil de risco do Banco, nomeadamente: (i) o Registo dos Principais Eventos de Risco (KICL), e (ii) o Universo
de Riscos;

v

Garantir que as revisões anuais às políticas de gestão de risco são efectuadas bem como propor os limites de apetência ao risco a serem aprovados
pelo Conselho de Administração do Banco;
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v

Observar a implementação das políticas, aderência aos níveis de apetência ao risco e limites de tolerância aprovados;

v

Monitorizar a concretização e a efectividade dos planos de acção/remediação como mitigantes dos principais riscos;

v

Observar a aderência aos Estatutos, Regulamentos do Banco, requisitos legais e Código de Ética/Conduta;

v

Identificar, promover, orientar e supervisionar o processo de implementação do Programa de Prevenção do Branqueamento de Capitais (BC), o Combate
ao Financiamento do Terrorismo (FT), bem como a função de assegurar o seu cumprimento em todas unidades do Nedbank Moçambique S.A., formulando
políticas, processos, práticas, procedimentos, sistemas, formação, comunicações e estruturas de risco.

v

Monitorizar riscos operacionais relacionados com os serviços prestados por terceiros, entre outros;

v

Analisar com regularidade os relatórios produzidos pela DCG - Compliance;

v

Submeter observações, sugestões, recomendações ou propostas relacionadas, à Comissão Executiva e, através deste, ao Comité de Gestão de Risco
e Capital, sempre que necessário.

RISCO DE CRéDITO
O Risco de Crédito, considerado o risco com impacto mais significativo pelo Banco, corresponde à probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos
resultados ou no capital, devido à incapacidade de uma contraparte cumprir com as obrigações contratuais estabelecidas com o Nedbank Moçambique, no
âmbito da sua actividade creditícia. Devido à relevância deste risco na actividade do Banco, a sua gestão e controlo são suportados pela utilização de um
sistema de identificação, avaliação e quantificação de risco, e acompanhado em fórum próprio (CRAM).
O risco de crédito de contraparte consiste na incerteza sobre a capacidade da instituição financeira nacional ou estrangeira ou de outras entidades não residentes cumprirem com obrigações decorrentes de operações de comércio internacional ou da utilização dos diversos produtos dos mercados: monetário,
de capitais, cambial e seus derivados.
A análise à exposição do risco de crédito no Nedbank Moçambique é realizada em quatro fases e em conformidade com o Regulamento de Crédito, como
a seguir se apresenta:
v

Comité de Gestão de Clientes de Risco Elevado (HRCC)

Estas análises são efectuadas por equipas técnicas, compostas por profissionais com experiência compatível com a dimensão e complexidade
das operações. Após a referida análise, as operações acima de um determinado valor, são submetidas ao Conselho de Crédito ou ainda ao
Comité de Gestão de Risco e Capital para uma apreciação e deliberação, garantindo assim maior rigor e objectividade na avaliação dos riscos
da operação. No caso de operações menos significativas, estas são aprovadas de acordo com os limites de competência estabelecidos para
este efeito.

O HRCC é um subcomité da Comissão Executiva, mais concretamente do Comité de Risco, tendo como objectivo a análise da relação do Banco com
Clientes classificados com Risco Elevado baseado nas avaliações de risco em vigor no Banco, em linha com as exigências do Gabinete de Informação
Financeira de Moçambique (GIFiM). A função do Comité é assegurar, entre outros, a supervisão, acção e consciencialização objectiva e contínua em relação
ao risco de Branqueamento de Capitais/Financiamento do Terrorismo e ao status específico de classificação de risco dos clientes do banco.
v

Fase de contratação – efectuada por Unidade Orgânica independente, esta fase ocorre após a fase de concessão e tem como objectivo assegurar todas
as condições definidas na aprovação das operações, respeitando os limites impostos na lei, regulamentos do Banco Central e normativos internos para
que sejam devidamente formalizadas as operações de crédito.

v

Fase de carregamento – após formalização das condições do financiamento, são dadas instruções para efectuar o carregamento da operação.

Comité de Acompanhamento do Risco de Crédito (CRAM)
O CRAM é um subcomité da Comissão Executiva que tem como responsabilidade identificar, avaliar, acompanhar, controlar e gerir o risco de crédito e o risco
de concentração na carteira de crédito. Este Comité também tem como objectivo a monitorização da eficácia das questões operacionais com impacto significativo no risco de crédito, incluindo entre outros: (i) o enfoque na optimização de processos de recuperação de crédito de qualidade incerta e a avaliação e
adequação contínua do processo de tomada de decisão, bem como (ii) a monitorização das provisões/imparidades relativamente às exposições, permitindo
aos seus membros uma visão global da performance da carteira de crédito do Banco e dos riscos associados.
Os debates e deliberações tidas neste fórum suportam análises e decisões do Comité de Gestão de Risco e Capital (subcomité do Conselho de Administração),
do Comité de Risco (ERCO) e do Conselho de Crédito.

Após carregamento das operações, segue-se a gestão de contratos que se baseia na manutenção da informação actualizada para o consumo interno,
bem como para controlo de eventuais carregamentos irregulares.
v

Consequentemente este Órgão tem competência para decidir sobre operações de crédito cujas condições propostas excedam o poder de decisão dos níveis
inferiores. Nas decisões tomadas são considerados diversos critérios, tais como o tipo de operação, envolvimento do Cliente com o Banco, montante, prazo,
nível de risco, bem como o nível de cobertura por colaterais apresentados.

Fase de gestão e acompanhamento – é efectuada de forma contínua pelas diversas unidades intervenientes e de forma estruturada pelo Comité de Gestão
de Acompanhamento do Risco da Carteira de Crédito (CRAM) que se reúne regularmente. No decorrer deste fórum é analisada a qualidade da carteira
e decide-se sobre matéria de gestão de risco de crédito, incluindo a recuperação de crédito e riscos decorrentes de concentrações na carteira de crédito.
Além do referido Comité, o Banco efectua uma monitorização regular da carteira de crédito através de análises efectuadas pelo modelo de cálculo de
imparidade de acordo com a metodologia de IFRS 9 que contempla 3 estágios de deterioração da exposição de crédito desde a sua originação. O Banco
também analisa os riscos decorrentes de concentrações na sua carteira de crédito. Estas análises são feitas por grupo, sector, produto, localização
geográfica, entre outros.

Conselho de Crédito
Como subcomité da Comissão Executiva as principais responsabilidades assentam na deliberação sobre a concessão de operações de crédito com
o objectivo de desenvolver a carteira de crédito do Banco e de modo a assegurar uma qualidade em linha com as expectativas que emanam do
Conselho de Administração, bem como na contenção do risco de crédito dentro dos parâmetros definidos, em conformidade com a Política Interna
de Crédito e com as boas práticas bancárias internacionais. Em termos do processo de decisão de crédito, este Órgão ocupa o 2º nível mais alto
de decisão (em termos de competências) dos 4 níveis hierárquicos existentes: Comité de Gestão de Risco e Capital; Conselho de Crédito; Direcção
de Crédito e Balcões.

Fase de concessão - tem o seu início antes da concessão propriamente dita, através da análise rigorosa das operações, que incide na classificação de
risco do Cliente, no tipo de crédito, na finalidade do crédito, na capacidade de reembolso do Cliente e, caso existam, nas garantias oferecidas (referenciadas na secção V - Mecanismos de controlo do limite de risco de crédito e políticas de mitigação).

v

Fase de recuperação - análise de forma separada das responsabilidades de operações vencidas. Deste modo, considera um crédito em mora quando a
responsabilidade de uma operação está vencida há mais de 1 dia, e em incumprimento (default) quando a responsabilidade está vencida há mais de 90 dias.

O processo de monitorização é despoletado quando uma operação se encontra em mora, com vista à sua pronta recuperação. A gestão diária
da recuperação é efectuada pela Área de Recuperação (responsável pela gestão do crédito vencido acima de 30 dias e do crédito em fase de
contencioso).
Simultaneamente, a gestão do risco da carteira de crédito é acompanhada regularmente pelas Direcções Comerciais, Direcção de Crédito e Direcção de
Risco, e é monitorizada, como referido anteriormente, pelo Comité de Acompanhamento do Risco da Carteira de Crédito (CRAM).

Comité de Activos e Passivos (ALCO)

RISCO DE LIqUIDEz

O ALCO do Nedbank Moçambique é um subcomité da Comissão Executiva e tem como principais responsabilidades a gestão do Balanço do Banco, incluindo, entre outros aspectos, o acompanhamento do risco de taxa de juro, liquidez e de mercado e, adicionalmente, a implementação de um processo eficaz
para assegurar uma gestão prudente dos aspectos relacionados com o capital do Banco, honrando os limites estabelecidos, bem como a identificação,
mensuração, controlo e monitorização dos riscos financeiros. Adicionalmente, este Comité tem a responsabilidade de produzir os relatos financeiros em
cumprimento dos estatutos e regulamentos associados aos riscos descritos.

O Risco de Liquidez refere-se à eventual ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital do Banco, decorrentes da incapacidade do Banco
em honrar com as suas obrigações financeiras, sobretudo a curto prazo, à medida que se vencem ou em assegurar o refinanciamento dos activos detidos
no seu Balanço, sem incorrer em custos ou perdas significativas, devido à (i) deterioração das condições de financiamento (risco de financiamento) e/ou (ii)
venda dos seus activos por valores inferiores aos do mercado (risco de liquidez de mercado).

Através da Direcção de Risco é garantida a função independente de acompanhamento dos riscos de mercado.

Comité de Tecnologias de Informação
Este é também um subcomité da Comissão Executiva que tem a seu cargo, entre outros, o acompanhamento da execução das políticas adoptadas pelo
Banco em matéria de gestão de risco de tecnologias de informação e a validação do plano quadrimestral de desenvolvimentos de software, tanto para os
sistemas core, como para os sistemas não core.

Comité de Acompanhamento de Desenvolvimento de Carreiras
Como subcomité da Comissão Executiva, este fórum que se realiza anualmente, tem como finalidade o acompanhamento das necessidades de capital
humano do Banco.
O comité de acompanhamento e desenvolvimento de carreiras realiza avaliações dos talentos e colaboradores com potencial de progressão profissional
semestralmente. Também planeia o desenvolvimento, coloca talentos para posições-chave e atribui e ratifica as intervenções de desenvolvimento.

Direcção de Auditoria Interna (DAI)
A Direcção de Auditoria Interna que exerce uma função de 3ª linha de Defesa, fornece uma garantia independente e objectiva ao Conselho de Administração
do Nedbank Moçambique através do Comité de Auditoria, de que os processos de governação (incluindo a ética profissional), gestão de riscos e sistemas
de controlo interno são adequados e efectivos para mitigar os riscos mais significativos, tanto actuais como emergentes, que ameaçam a realização dos
objectivos do Banco e, assim, ajudam a melhorar a cultura de controlo do Nedbank Moçambique.
A actuação desta Unidade Orgânica é realizada de forma independente, sendo da sua competência a avaliação da adequabilidade das políticas, processos
e procedimentos, bem como a verificação se estes são respeitados.

Direcção de Compliance e Governance (DCG)
A Direcção de Compliance e Governance (DCG) conjuntamente com a Direcção de Risco caracteriza-se pela necessária independência que lhe permite fazer
parte da 2ª linha de defesa, face às restantes Unidades Orgânicas, em concordância com as recomendações do Acordo de Basileia.
Esta Direcção tem como principal responsabilidade monitorar o funcionamento do sistema de controlos internos do Banco, procurando reduzir os riscos de
não conformidade de acordo com a complexidade dos negócios existentes, assim como propagar a cultura de controlo para assegurar a observação das leis
e regulamentos internos e externos. Adicionalmente, tem a missão principal de apoiar a estrutura de Governação Corporativa, disponibilizando informação
relativa à evolução da actividade de controlo do risco de Compliance e da exposição do Banco a este risco específico. São, deste modo, da competência
desta Direcção, desenvolver entre outras, as seguintes actividades-chave:

A gestão do risco de liquidez realizada pelo Banco tem por finalidade garantir a existência de recursos suficientes, tanto em meticais como em moeda estrangeira, para honrar os pagamentos agendados e os rotineiros compromissos financeiros associados aos custos fixos do Banco, bem como programar
aplicações de sobras de caixa (excedentes) em activos de elevada liquidez. Esta gestão leva em consideração as disponibilidades em moeda nacional e
em moeda estrangeira, bem como os gaps comerciais a curto e médio prazo, e também, o rácio de transformação global em Meticais e em USD (principal
moeda estrangeira transaccionada pelo Banco).
Para controlo do risco de liquidez foi desenvolvido um modelo que considera, entre outros, a liquidez imediata (em meticais), que mede as necessidades máximas de tomada ou aplicação de fundos que pode ocorrer em meticais, bem como a respectiva quota de mercado face ao sistema financeiro no País. Este
modelo considera também os gaps comerciais a curto e médio prazo, assim como o rácio de transformação global e em USD (principal moeda estrangeira
transaccionada pelo Banco) e cria diversos quadros possíveis de evolução da liquidez do Banco, devolvendo períodos de sobrevivência (medição em dias)
com e sem eventuais medidas de intervenção por parte da gestão do Banco.
A implementação da política e dos procedimentos de gestão da liquidez, que define as responsabilidades neste âmbito, é exercida pela Sala de Mercados
dentro dos limites definidos, sendo estes normativos definidos e aprovados pelo Conselho de Administração. Tanto as necessidades de financiamento como
os eventuais excessos de liquidez são geridos através de operações efectuadas nos mercados monetários.
No decorrer do ano de 2021 o nível de transformação de recursos em crédito revelou-se mais equilibrado que no ano anterior, não implicando o recurso a
fontes alternativas de financiamento. Em conformidade com a estratégia do Banco, o nível de recursos registou uma redução dos depósitos de Clientes, em
contrapartida do aumento de Crédito a Clientes, permitindo um crescimento sustentável da carteira de crédito.
A gestão de liquidez do Banco a nível estrutural é acompanhada sistematicamente pelos Órgãos de gestão, observando um conjunto de indicadores que
visam caracterizar e gerir o risco de liquidez, como sejam:
v

As condições actuais do mercado;

v

O rácio de transformação de depósitos em crédito, tanto a nível global como por tipo de moeda;

v

Os prazos residuais dos diferentes activos e passivos para cada um dos diferentes prazos considerados;

v

A evolução dos respectivos gaps de liquidez pelos diferentes prazos considerados.

v

Os saldos ou buffers de liquidez imediata tanto em moeda nacional como em moeda estrangeira

v

A carteira de investimentos em Bilhetes do Tesouro e de Obrigações do Tesouro. Carteiras de elevada liquidez que são instrumentos fundamentais para
o reforço de liquidez de contingência.

O primeiro semestre de 2021 foi novamente caracterizado por um excedente de liquidez, em linha com as características do mercado, cuja tendência
manteve-se ao longo do resto do ano. Os testes de esforço indicam que o Banco teria liquidez global suficiente para fazer face a eventos de esforço severo e
encontra-se actualmente adequadamente posicionado. Apesar do aumento no rácio de transformação global, o mesmo mantém-se baixo, o que, mesmo esforçado, permanece abaixo da apetência ao risco de liquidez do Banco, conforme se pode verificar no seguinte quadro reportado a 31 de Dezembro de 2021.

Tabela 1 - Rácio de Transformação

v

Analisar e acompanhar o nível de conformidade com base nas exigências legais;

v

Sensibilizar sobre o impacto e as responsabilidades relacionadas com as exigências legais, através da formação dos colaboradores e de outros Stakeholders abrangidos;

MZN ‘000

v

Assegurar que os riscos relacionados com os requisitos regulamentares são identificados, compreendidos e geridos de forma eficaz;

Cenário Base

v

Auscultar as unidades de negócio e emitir opiniões de Compliance com respeito a novas iniciativas de negócios e processos;

v

Manutenção dos relatórios de gestão do risco de Compliance;

v

Elaboração do Relatório de Avaliação de Riscos de AML/CFT (durante a fase de transição para a Direcção de Risco).

Direcção de Risco
Esta Direcção tem a missão de aconselhar o Comité de Risco sobre as medidas a tomar, com base na análise e controlo dos riscos a que o Banco se encontra exposto, actuando como 2ª linha de defesa, conjuntamente com a Direcção de Compliance e Governance. A execução dos mecanismos de gestão
e controlo dos riscos é genericamente da competência das Unidades Orgânicas onde os riscos são originados. É também responsabilidade da Direcção
de Risco apoiar na implementação de um modelo uniforme e transversal à Organização, que permita às respectivas áreas procederem às componentes de
identificação, avaliação, mensuração, gestão, monitorização e reporte dos riscos.
Destaca-se ao longo de 2021, as seguintes actividades em matéria de gestão de risco desenvolvidas pela 2ª linha:
v

Realização de um novo ciclo do exercício de Auto-avaliação dos Controlos de Risco (RCSA) transversal às várias Unidades Orgânicas do Banco e com
um enfoque temático aos riscos corporativos consoante se apresentam em cada Unidade Orgânica;

v

Monitorização dos indicadores-chave de risco (KRI) e variáveis relevantes dos riscos corporativos;

v

Gestão das seguintes 9 categorias de risco: risco de crédito; risco de liquidez; risco de taxa de juro; risco cambial; risco operacional; risco de compliance;
risco estratégico; risco reputacional e risco de sistemas de informação;

v

Manutenção dos modelos de mensuração de risco existentes;

v

Realização do Comité de Risco, responsável pela implementação das políticas e dos limites de apetência ao risco, e pela monitorização das práticas
de gestão de risco;

v

Participação no Comité ALCO (Gestão de Activos e Passivos - Asset and Liability Management);

v

Participação no Conselho de Crédito;

v

Participação no Comité de Acompanhamento do Risco da Carteira de Crédito;

v

Participação no Comité de Risco de Clientes de Risco Elevado;

v

Revisão de políticas e regulamentos existentes e elaborar novas políticas em matéria de risco;

v

Participação no Fórum de Aprovação de Novos Produtos e Serviços do Banco;

v

Melhoria contínua em termos de desenvolvimentos informáticos para a elaboração da informação pertinente aos relatórios externos e internos;

v

Cálculo de imparidade com base no modelo independente e objectivo em conformidade com a Norma Internacional de Relato Financeiro 9 (IFRS 9).

Impacto no rácio de transformação (%)

Redução dos depósitos em 5%
Redução dos depósitos em 10%
Redução dos depósitos em 15%

Crédito a
clientes

11,000,352

Recursos de
clientes

Rácio de
transformação *

25,405,910

43.3%

24,135,614

45.6%

22,865,319

48.1%

21,595,023

50.9%

* Calculado sobre o crédito líquido de imparidade

RISCO DE TAXA DE JURO
O risco de taxa de juro é entendido como a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou capital, devido a movimentos adversos nas
taxas de juro, por via de desfasamentos de maturidades ou de prazos de refixação das taxas de juro, da ausência de correlação perfeita entre as taxas das
operações activas e passivas nos diferentes instrumentos, ou da eventual existência de opções embutidas em instrumentos financeiros do Balanço e fora
do Balanço (posições extrapatrimoniais).
O risco de taxa de juro originado na carteira de crédito é monitorizado regularmente através de um processo de análise de sensibilidade de risco para o
universo de operações que integram o Banco com o objectivo de avaliar a exposição do Banco a este risco e inferir quanto à capacidade de absorver variações adversas nas referidas taxas. É realizada semestralmente a avaliação do risco de taxa de juro para o universo de operações que integram o Balanço
do Banco, medindo os respectivos gaps de taxa de juro para a carteira global e em USD. O risco de taxa de juro é também acompanhado regularmente no
ALCO, em cenário de impactos resultantes de uma variação adversa de 100 pontos base.
As variações das taxas de juro têm efeito ao nível da margem financeira do Banco, impactando o valor económico da mesma. Os factores de risco advêm
do desfasamento de repricing das posições da carteira (risco de repricing) e do risco do nível das taxas de juro de mercado. Além deste, embora com menor
impacto, existe o risco de variações desiguais em diferentes indexantes com o mesmo prazo de repricing.
O risco de taxa de juro de curto prazo é gerido de acordo com os limites autorizados e com as orientações do ALCO que recomenda a Comissão Executiva
do Nedbank Moçambique em harmonização com o Administrador do pelouro.

RISCO DE MERCADO
Este risco consiste na possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a movimentos desfavoráveis no preço de
mercado dos instrumentos da carteira de negociação, provocados, nomeadamente, por flutuações nas taxas de juro, taxas de câmbio ou eventuais cotações
de acções.

Universo de Riscos – Acompanhamento e Controlo dos Riscos

No entanto, em concordância com o Aviso nº 13/GBM/2013, o risco de mercado refere-se apenas à cobertura do risco de taxa de câmbio. Por conseguinte,
refere-se à probabilidade de ocorrência de impactos financeiros negativos, devido a movimentos adversos nas taxas de câmbio, provocados por alterações
no preço de instrumentos que correspondam a posições abertas ou tomadas em moeda estrangeira ou pela alteração da posição competitiva da Instituição
devido a variações significativas das taxas de câmbio.

No desenvolvimento da sua actividade, o Banco assume riscos susceptíveis de causar impactos adversos nos retornos esperados. Face a esta realidade
e com vista a uma melhoria contínua das práticas de gestão, o Banco considera a gestão de risco como um meio essencial para a identificação, avaliação,
mensuração, gestão, monitorização e reporte dos principais riscos, que a seguir se apresentam.

O processo de gestão deste risco compreende um conjunto de políticas, sistemas, procedimentos, métodos (como o RCSA – Risk Control Self-Assessment)
e práticas implementadas e utilizadas pelo Banco com vista a identificar, avaliar, mensurar, controlar, acompanhar e reportar, adequada e tempestivamente
o risco de taxa de câmbio.
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No respeitante a este risco, o Banco tem como orientação principal satisfazer as necessidades dos clientes e não tomar posições de cariz especulativo. A
sua posição cambial é gerida dentro dos limites regulamentares sendo que internamente existem limites mais conservadores por moeda e no global para
efeitos de trading.
O Banco não tem como política investir em produtos estruturados complexos. Para o período de reporte em análise o Banco não detinha qualquer exposição
em derivados.

A Comissão Executiva aprova as medidas necessárias para colmatar os eventuais riscos de reputação, com base em reportes da Direcção de Compliance
e Governance e da Direcção de Marketing e Comunicação, conforme se apresenta de seguida:

Figura 3 - Reporte de eventos de risco de reputação

A exposição ao risco cambial é gerida diariamente com recurso a limites de exposição por moeda e agregados com base nos indicadores prudenciais fixados
pelo Banco de Moçambique e pelos alertas prévios definidos internamente. Estes últimos (alertas) estão definidos sob a forma de Posição Efectiva Global
(PEG), que se obtém pela soma do valor positivo das posições longas e do valor negativo das posições curtas, expressando cada moeda no contravalor
equivalente em USD.

Comissão Executiva

A Sala de Mercados tem a competência de gestão da taxa de câmbio. Em termos de estrutura de governance, a gestão deste risco é apresentada e discutida,
regularmente, em sede de Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO). Na gestão deste risco é também analisada a evolução das taxas de câmbio, dos
activos e passivos financeiros por moeda, entre outras, bem como são identificados os principais riscos associados à carteira de investimentos do Banco.
As estratégias definidas pelo Banco assumem uma perspectiva de médio e longo prazo, incidindo sobre as posições estruturais da carteira bancária. Para
esta avaliação, são utilizadas como rúbricas de referência: o risco de conversão que se refere ao risco resultante da variação dos valores contabilísticos das
posições da carteira bancária, resultante de alterações nas taxas de câmbio utilizadas na conversão para a moeda base. Contudo, consoante a evolução do
mercado cambial no país, as decisões são tomadas pela Comissão Executiva e ALCO no sentido de garantir o normal funcionamento do Banco em harmonização com as orientações emanadas pelo Banco de Moçambique.

Direcção de Compliance
e Governance

Direcção de Marketing
e Comunicação

Riscos intrínsecos
e de Conformidade

Imagem e
Comunicação in/externa

Na monitorização da actividade financeira são utilizados, entre outros, mapas da posição cambial, mapas de liquidez em moeda estrangeira por contraparte,
mapas de evolução das principais moedas e de relatórios sobre os testes de esforço efectuado às taxas de câmbio.

RISCO OPERACIONAL
O Nedbank Moçambique define o risco operacional como o risco de perda resultante de sistemas, pessoas ou processos inadequados ou deficientes a nível
interno ou de eventos a nível externo. O risco operacional inclui o risco legal, nomeadamente a exposição a multas, sanções ou indemnizações por danos e
perdas decorrentes de acções de supervisão ou acordos privados.
Desde o início da sua actividade, o Banco tem adoptado princípios e práticas internacionais que procuram garantir uma adequada gestão de risco e medidas
de controlo interno que permitem mitigar eventuais riscos operacionais, tais como a adequada segregação de funções e de procedimentos de autorização
e reconciliação.

A Direcção de Compliance e Governance (Departamento de Compliance), com base nas políticas e procedimentos aprovados pelo Conselho de Administração,
gere os riscos intrínsecos e a conformidade das actividades desenvolvidas, sendo da sua responsabilidade as acções abaixo descritas:
v

Identificar, analisar e divulgar as novas determinações legais;

v

Avaliar a conformidade do Banco face à regulamentação vigente;

A gestão do risco operacional baseia-se nas seguintes ferramentas:

v

Monitorizar e controlar o cumprimento dos normativos em vigor;

v

Auto-Avaliação de Controlos de Risco (RCSA)

v

Emitir pareceres sobre normativos internos;

O Processo de Auto-Avaliação de Controlos de Risco assegura o cumprimento das seguintes etapas fundamentais para a gestão eficaz do risco operacional, que passa pela/o: (i) identificação do risco, causas e controlos de forma consistente e estruturada; (ii) avaliação; (iii) mensuração; (iv) gestão; (v)
monitorização e (vi) reporte. O método de avaliação faz uso de um processo de pontuação, estimando a severidade e frequência de cada risco identificado,
o que permite a tomada de decisões adequadas na gestão desses riscos e no desempenho do negócio;

v

Proceder à emissão de opiniões sobre novos produtos e serviços;

v

Analisar a informação na óptica do Know Your Customer (KYC), tanto na vertente interna como externa (com referência aos Bancos Correspondentes);

v

Assegurar em conformidade em matéria de prevenção ao branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo;

Registo de perdas operacionais (Loss data report)

v

Reportar sobre a ocorrência de transacções suspeitas;

Acompanhamento das ocorrências de risco operacional registadas na Instituição, com indicação dos eventos com perda efectiva;

v

Disponibilizar informação a entidades externas.

Indicadores-chave de risco (KRI)

A Direcção de Marketing e Comunicação, através das actividades que lhe foram delegadas, deve:

Acompanhamento de eventos significativos de risco operacional.

v

Avaliar a qualidade do serviço prestado ao Cliente através da análise dos procedimentos de tratamento das reclamações (quadro reportado ao Banco de
Moçambique pela DCG- Compliance), do Estudo de Satisfação do Cliente e de qualquer outra informação interna relevante;

v

Determinar um posicionamento adequado do Banco e da sua imagem;

v

Garantir um adequado padrão de qualidade da imagem do Banco;

v

Orientar as acções de comunicação interna e externa de acordo com o posicionamento pretendido da Instituição, dos seus produtos, dos seus serviços
e da sua imagem;

v

Proceder à avaliação regular do plano de comunicação em cenários de crise;

v

Avaliar a imagem percepcionada através de visitas e reportes regulares, pelo Estudo de Satisfação do Cliente e de outra informação relevante disponível;

v

Mensurar e analisar os resultados das acções de marketing realizadas.

v
v

O controlo e a mitigação do risco operacional, transversal a todas as Unidades Orgânicas do Banco, é da incumbência de todos os Colaboradores, sendo
esta a abordagem mais adequada para percepcionar as eventuais não conformidades existentes, estimar o respectivo efeito, bem como para a tomada de
medidas preventivas e/ou correctivas (planos de acção) para mitigar o risco.
Não obstante a existência de um limite interno para as perdas operacionais, o método de cálculo dos requisitos de fundos próprios para efeitos de capital
prudencial para cobertura de risco operacional corresponde ao Método do Indicador Básico (BIA), regulamentado através do Aviso nº 12/GBM/2013 do Banco
de Moçambique. Segundo a metodologia de cálculo, os requisitos de capital baseiam-se num indicador definido como relevante, que é multiplicado por uma
percentagem fixa, correspondente a 15% da média aritmética do indicador relevante anual positivo, dos últimos 3 anos.

RISCO ESTRATéGICO

O Conselho de Administração assegura a adopção das melhores práticas internacionais pelo Banco, entre outras, através das seguintes acções:

O risco estratégico traduz-se na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital devido à tomada de decisões estratégicas
inadequadas e/ou da sua deficiente implementação e/ou da incapacidade de resposta a alterações do meio envolvente (interno ou externo) do Banco. Este
risco é uma função da compatibilidade dos objectivos estratégicos de uma Instituição, das estratégias de negócio desenvolvidas, dos recursos empregues
para alcançar tais objectivos e da qualidade de implementação dos mesmos.

v

Aprovar uma estratégia de gestão e controlo do risco de reputação;

v

Aprovar as políticas e procedimentos relacionados com a gestão do risco reputacional;

v

Deliberar sobre situações identificadas de risco legal e contratuais mais relevantes, bem como das deficiências detectadas pelo controlo da Direcção de
Compliance e Governance;

O processo de planeamento estratégico, adoptado pelo Nedbank Moçambique, é suportado na elaboração de um plano de implementação dos objectivos
definidos e de um orçamento trienal que definem claramente a missão, os objectivos bem como as prioridades a alcançar. O planeamento estratégico é
abrangente e conta com a participação do Conselho de Administração bem como de várias Unidades Orgânicas do Banco.

v

Certificar a implementação de acções consonantes com a gestão e controlo do risco reputacional pelas Unidades Orgânicas envolvidas.

A definição dos objectivos estratégicos é da responsabilidade do Conselho de Administração com base na proposta da Comissão Executiva que, por sua
vez, é elaborada pela Direcção de Planeamento e Controlo Orçamental (DPCO) com base nos inputs das várias Direcções/Unidades Orgânicas e entidades
externas (FMI, INE, Banco de Moçambique, Grupo Nedbank, entre outras). É também da responsabilidade do Conselho de Administração que os limites de
exposição sejam observados, que os planos de acção para a obtenção dos objectivos estratégicos, sejam os adequados e que haja uma clara definição das
linhas de autoridade na estrutura organizacional, bem como a aderência ao processo de revisão estratégica e adopção dos planos de negócio.
A execução e o acompanhamento da implementação do plano estratégico são realizados da seguinte forma:
v

O Conselho de Administração aprova o orçamento anual e faz o seu acompanhamento através das contas recebidas com regularidade mensal, reunindo-se trimestralmente;

v

A Comissão Executiva supervisiona e gere o desempenho do Banco com base na informação financeira mensal elaborada pela Direcção Financeira e
de Contabilidade (DFC), bem como através da informação produzida pelo ALCO;

v

As várias Unidades Orgânicas do Banco asseguram a implementação e garantem que os processos de gestão do risco estratégico estão em concordância
com os objectivos definidos, através das políticas, processos e procedimentos internos;

v

A Auditoria Interna, de forma independente, avalia a observação do processo de gestão estratégica, implementação dos planos de negócio, estrutura,
e responsabilidades e sistemas.

O processo descrito anteriormente encontra-se ilustrado no seguinte diagrama:

Figura 2 - Plano estratégico
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CA – Conselho de Administração
CE – Comissão Executiva
DPCO – Direcção de Planeamento e Controlo Orçamental
DFC – Direcção Financeira e de Contabilidade
UO – Unidades Orgânicas

RISCO DE REPUTAÇÃO
Este risco consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes duma percepção negativa da imagem
da Instituição, fundamentada ou não, por parte de Clientes, fornecedores, analistas financeiros, Colaboradores, investidores, Órgãos de imprensa ou pela
opinião pública em geral.
Do ponto de vista conceptual, o Nedbank Moçambique entende que eventos de risco de reputação podem afectar a capacidade da Instituição em estabelecer
novas relações com os seus Clientes, contrapartes, Colaboradores, investidores, assim como a capacidade de manter ou aprofundar os relacionamentos
existentes, podendo conduzir não só a perdas financeiras directas e imediatas, mas também a processos litigiosos, à erosão da base de Clientes, a dificuldades na obtenção de recursos ou à saída de Colaboradores-chave.
A Direcção de Compliance e Governance em harmonia com a Direcção de Marketing e Comunicação exerce a gestão do risco de reputação no Banco, com
a finalidade de assegurar o respeito pelas normas e usos profissionais e deontológicos, bem como das regras de conduta e de relacionamento com clientes,
de modo a proteger a honorabilidade do Banco e a evitar percepções negativas da imagem da Instituição.
O Conselho de Administração do Nedbank Moçambique acompanha sistemática e atentamente os riscos inerentes às diversas actividades do Banco através de reportes internos e externos que evidenciam a conformidade dos requisitos legais e regulatórios, correspondendo às expectativas e exigências dos
demais stakeholders do Banco.

3-9

O Conselho de Administração procede ao acompanhamento deste risco, que se consubstancia na necessidade de observância da respectiva legislação e
regulamentos, tomando as medidas necessárias para a identificação, mensuração e controlo deste risco.
Todas as Unidades Orgânicas do Banco são responsáveis pela gestão deste risco, estando incumbidas de aplicar as políticas e princípios básicos de conformidade, bem como explicar os principais processos, a todos os níveis da Instituição, que permitam identificar e gerir este risco, suportando-se na área
de Compliance incluída na Direcção de Compliance e Governance. Esta Unidade Orgânica tem como principais objectivos assegurar a observância pelas
disposições legais e regulamentares em vigor, de forma a proteger a Instituição de eventuais sanções.
Adicionalmente, esta Direcção efectua avaliações às Unidades Orgânicas e reporta as suas constatações directamente à Comissão Executiva e ao RCMC,
com conhecimento da Direcção de Risco. Sempre que se verifiquem desconformidades são propostas acções correctivas que, após aprovação da Comissão
Executiva, são acompanhadas para verificação sobre o estado da implementação dos mesmos, com o objectivo de reduzir e/ou eliminar os riscos.

Risco tecnológico relaciona-se com qualquer resultado adverso (dano, perda, interrupção, violação, irregularidade ou falha) decorrente do uso ou dependência de hardware, software, dispositivos electrónicos, redes e sistemas de telecomunicações. Estes riscos podem também estar associados a falhas de
sistemas, erros de processamento, defeitos de software, erros de operação, erros de parametrização ou programação, erros da arquitectura dos sistemas,
falhas de hardware, deficiência de capacidade, vulnerabilidade de rede, fraquezas de controlo, brechas de segurança, sabotagem interna, espionagem,
ataques maliciosos, incidentes de hacking, conduta fraudulenta e capacidades de recuperação deficientes.

Fase de Execução
1m

Comissão
Executiva

A possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de violações ou a não conformidade com leis, regulamentos,
contratos, códigos de conduta, práticas instituídas ou princípios éticos bem como a interpretação incorrecta das leis ou regulamentos em vigor, definem o
Risco de Compliance. O Banco é exposto a este tipo de risco devido às relações com um grande número de stakeholders (accionistas, reguladores, clientes,
contrapartes) bem como as autoridades fiscais e locais.

RISCO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Aprovação
pelo CA

Níveis de
Aprovação

RISCO DE ComplianCe

O Nedbank Moçambique reconhece a magnitude e intensidade dos riscos inerentes às tecnologias de informação, provenientes da utilização das mesmas
e da internet, tanto na Instituição, em particular, como no sistema financeiro, em geral. Como tal, o Banco encontra-se comprometido na melhoria contínua
do processo de gestão deste risco, bem como em aumentar gradualmente a abrangência desta gestão de modo a assegurar a continuidade do negócio.
O Conselho de Administração é responsável por assegurar a existência de uma estrutura apropriada para implementação dos objectivos estratégicos e a
adequação dos sistemas de informação e tecnologia para o cumprimento dos objectivos definidos.
As duas Direcções de Tecnologia de Informação, nomeadamente a Direcção de Infraestrutura e Serviços, e a Direcção de Desenvolvimento Aplicacional,
asseguram a gestão deste risco, através de rotinas regulares de análise e acompanhamento de desenvolvimentos, por reuniões de acompanhamento informático e pela realização periódica do Comité de IT.
O controlo e mitigação deste risco incorpora as políticas internas, normas de procedimentos que definem processos, tais como o de atribuição de utilizadores e perfis, a criação e gestão de backups, a manutenção de logs, relatórios diários de controlo e testes de intrusão aos sistemas informáticos. O nível do
controlo na implementação destas medidas é assegurado pela execução periódica de auditorias internas e externas por empresas do ramo de IT, bem como
por equipas do Grupo Nedbank.

4. ESTRUTURA DE CAPITAL (Risco de Solvência e Gestão de Capital)
O capital e a manutenção de níveis adequados de reservas são evidências do compromisso dos accionistas em assegurar a continuidade das operações e
a solvência do Banco. O risco de solvência é medido pelo rácio de solvabilidade (adequação de capital), que requer a manutenção de um nível adequado de
capital em relação ao activo ponderado pelo risco.
O cálculo dos fundos próprios é efectuado a partir das suas demonstrações financeiras, sendo estes constituídos pelos fundos próprios de base (designados
por TIER 1), e pelos fundos próprios complementares, (TIER 2), encontrando-se em conformidade com o estabelecido no Aviso nº 08/GBM/2017 do Banco
de Moçambique de 03 de Abril de 2017, que revogou o Aviso nº 14/GBM/2013. Refere-se também que os principais elementos dos fundos próprios de base
do Banco, em 31 de Dezembro de 2021, são constituídos pelo capital elegível, pelas reservas e resultados elegíveis.
A política assumida pelo Banco e pelos accionistas, em termos de solvabilidade, prevê a retenção de um nível de capital suficiente para manter o rácio de
solvabilidade acima dos níveis exigidos pelo Regulador, que se encontrava fixado na data a que este relatório se reporta em 12%. O rácio de solvabilidade
reportado a 31 de Dezembro de 2021, excluindo os resultados do exercício, situou-se nos 14.9% (14,9%, em 31 de Dezembro de 2020), revelando adequação para a continuidade da actividade do Banco.
Nota: durante o ano de 2021, o Banco efectuou a revisão do balanço e da demonstração de resultados, e identificou inconsistências: (1) nos juros de activos financeiros referentes aos anos financeiros de 2020 e de 2019; e (2) nas penalidades sobre juros de mora de crédito para o ano financeiro de 2020.
De acordo com o IAS 8, que prevê a incorporação das alterações nas estimativas contabilísticas e erros quando identificadas, a Gestão do banco efectuou
a reexpressão dos saldos comparativos de 2019 e de 2020. Esta alteração reflecte-se em todas secções do relatório que expressam valores de Dezembro
2020, resultando numa redução de 0,56% no rácio de solvabilidade e 3,7% nos fundos próprios.
Os objectivos do Banco relativamente à gestão do capital baseiam-se num Processo de Auto-Avaliação da Adequação do Capital Interno
(ICAAP), nos termos do qual existem políticas e procedimentos para garantir que o Banco consegue identificar, avaliar e informar sobre todos
os riscos materialmente relevantes, sendo este um processo abrangente que faz a relação entre o capital e o risco. O ICAAP do Banco tem
como premissa a eficácia da alocação do seu capital aos riscos a que se encontra exposto (ou seja, não se limita apenas aos fundos próprios
evidenciados no Balanço).

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A adequação dos níveis de capital e a sua manutenção são monitorizadas continuamente, pela Gestão do Banco, com base nos rácios constantes nas
instruções recebidas do Banco de Moçambique para efeitos de supervisão. A informação requerida é partilhada com o Banco de Moçambique numa base
mensal, sendo respeitadas as exigências da Autoridade Reguladora, nomeadamente:
v

Valor mínimo de capital regulamentar;

v

Rácio mínimo de adequação do capital regulamentar;

v

O capital regulamentar do Banco foi apurado em conformidade com as normas regulamentares aplicáveis na data de referência deste relatório, nomeadamente com o disposto no Aviso nº 08/GBM/2017 do Banco de Moçambique.

Decomposição dos Fundos Próprios e Rácios de Solvabilidade
A tabela abaixo, a qual evidencia o cumprimento integral de todos os requisitos a que o Banco esteve sujeito em termos do seu capital, apresenta a decomposição dos fundos próprios, as exigências de capital para cobertura dos principais riscos do Banco, bem como os rácios de solvabilidade para os exercícios
findos em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020.

Tabela 4 - Rácio de solvabilidade
MZN’000

O quadro que se segue sumariza a decomposição do capital regulamentar à data de 31 de Dezembro de 2021:

Tabela 2 - Decomposição do capital regulamentar

31 Dezembro
2021

31 Dezembro
2020

2,890,000

2,890,000

Reserva legal

306,165

306,165

Resultados acumulados aprovados

379,793

379,793

(297,332)

(368,669)

-

(71,118)

Capital realizado
31 Dezembro
2021

31 Dezembro
2020

Fundos próprios de base (Tier I)
2,890,000

2,890,000

Reserva legal

306,165

306,165

Resultados acumulados aprovados

379,793

379,793

(297,332)

(368,669)

-

(71,118)

Capital realizado

Activos intangíveis
Insuficiência de Provisões
Reservas de reavaliação negativas
Total

(14,859)

-

3,263,768

3,136,171

Activos intangíveis
Insuficiência de Provisões
Reservas de reavaliação negativas
Complementares

Fundos próprios complementares (Tier II)
Provisões para riscos gerais de crédito até ao limite de 0,0125% dos activos ponderados pelo risco de crédito
Empréstimos subordinados
Total

2,575

2,258

-

79,426

2,575

81,684

(129,597)

(428,459)

3,136,746

2,789,396

De base principais (Core Tier I)

3,575,959

3,146,161

De base (Tier I)

3,263,768

3,136,171

Risco de Crédito

20,601,011

18,066,127

Activos do Balanço (On-Balance Sheet)

18,221,033

15,841,195

2,379,977

2,224,932

Risco Operacional

351,539

362,904

Risco de Mercado

34,371

269,434

20,986,920

18,698,464

Rácio Solvabilidade

Imobilizado recebido em reembolso de crédito próprio
Parte que excede os limites de concentração de riscos
Total
Capital qualificado (Fundos Próprios)¹

(129,597)

(75,144)

-

(353,315)

(129,597)

(428,459)

3,136,746

2,789,396

O apuramento dos Fundos Próprios do Nedbank Moçambique, conforme referido no capítulo anterior, encontra-se em concordância com os requisitos do
Regulador. No essencial, o cálculo decorre de informação contabilística constante das Demonstrações Financeiras do Banco, complementada com informação de natureza extra-contabilística.

Fundos próprios de base ou capital TIER I: referem-se ao capital social (líquido do valor escriturado das acções), lucros acumulados e reservas legais
criadas pela aplicação de resultados retidos. A este valor é acrescida a componente de Outros Instrumentos de Capital (valor actual do benefício implícito obtido com o custo de um empréstimo subordinado em vigor). O valor contabilístico dos activos intangíveis, bem como a insuficiência de provisões
regulamentares, é deduzido para efeitos de determinação do valor do capital TIER I;
Fundos Próprios Complementares ou capital TIER II: são fundamentalmente constituídos por empréstimos subordinados e provisões para riscos gerais
de crédito até 0,0125% dos activos ponderados. É deduzido para efeitos da determinação do valor do capital TIER II, o valor do imobilizado recebido em
reembolso do crédito próprio (classificado como disponível para venda).

O valor dos investimentos em associadas é deduzido ao capital TIER I e TIER II para efeitos de determinação do capital regulamentar. Tratamento idêntico é
adoptado relativamente às exposições não reconhecidas no Balanço, com ligeiros ajustamentos, por forma a reflectirem as perdas potenciais face à natureza
da contingência.

As respectivas metodologias para avaliar a adequação do capital, nomeadamente quanto aos requisitos para cobertura do risco de crédito por classes de
risco, bem como as exigências de capital para o risco operacional e o risco de mercado seguem o disposto no Aviso nº 11/GBM/2013, Aviso nº 12/GBM/2013
e Aviso nº 13/GBM/2013, respectivamente, referenciadas nos capítulos IV, VII e VI deste documento.

Tabela 3 - Requisitos para cobertura do risco de crédito, Risco de Mercado e Risco Operacional
MZN’000
31 Dezembro
2021

31 Dezembro
2020

31 Dezembro
2021

31 Dezembro
2020

POSIÇÃO
EM RISCO
PONDERADA

POSIÇÃO
EM RISCO
PONDERADA

REqUISITOS
DE CAPITAL
PARA A
COBERTURA
DO RISCO
(12%)

REqUISITOS
DE CAPITAL
PARA A
COBERTURA
DO RISCO
(11%)

20,601,011

18,066,127

2,472,121

2,167,935

18,221,033

15,841,195

2,186,524

1,900,943

11,111

12,856

1,333

1,543

5,394,617

4,267,078

647,354

512,049

Governos e Bancos Centrais Estrangeiros

-

-

-

Organizações Internacionais

-

-

-

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

-

-

-

Autoridades Municipais

-

-

-

Caixa e Equivalentes de Caixa
Governo de Moçambique e Banco de Moçambique

Entidades do Sector Público

-

-

-

43,939

61,074

5,273

7,329

Instituições de Crédito

2,975,488

1,722,907

357,059

206,749

Empresas

6,994,590

7,026,986

839,351

843,238

Carteira de Retalho Regulamentar

444,963

415,237

53,396

49,828

Exposições Garantidas por Bens Imóveis

374,555

252,284

44,947

30,274

28,930

134,164

3,472

16,100

Empresas Públicas

Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado

-

-

-

-

Outros Activos

1,952,839

1,948,609

234,341

233,833

Fora do Balanço

2,379,977

2,224,932

285,597

266,992

Risco Elevado

1,696,320

1,586,552

203,558

190,386

-

-

-

683,657

638,380

82,039

76,606

-

-

-

351,539

362,904

42,185

43,548

34,371

269,434

4,124

32,332

20,986,920

18,698,464

2,518,430

2,243,816

Fundos
Próprios

3,136,746

2,789,396

Excesso

618,316

545,581

Risco Médio
Risco Médio/Baixo
Risco Baixo
Operacional
Mercado
TOTAL

16.8%

Rácio Global

14.9%

14.9%

v

Crédito vencido: todas as facilidades de crédito com prestações de capital e/ou juros que não tenham sido regularizadas na data do seu vencimento
(inclui mora a partir do primeiro dia).
No caso dum devedor se encontrar em incumprimento (atraso há mais de 90 dias) relativamente a qualquer obrigação material perante o Banco, o valor
inclui também o crédito vincendo associado a todas as obrigações do cliente. O Banco evidencia, em termos contabilísticos, no item “crédito e juros vencidos” toda e qualquer operação de crédito e respectivos juros que se encontrem vencidos, conforme acima referido, independentemente das garantias
associadas, conforme as regras contabilísticas em vigor e de acordo com as regras do Órgão de Supervisão.

v

Crédito objecto de imparidade: é entendido como sendo toda a carteira de crédito, incluindo as responsabilidades extrapatrimoniais.

Principais métodos utilizados para a determinação de correcções de valor e provisões
Política de cobertura
Em relação ao risco de taxa de juro da carteira bancária, o Banco adopta um perfil de risco conservador. Deste modo, a cobertura é efectuada recorrendo a
instrumentos do Balanço, podendo ter um enquadramento contabilístico de justo valor e/ou fluxos futuros.

Fluxos de caixa e justo valor

Requisitos de Capital para o Risco de Crédito, Risco de Mercado e Risco Operacional

No Balanço

16.8%

15.6%

As definições para efeitos contabilísticos são:

Os fundos próprios do Banco são determinados no quadro regulamentar em vigor e resultam da soma dos fundos próprios de base (TIER I) com os fundos
próprios complementares (TIER II):

Crédito

17.0%

6. RISCO DE CRéDITO

5. ADEqUAÇÃO DE CAPITAIS

RISCOS

Core Tier I Capital
Tier I Capital

¹ Os Fundos Próprios referentes a 31 de Dezembro de 2021 excluem os Resultados Líquidos do respectivo exercício económico, e os Fundos
Próprios referentes a 31 de Dezembro de 2020 incluem os Resultados Líquidos negativos do respectivo exercício económico.

¹ Os Fundos Próprios referentes a 31 de Dezembro de 2021 excluem os Resultados Líquidos do respectivo exercício económico, e os Fundos Próprios referentes a 31 de Dezembro de 2020
incluem os Resultados Líquidos negativos do respectivo exercício económico.

v

81,684

Fundos Próprios¹

Total dos Riscos

v

-

2,575

Elementos a deduzir

Elementos extra-patrimoniais (Off-Balance Sheet)

Outras deduções do Capital

(14,859)

O crédito a clientes só deixa de estar reconhecido no Balanço quando (i) os direitos contratuais do Banco relativos aos respectivos fluxos de caixa expiram,
(ii) o Banco transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios associados.
Quando determinado crédito é considerado incobrável, i.e., não existem possibilidades realistas de recuperação do crédito numa perspectiva económica,
este é abatido ao activo, ou seja, é feita a sua anulação contabilística. Para créditos associados a colateral(ais), a sua anulação contabilística é efectuada
tendo em consideração o recebimento dos fundos provenientes da realização dos colaterais ou dação, e após o reconhecimento de uma perda por imparidade de 100%.
O crédito e valores a receber abrange os créditos concedidos pelo Banco a Clientes e a Instituições de Crédito, operações de locação financeira, participações em empréstimos sindicados que não sejam transaccionadas num mercado activo e para os quais não haja intenção de venda.
No momento inicial, os créditos e valores a receber são registados ao justo valor. Em geral, o justo valor no momento inicial corresponde ao valor de transacção e inclui comissões, taxas ou outros custos e proveitos associados às operações de crédito.
Posteriormente, os empréstimos e contas a receber são valorizados ao custo amortizado, com base no método da taxa de juro efectiva e sujeitos a testes
de imparidade.
Os juros, comissões e outros custos e proveitos, associados a operações de crédito, são periodificados ao longo da vida das operações, independentemente
do momento em que são cobrados ou pagos. As comissões recebidas por compromissos de crédito são reconhecidas de forma diferida e linear durante a
vida do compromisso.

Imparidade
O Banco quantifica eventuais perdas por imparidade com base num novo modelo de cálculo objectivo e independente, em concordância com os requisitos do
IFRS9, onde a identificação de indícios de imparidade reconhece as perdas esperadas (expected credit loss - ECL). As perdas esperadas de crédito reflectem
o valor actual de todas as insuficiências de fluxos de caixa relacionadas com cenários de incumprimento sejam eles (i) nos doze meses seguintes, ou (ii) ao
longo da vida útil esperada (vida útil) de um instrumento financeiro, dependendo da deterioração do crédito desde o seu registo inicial. A ECL deve reflectir-se num resultado ponderado e imparcial, em oposição da melhor estimativa à data, de acordo com a abordagem anterior. A probabilidade de um resultado
ponderado considera diversos cenários com base em projecções sustentadas e razoáveis.
A abordagem do Banco considera os processos e modelos regulamentares de capital existente para a maioria da carteira de crédito, empregando o método
padrão no modelo de crédito para cálculo de necessidades de capital regulatório, através do desenvolvimento de metodologias e modelos, tendo em atenção
a dimensão relativa, qualidade e complexidade da carteira. A IFRS 9 considera o cálculo da ECL através da multiplicação da probabilidade de incumprimento
(probability of default – PD), perda dado o incumprimento (loss given default – LGD), exposição em incumprimento (exposure at default – EAD).
O modelo de imparidade com base nas IFRS 9 usa uma abordagem em três estágios, baseada na amplitude da deterioração do crédito desde o seu registo
inicial:
v

Estágio 1 – A ECL a 12 meses é aplicável a todos os activos financeiros que não tenham sofrido um aumento significativo do risco de crédito (significant
increase in credit risk – SICR) desde o seu registo inicial e não tenham incorrido em perdas por imparidade. O ECL é calculado usando a PD de 12 meses, que representa a probabilidade de incumprimento nos próximos 12 meses. Para os activos com uma maturidade inferior a 12 meses, a PD utilizada
corresponde à maturidade remanescente;

v

Estágio 2 – Quando um activo financeiro incorre num SICR, posterior ao seu registo inicial, mas ainda não tenha incorrido em perdas por imparidade, é
considerado no Estágio 2. Este Estágio requer que o cálculo da ECL seja baseado na PD do período de vida útil, ou seja, representa a probabilidade de
incumprimento que ocorra pelo remanescente período da vida útil estimado do activo financeiro. Para este Estágio os níveis de imparidade são maiores
devido ao incremento do risco e ao impacto de um maior horizonte temporal, quando comparado com os 12 meses do Estágio 1;

v

Estágio 3 – Os activos financeiros que evidenciem perdas objectivas de imparidade serão considerados neste Estágio. À semelhança do Estágio 2, a
provisão para perdas de crédito continuará a registar perdas esperadas de crédito durante a vida útil do activo financeiro. As operações reestruturadas
são consideradas neste Estágio.

Adicionalmente, o modelo contempla intervalos de períodos em atraso específicos, estágios de contaminação, operações reestruturadas e regras para
recuperação do Estágio 2 e Estágio 3.
Em 2021, em alinhamento com o apoio do Grupo, o Nedbank Moçambique deu início ao processo de recalibração do modelo de imparidade para a parte
patrimonial do segmento wholesale.
O modelo foi produzido tendo em conta as classificações/ratings de risco de crédito e contempla duas partes de cálculo, nomeadamente:
(i) Análise Individual a clientes classificados no estágio 3, cuja selecção é feita na óptica do grupo económico e que tenham pelo menos 10 milhões de meticais de exposição. Destes clientes da análise individual calcula-se o rácio de cobertura por imparidade para aplicação de forma equitativa aos restantes
clientes do estágio 3 mas com exposição abaixo dos 10 milhões de meticais;
(ii) Análise Colectiva dos clientes classificados no estágio 1 e 2 baseada nos factores de risco (PD e LGD).
Alguns dos conceitos chave da IFRS 9, que têm maior impacto e que exigem maior necessidade de julgamento são:

Avaliação de aumento significativo do risco de crédito
Importa referir que os Fundos Próprios referentes a 31 de Dezembro de 2021 excluem os Resultados Líquidos do respectivo exercício económico. Os Fundos
Próprios referentes a 31 de Dezembro de 2020 incluem os Resultados Líquidos negativos do respectivo exercício económico e os Resultados Líquidos do
exercício económico de 2019. Para efeitos da adequação de capitais, à data de 31 de Dezembro de 2021, o Nedbank Moçambique apresentava um excedente de Fundos Próprios de 618.3 milhões de meticais.

4-9

A avaliação de aumento significativo de risco de crédito é efectuada num processo por fases considerando os dias em atraso. Adicionalmente, a metodologia
permite que se avalie se o risco de crédito de um activo financeiro aumentou desde o registo inicial, ou não, através da comparação entre o risco de incumprimento ao longo do período de vida útil do activo financeiro à data de relato e o correspondente risco de incumprimento à data do registo inicial, utilizando
os principais indicadores de risco usados nos procedimentos de gestão de risco do Banco.
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Esta avaliação é de natureza simétrica, no sentido em que permite que o risco de crédito de activos financeiros volte à Fase 1 após um período de cura, isto
é, se o risco de crédito desde o registo inicial tiver diminuído e já não seja considerado significativo (curado). O Banco assume que o risco de crédito nos
activos financeiros aumenta significativamente se o activo financeiro se encontrar vencido por mais de 15 dias.
O Banco considera um activo financeiro como estando em incumprimento quando: é improvável que o mutuário pague na íntegra as suas obrigações de
crédito ao Banco, sem que este tenha de recorrer a execução de garantias (se houver alguma); ou se o activo financeiro se encontrar vencido há mais de
90 dias.

Exposição do risco de crédito
A Administração do Banco está igualmente confortável com a exposição actual ao risco de crédito, devendo este entendimento ser interpretado no quadro
de condições de mercado adversas.

Tabela 6 - Exposição do risco de crédito
MZN’000

Factores macroeconómicos, informação prospectiva (Forward looking information – FLI) e múltiplos cenários

Máximo de exposição

A IFRS 9 requer uma estimativa probabilística imparcial de perdas de crédito ponderadas, avaliando uma série de possíveis resultados que incorporem
previsões de conjunturas económicas futuras.
Os factores Macroeconómicos e FLI devem ser incorporados na mensuração da ECL, bem como a determinação se houve, ou não, aumento significativo
do risco de crédito desde o registo inicial. A mensuração da ECL à data de relato deverá reflectir informação de suporte razoável à data de relato acerca de
eventos passados, correntes e de previsões económicas futuras.
O modelo contempla variáveis macroeconómicas altamente correlacionadas ao histórico de incumprimento verificado nas instituições de crédito moçambicanas. A análise de componentes principais foi, então, utilizada para converter as variáveis seleccionadas em componentes não correlacionadas e agregar
os resultados da análise em um indexante único de crédito, optimizado para maximizar a correlação com a experiência do sector financeiro. O indexante de
crédito calculado, é vinculado à experiência do Nedbank Moçambique, baseado nos seus dados históricos, usando o modelo Vasicek.
Previsões de indicadores macroeconómicos, revistas e aprovadas semestralmente, são usadas para criar uma previsão do indexante de crédito e ajustar
taxas padrão utilizadas no cálculo de imparidade segundo a IFRS 9, para que reflicta o impacto esperado das condições macroeconómicas futuras. O Banco
contemplava a 31 de Dezembro de 2021, três cenários com probabilidades ponderadas para determinar a ECL (base, optimista e pessimista), conforme se
pode verificar no quadro imediatamente abaixo.

31 Dezembro
2021
Exposição ao risco de crédito relativo a activos reconhecidos na demonstração da posição financeira
5,274,756

4,933,562

Crédito a Clientes

11,860,162

10,525,442

Activos financeiros e outros investimentos¹

12,336,601

14,619,294

29,471,519

30,078,298

Garantias prestadas

4,734,279

4,444,192

Linhas de crédito não utilizadas²

3,151,756

3,722,909

Cartas de crédito

1,032,264

1,024,779

Disponibilidades no Banco de Moçambique

Tabela 5 - Indicadores macroeconómicos
Crescimento do PIB%

Inflação (média %)

Cenário Base

Cenário
Pessimista

Cenário Optimista

Cenário Base

Cenário
Pessimista

Cenário Optimista

2021Q4

2.5

2.3

2.8

5.5

6.1

5.0

2022Q4

6.0

5.4

6.6

7.0

7.7

6.3

2023Q4

7.5

6.8

8.3

7.5

8.3

6.8

2024Q4

10.0

9.0

11.0

5.5

6.1

5.0

31 Dezembro
2020

8,918,299

9,191,881

38,389,818

39,270,179

¹ Os Títulos estão ilíquidos de imparidade
² Inclui cartões de crédito

Crédito por desembolso
O crédito por desembolso, à data de 31 de Dezembro de 2021, concedido por tipo de garantia é decomposto do seguinte modo:

Tabela 7 - Crédito por desembolso por tipo de garantia
MZN’000

Julgamento crítico de crédito
31 Dezembro
2021

31 Dezembro
2020

Crédito com garantias reais

5,096,064

5,187,409

Vida útil esperada

Crédito com outras garantias

4,612,097

2,521,129

O Banco, na mensuração do ECL, considera o prazo máximo contratual, ao qual se encontra exposto ao risco de crédito. Todos os termos contratuais devem
ser considerados na determinação da vida útil esperada, incluindo opções de reembolso antecipado, extensões e prorrogações.

Crédito sem garantia

1,380,295

1,941,051

A metodologia de cálculo do ECL exige que o Banco use o seu julgamento crítico de crédito, para incorporar o impacto estimado de factores não incluídos
nos resultados do modelo de cálculo da imparidade, em todos os períodos de relato.

Para certas facilidades de crédito prorrogáveis, que não possuem prazo fixo de maturidade, a vida útil é estimada com base no período ao qual o Banco está
exposto ao risco de crédito e onde as perdas de crédito não poderão ser mitigadas pela intervenção da gestão.
Os pressupostos do comportamento de longevidade foram feitos com base numa abordagem por produto (tipo de facilidade) e segmento (empresas e retalho), envolvendo o uso de factores de conversão de crédito (Credit Conversion Factors – CCF).

Parâmetros chave segundo a IFRS 9:

Operações de locação financeira

496,350

442,457

11,584,806

10,092,046

Crédito vencido - até 90 dias

32,127

18,791

243,228

414,605

11,860,162

10,525,442

Crédito vencido - mais de 90 dias

Imparidade para riscos de crédito

-859,810

-746,419

11,000,352

9,779,023

v

A PD a 12 meses é usada para a Fase 1 da ECL e a PD até a maturidade para a Fase 2 e Fase 3 da ECL;

v

A LGD 1 é a perda dado o incumprimento para exposições na Fase 1 (a perda caso uma exposição entre em incumprimento nos próximos 12 meses);

v

A LGD 2 é a perda dado o incumprimento para exposições na Fase 2 (a perda esperada ao longo da vida útil da exposição);

Crédito vencido

v

A LGD 1 é ajustada tendo em atenção que as facilidades de crédito podem reverter a situação de incumprimento, voltar a entrar em incumprimento e
subsequentemente serem abatidas ao activo, bem como permitir o aumento da probabilidade de abate ao activo, à medida que o tempo em NPL aumenta;

A análise por antiguidade dos créditos das exposições classificadas como vencidas, à data de 31 de Dezembro de 2021, apresenta-se no quadro seguinte:

v

A LGD 3 é a perda dado o incumprimento para exposições na Fase 3 (a perda esperada ao longo da vida útil da exposição).

Garantias emitidas, cartas de crédito e limites de crédito não utilizados

Tabela 8 - Crédito vencido por antiguidade
MZN’000

O Banco considera nas suas posições extrapatrimoniais, garantias emitidas, crédito documentários e limites de crédito directo não utilizados.
v

v

Nas rúbricas extrapatrimoniais são consideradas as garantias prestadas e o crédito documentário emitido, aos quais é aplicado um factor de conversão
de crédito (CCF) de 50% sobre a exposição. Para estas rubricas é aplicada a Probabilidade de Default (PD) de 12 meses e uma LGD que segue a curva
de probabilidade para a parte da exposição não coberta por colaterais.
O cálculo de imparidade para os limites não utilizados é efectuado através de uma abordagem por produto (tipo de facilidade) e segmento (empresas e
particulares), envolvendo o uso de factores de conversão de crédito (CCF). A concorrer para o cálculo dos limites não utilizados estão os seguintes produtos:
v Descobertos negociados;
v Contas Correntes Caucionadas;
v Cartões de Crédito.

Para o segmento wholesale, é aplicado um factor de conversão de crédito de cerca de 100% para descobertos negociados e cartões de crédito, e um CCF
de 50% para as contas correntes caucionadas. Para o segmento de particulares é considerado um CCF aproximado a 100% para os descobertos negociados
e cartões de crédito mediante a maturidade
A imparidade é calculada projectando o limite não utilizado pelo prazo residual e descontado pela taxa de juro, sendo utilizada uma PD de 12 meses ou até
à maturidade consoante o estágio em que se encontra e LGD que segue a curva de probabilidade para a parte da exposição não coberta por colaterais.

Outros Activos – Imparidade de Títulos do Tesouro e outras Obrigações
Para determinar a imparidade nos Títulos do Tesouro e nas outras Obrigações, foi aplicada uma metodologia com base nas notações da S&P e com base
nos requisitos de Basileia para as LGD, que é actualizada anualmente.
É estimada que a perda ocorra a meio do período de observação de perdas de 12 meses e que seja descontada usando uma taxa de juro efectiva (Effective
Interest Rate – EIR) a 6 meses.

Crédito vencido

Crédito sem
vencido

1 - 30 dias

31 - 60 dias

> 60 dias

Imparidade

10,404,469

4,472

11,335

180,234

766,144

1,180,336

6,151

2,836

70,328

93,667

11,584,806

10,623

14,171

250,562

859,810

Empresas

9,047,297

3,271

1,759

285,926

632,859

Particulares

1,044,750

6,459

4,441

131,540

113,559

10,092,046

9,730

6,200

417,466

746,419

31 Dezembro
2021

31 Dezembro
2020

31 Dezembro 2021
Antiguidade do Crédito
Empresas
Particulares
Total
31 Dezembro 2020
Antiguidade do Crédito

Total

A análise do crédito vencido por tipo de garantia é a seguinte:

Tabela 9 - Crédito vencido por tipo de garantia
MZN’000

Abates

Crédito vencido

O Banco retira um activo financeiro do Balanço quando existe informação de que o devedor se encontra em grave dificuldade financeira e não há perspectivas realistas de recuperação, e/ou quando atinge o período máximo de permanência em mora, conforme ditado pela regulamentação em vigor. Os activos
financeiros abatidos ainda podem estar sujeitos a actividades de execução de acordo com os procedimentos de recuperação do Banco, considerando o
aconselhamento jurídico, quando apropriado. Quaisquer recuperações feitas são reconhecidas nos lucros.

Crédito com garantias reais

41,496

196,506

Crédito com outras garantias

37,990

25,194

Crédito sem garantia

70,051

61,948

125,819

149,748

275,356

433,396

31 Dezembro
2021

31 Dezembro
2020

11,860,162

10,525,442

859,810

746,419

Operações de locação financeira

Descrição Geral da Política de Gestão do Risco de Concentração de Crédito
O risco de concentração de crédito, de acordo com a circular nº 03/SCO/2013, compreende uma exposição ou um grupo de exposições em risco com potencial para produzir perdas que possam colocar em causa a solvabilidade do Banco ou a capacidade em manter a sua actividade.
As concentrações de crédito, nos termos do Aviso nº 04/GBM/2013, são vistas como exposições em que as perdas potenciais são superiores ao capital,
activos totais ou quaisquer outras medidas adequadas.

As concentrações ao nível do crédito podem tomar a forma de:
i.

Valor bruto de crédito e imparidade
Segue-se a exposição bruta ao Crédito a Clientes e respectiva imparidade:

Tabela 10 - Valor bruto de crédito e imparidade
MZN’000

Empréstimos a um único indivíduo ou a uma contraparte, a um grupo de contrapartes correlacionadas e a sectores ou indústrias tais como comércio,
agricultura, etc.;

ii. Factores comuns ou correlacionados que constituem um grupo de risco.
Importa referir que o Banco reconhece a concentração como uma das razões mais comuns de problemas na carteira de crédito, e que são consideradas em
três vertentes, nomeadamente:
v

Exposições significativas a uma contraparte individual ou a um grupo de contrapartes relacionadas (a partir de 10% do TIER I), onde a soma de todos
os grandes riscos não deve exceder 600% do capital elegível (fundos próprios de base) do Banco;

v

Exposições significativas a grupos de contrapartes cuja probabilidade de entrarem em incumprimento resulta de factores subjacentes comuns (o sector
económico, distribuição geográfica e tipo de produto);

v

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).

Para efeitos das análises de correlação entre as contrapartes, o Nedbank Moçambique considera os seguintes factores de risco:

Valor de crédito bruto
Valor da imparidade

Correcções de Valor das Imparidades de Crédito e Recuperações
Para a análise dos movimentos da imparidade para riscos de crédito é utilizado o quadro que se segue:

Tabela 11 - Correcções de Valor das Imparidades de Crédito e Recuperações
MZN’000

v

Tipo de produto;

v

Região geográfica;

v

Sector de actividade económica;

v

Cliente e relações entre os mesmos;

v

Agências de crédito de exportação (ECA e ECAI).

Abates de crédito

31 Dezembro
2021

31 Dezembro
2020

Saldo em 1 de Janeiro

(746,419)

(927,441)

Dotação do exercício

(212,881)

(642,484)

99,490

823,506

(859,810)

(746,419)

Relativamente ao exercício financeiro findo em 31 de Dezembro de 2021, o Banco considerou as classificações da agência de notação externa de crédito
(ECAI) Standard & Poors Issuer Ratings, sempre que possível, para as avaliações de qualidade de crédito sobre entidades em outras geografias.
Para efeitos de ponderação das posições em risco de países e Instituições sem classificação pelas agências de crédito de exportações (ECA) foram ponderadas de acordo com o Aviso nº 11/GBM/2013 do Regulador.

Exposição bruta ao risco por tipo de exposição de crédito

O Nedbank Moçambique realiza, de modo contínuo, a revisão e consolidação dos seus procedimentos internos de concessão, acompanhamento e recuperação de crédito, assim como de concentração de risco de crédito, para os quais tem limites internos de gestão de risco para os diversos sectores de actividade,
conforme apresentado no capítulo sobre a mitigação do risco de crédito.

O quadro seguinte reflecte a exposição bruta ao risco de crédito, isto é, antes de tomar em consideração quaisquer efeitos dos mitigantes de risco elegíveis,
como por exemplo, os colaterais em 31 de Dezembro de 2021. Em relação aos activos reconhecidos no Balanço, a exposição apresentada é feita com base
no valor ilíquido contabilístico registado.
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Tabela 14 - Distribuição geográfica da exposição bruta de crédito por classes

Tabela 12 - Tipo de exposição de crédito

Tipo de exposição de crédito
Caixa e Disponibilidades em Banco Centrais

Empréstimos e Locações Financeiras1
Títulos
Patrimonial

MZN’000
31 Dezembro
2021

31 Dezembro
2021

31 Dezembro
2020

Média
2021

5,868,035

5,364,251

4,525,506

956,137

2,348,101

1,164,719

4,925,022

6,210,976

4,398,600

Disponibilidades sobre Instituições de Crédito
Aplicações em outras instituições de crédito

MZN’000

11,860,162

10,525,442

11,061,318

6,455,442

6,060,217

6,529,591

30,064,799

30,508,987

27,679,733

Garantias bancárias

4,734,279

4,444,192

4,236,253

Créditos documentários

1,032,264

1,024,779

940,719

POSIÇÕES EM RISCO POR CLASSES

Classes de Risco

Posição
em risco crédito bruto

Moçambique

Inglaterra

Portugal

USA

Alemanha

Outros

648,835

648,835

-

-

-

-

-

15,361,889

15,361,889

-

-

-

-

-

No Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Governo de Moçambique e Banco de
Moçambique
Governos e Bancos Centrais Estrangeiros

-

3,151,756

3,722,909

3,542,451

Organizações Internacionais

-

Compromissos fora do balanço2

8,918,299

9,191,880

8,719,423

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

-

Total

38,983,098

39,700,867

36,399,157

Autoridades Municipais

-

Limites não utilizados em facilidades revolving

“1 Ilíquido de imparidade
2 Inclui limites não utilizados em facilidades revolving (contas correntes caucionadas, descobertos e também cartões de crédito)”

Entidades do Sector Público
Empresas Públicas

62,990

62,990

-

-

-

-

-

Instituições de Crédito

4,330,769

1,768,697

77,371

242,555

2,175,448

65,180

1,519

Distribuição da exposição bruta de crédito por classes e por sectores

Empresas

7,879,552

7,879,552

-

-

-

-

-

A distribuição sectorial das posições em risco originais do Banco é apresentada nos quadros seguintes:

Carteira de Retalho Regulamentar

578,316

577,187

-

831

-

-

297

Exposições Garantidas por Bens Imóveis

829,334

829,334

-

-

-

-

-

Créditos Vencidos

275,356

275,297

-

51

-

-

8

Tabela 13 - Crédito por classes e por sectores
MZN’000
31 Dezembro
2021

POSIÇÕES EM RISCO POR CLASSES

Classes de Risco

Agricultura,
pecuária e
sivicultura

Posição
em risco crédito bruto

Construção
e Obras
Públicas

Indústria

Inst.
Financeiras
Monetárias
e N/
Monetárias

Transportes e
Comunicações

Comércio

Governo de
Moçambique e Banco
de Moçambique

15,361,889

Governos e Bancos
Centrais Estrangeiros

-

Organizações
Internacionais

-

Bancos Multilaterais de
Desenvolvimento

-

Autoridades Municipais

-

Entidades do Sector
Público

-

Empresas Públicas

Consumo
(Particular) e
Habitação

Serviços

-

-

-

-

-

-

-

648,835

-

-

-

-

-

-

-

243,437

2,175,448

65,180

1,824

Particulares

301,866

296,210

-

3,528

109

-

2,019

Estado

405,363

405,363

-

-

-

-

-

16,000

16,000

-

-

-

-

-

8,017,537

8,017,537

-

-

-

-

-

177,533

1,267

-

-

-

-

176,266

8,918,299

8,736,377

-

3,528

109

-

178,285

Empresas Públicas
Instituições de Crédito

1 Não inclui receitas com rendimento diferido

MZN’000

Posição
em risco crédito bruto

Moçambique

Inglaterra

Portugal

USA

Alemanha

Outros

494,969

494,969

-

-

-

-

-

16,551,966

16,551,966

-

-

-

-

-

76,517

76,517

-

-

-

-

-

Instituições de Crédito

3,579,553

785,018

-

192,959

1,932,070

265,415

404,090

Empresas

7,916,900

7,916,900

-

-

-

-

-

539,006

537,348

-

1,113

-

-

545

Classes de Risco
-

-

-

-

39,526

153

-

23,312

-

-

-

-

-

4,330,769

-

-

Empresas

7,879,552

266,936

2,472,298

334,867

1,618,746

826,892

1,548

-

2,358,265

Carteira de Retalho
Regulamentar

578,316

5,855

4,159

5

38,801

10,824

-

467,655

51,017

Exposições Garantidas
por Bens Imóveis

829,334

-

-

-

6,183

9,054

-

404,043

410,054

Créditos Vencidos

275,356

728

121,820

14,359

35,186

2,539

-

71,451

29,272

Categorias de Risco
Elevado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,050,210

-

-

-

62,702

34,281

1,548,163

164,257

240,808

32,017,250

273,519

2,598,277

349,231

1,761,618

923,116

21,891,356

1,107,406

3,112,728

Fora do Balanço
Particulares

301,866

-

-

-

-

-

-

301,866

-

Estado

405,363

-

-

-

-

-

-

-

405,363

16,000

-

-

-

-

-

-

-

16,000

8,017,537

187,505

1,098,483

2,424,963

1,554,932

249,357

-

-

2,502,299

177,533

-

-

-

-

-

177,533

-

-

No Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Governo de Moçambique e Banco de
Moçambique
Governos e Bancos Centrais Estrangeiros

-

Organizações Internacionais

-

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

-

Autoridades Municipais

-

Entidades do Sector Público
Empresas Públicas

Carteira de Retalho Regulamentar

Instituições de Crédito
Total da Posição em
Risco no Fora do
Balanço

Exposições Garantidas por Bens Imóveis

682,457

682,457

-

-

-

-

-

433,396

433,344

-

50

-

-

1

8,918,299

187,505

1,098,483

2,424,963

1,554,932

249,357

177,533

301,866

2,923,661

31 Dezembro
2020

POSIÇÕES EM RISCO POR CLASSES
Posição
em risco
- crédito
bruto

Agricultura,
pecuária e
sivicultura

Indústria

Construção
e Obras
Públicas

Comércio

Transportes e
Comunicações

Inst.
Financeiras
Monetárias
e N/
Monetárias

Consumo
(Particular)
e Habitação

-

-

-

-

-

29,559,656

-

194,123

1,932,070

265,415

404,636

Particulares

238,910

234,279

-

2,861

-

-

1,769

Estado

496,318

496,318

-

-

-

-

-

16,989

16,989

-

-

-

-

-

8,417,926

8,283,540

-

-

1,628

-

132,758

21,738

2,205

-

19,533

-

-

-

9,191,881

9,033,331

-

22,394

1,628

-

134,527

Empresas
Instituições de Crédito
Total da Posição em Risco no Fora do
Balanço
1 Não inclui receitas com rendimento diferido

Serviços

Desdobramento da carteira de Activos por maturidades residuais

No Balanço

Governo de Moçambique e
Banco de Moçambique

2,081,137

32,355,900

Total da Posição em Risco no Balanço¹

Empresas Públicas
MZN’000

Caixa e Equivalentes de
Caixa

A distribuição das posições em risco originais do Banco por maturidades residuais é apresentada nos quadros seguintes:
494,969

-

-

-

-

-

494,969

-

-

16,551,966

-

-

-

-

-

16,551,966

-

-

Governos e Bancos Centrais
Estrangeiros

-

Organizações Internacionais

-

Tabela 15 - Desdobramento da carteira de Activos por maturidades residuais

-

Classes de Risco

Autoridades Municipais

-

No Balanço

Entidades do Sector Público

-

Caixa e Equivalentes de Caixa

76,517

-

-

-

-

46,979

1,139

-

28,399

Instituições de Crédito

3,579,553

-

-

-

-

-

3,579,553

-

-

Empresas

7,916,900

4,831

1,636,863

458,283

2,508,176

867,475

25

-

2,441,246

Carteira de Retalho
Regulamentar

539,006

-

-

37

53,754

8,055

-

428,472

48,688

Exposições Garantidas por
Bens Imóveis

682,457

-

-

-

8,479

-

-

374,847

299,131

Créditos Vencidos

433,396

1,040

184,514

29,224

30,835

11,385

-

131,927

44,470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,081,137

38,573

-

-

32,529

10,113

1,711,003

153,541

135,378

Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Total da Posição em Risco
no Balanço1

32,355,900

44,444

1,821,376

487,544

2,633,774

944,007

22,338,655

1,088,787

2,997,312

Particulares

238,910

-

-

-

-

-

-

238,910

-

Estado

496,318

-

-

-

-

-

-

-

496,318

16,989

-

-

-

-

-

-

-

16,989

Fora do Balanço

Empresas Públicas
Empresas
Instituições de Crédito
Total da Posição em Risco
no Fora do Balanço

8,417,926

159,965

2,124,271

2,446,455

1,272,390

325,631

124,931

-

1,964,285

21,738

-

-

-

-

-

21,738

-

-

9,191,881

159,965

2,124,271

2,446,455

1,272,390

325,631

1 Não inclui receitas com rendimento diferido

Distribuição geográfica da exposição bruta de crédito por classes
A distribuição geográfica das posições em risco originais do Banco é apresentada nos quadros seguintes:

6-9

31 Dezembro
2021

POSIÇÕES EM RISCO POR CLASSES

Bancos Multilaterais de
Desenvolvimento

Empresas Públicas

2,081,137

Outros Activos

Fora do Balanço

1 Não inclui receitas com rendimento diferido

Classes de Risco

-

Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado

Empresas

31 Dezembro
2020

POSIÇÕES EM RISCO POR CLASSES

62,990

Empresas Públicas

-

77,371

-

4,330,769

Total da Posição em
Risco no Balanço1

-

29,453,991

Total da Posição em Risco no Fora do
Balanço

15,361,889

-

-

Instituições de Crédito

Outros Activos

2,050,210

32,017,250

Total da Posição em Risco no Balanço¹

Empresas
648,835

2,050,210

Fora do Balanço

No Balanço
Caixa e Equivalentes
de Caixa

Categorias de Risco Elevado
Outros Activos

146,668

238,910

2,477,591

Governo de Moçambique e Banco de
Moçambique

Até 1 mês

Entre 1 e 3
meses

Entre 3
meses a 1
ano

Entre 1 a 3
anos

Superior a 3
anos

Sem prazo
fixo

648,835

-

-

-

-

-

648,835

Posição
em risco crédito bruto

15,361,889

2,818,600

688,030

3,259,423

1,767,254

1,392,022

5,436,560

Governos e Bancos Centrais Estrangeiros

-

-

-

-

-

-

-

Organizações Internacionais

-

-

-

-

-

-

-

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

-

-

-

-

-

-

-

Autoridades Municipais

-

-

-

-

-

-

-

Entidades do Sector Público

-

-

-

-

-

-

-

Empresas Públicas

62,990

153

-

23,312

39,526

-

-

Instituições de Crédito

4,330,769

1,978,754

-

127,667

54,582

1,269,184

900,581

Empresas

7,879,552

504,074

387,322

2,575,667

1,707,108

2,705,366

15

Carteira de Retalho Regulamentar

578,316

15,173

10,744

80,264

186,025

285,017

1,093

Exposições Garantidas por Bens Imóveis

829,334

141

8,639

64,827

129,311

625,992

424

Créditos Vencidos

275,356

11

922

3,040

11,369

5,164

254,850

-

-

-

-

-

-

-

2,050,210

8,908

60,088

44,914

29,985

358,152

1,548,163

32,017,250

5,325,813

1,155,746

6,179,114

3,925,160

6,640,897

8,790,520

Particulares

301,866

7,200

887

105,965

187,815

-

-

Estado

405,363

-

-

405,363

-

-

-

Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Total da Posição em Risco no Balanço¹
Fora do Balanço

Empresas Públicas
Empresas
Instituições de Crédito
Total da Posição em Risco no Fora do
Balanço
1 Não inclui receitas com rendimento diferido

16,000

-

16,000

-

-

-

-

8,017,537

1,235,242

1,743,571

4,448,488

461,324

-

128,913

177,533

-

71,209

53,796

52,529

-

-

8,918,299

1,242,441

1,831,666

5,013,612

701,667

-

128,913

62
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PUBLICIDADE
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DISCIPLINA DE MERCADO

MZN’000
31 Dezembro
2020

POSIÇÕES EM RISCO POR CLASSES

Classes de Risco
No Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Governo de Moçambique e Banco de
Moçambique
Governos e Bancos Centrais Estrangeiros
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Total da Posição em Risco no Balanço¹
Fora do Balanço
Particulares
Estado
Empresas Públicas
Empresas
Instituições de Crédito
otal da Posição em Risco no Fora do Balanço

POSIÇÕES EM RISCO POR CLASSES

Até 1 mês

Entre 1 e 3
meses

Entre 3
meses a 1
ano

Entre 1 a 3
anos

Superior a 3
anos

Sem prazo
fixo

494,969

-

-

-

-

-

494,969

16,551,966

7,574,915

290,930

1,537,668

1,654,672

540,484

4,953,298

No Balanço

76,517
3,579,553
7,916,900
539,006
682,457
433,396
2,081,137
32,355,900

706,358
370,512
11,063
90,585
243
61,942
8,815,616

1,249,599
20,138
256
1,529
9,824
1,572,277

20,290
516,279
2,145,038
40,624
1,384
1,557
10,113
4,272,953

56,227
1,090,888
178,145
56,165
7,736
57,032
3,100,865

73,072
3,045,183
284,422
533,751
2,046
231,223
4,710,182

2,283,844
15,680
4,614
315
420,285
1,711,003
9,884,007

Governo de Moçambique e Banco de
Moçambique

Posição
em risco crédito bruto

238,910
496,318
16,989
8,417,926
21,738
9,191,881

15,491
2,019,670
1,900
2,037,061

15,222
16,989
1,384,966
1,417,176

31
Dezembro
2020
Posição em risco coberta por:

3,747
496,318
4,209,786
19,533
4,729,384

204,450
707,376
305
912,130

96,129
96,129

-

¹ Não inclui receitas com rendimento diferido

Posição
em risco crédito bruto

Classes de Risco

Caixa e Equivalentes de Caixa

Garantia do
Estado

Hipoteca de
Imóveis

494,969

-

-

-

-

-

494,969

16,551,966

-

-

16,011,482

-

-

540,484

76,517

-

-

-

-

-

76,517

Instituições de Crédito

3,579,553

-

-

-

-

-

3,579,553

Empresas

Governos e Bancos Centrais Estrangeiros

-

Organizações Internacionais

-

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

-

Autoridades Municipais

-

Entidades do Sector Público
Empresas Públicas

-

7,916,900

365,207

-

-

-

-

7,551,693

Carteira de Retalho Regulamentar

539,006

29,462

-

-

-

-

509,544

Exposições Garantidas por Bens Imóveis

682,457

-

-

-

-

682,457

-

Créditos Vencidos

433,396

527

-

-

-

46,636

386,233

Categorias de Risco Elevado

-

-

-

-

-

-

-

2,081,137

91,752

-

-

-

-

1,989,385

32,355,900

486,948

-

16,011,482

-

729,093

15,128,377

Particulares

238,910

6,441

-

-

-

2,324

230,145

Estado

496,318

-

-

-

-

-

496,318

16,989

989

-

-

-

-

16,000

8,417,926

1,368,239

-

-

-

1,759

7,047,927

21,738

-

-

-

-

-

21,738

9,191,881

1,375,669

-

-

-

4,084

7,812,128

Outros Activos
Total da Posição em Risco no Balanço1
Fora do Balanço

Empresas Públicas

Risco de Crédito - Método Padrão

Empresas

Os ponderadores de risco utilizados no cálculo de requisitos de fundos próprios são os definidos pelo Aviso nº 11/GBM/2013 do Banco de Moçambique,
sendo utilizado o método padrão simplificado para a cobertura do risco de crédito.

Instituições de Crédito

Esta metodologia consiste na distribuição das posições em risco originais pelas classes de risco definidas no aviso supracitado. As posições são objecto de
correcções de valor de imparidade para obtenção das posições em risco líquidas. Atendendo às garantias ou cauções associadas às posições, o referido
aviso prevê também a aplicação de técnicas de redução de risco para a reclassificação e/ou redução das posições em risco. Estas posições são objecto de
uma ponderação de acordo com a sua classe de risco.

Penhor de
depósitos

Outras
garantias/
Sem
garantia

Total da Posição em Risco no Fora do
Balanço
1 Não inclui receitas com rendimento diferido

Concentração individual
A 31 de Dezembro de 2021, o índice de concentração individual (ICS) na carteira de crédito a clientes era o seguinte:

7. MITIGAÇÃO DO RISCO DE CRéDITO
No âmbito do cumprimento dos rácios prudenciais regulamentares e de um modo geral, é efectuado um acompanhamento diário e permanente da evolução
da carteira, com principal incidência na análise da concentração de risco (Cliente/grupo, produto, maturidade, sector de actividade), crédito correlacionado
(accionistas, empresas participadas e de grupo e colaboradores) e crédito em grandes riscos (Clientes/grupos com exposição entre os 10% e os 25% do
valor dos Fundos Próprios de Base (TIER 1) do Banco).

Tabela 17 - Índice de concentração individual
Contraparte

Montante de
exposição

X2

Contraparte

Montante de
exposição

X2

1. Mecanismos de controlo do limite de risco de crédito e políticas de mitigação

Cliente 1

698,983,546

488,577,997,718,531,000

Cliente 51

87,391,266

7,637,233,303,169,740

O Banco aplica técnicas de redução de risco de crédito, em concordância com a regulamentação prudencial, nas fases de concessão e acompanhamento.

Cliente 2

543,309,682

295,185,410,554,941,000

Cliente 52

81,684,023

6,672,279,565,221,950

Por forma a reduzir o risco de crédito, o Banco implementou diversas políticas e práticas, destacando-se a obtenção de garantias sobre os empréstimos concedidos, o que constitui uma prática comum, defendendo, deste modo, o Banco de circunstâncias imprevistas. Para tal, são consideradas tanto as garantias
de natureza pessoal com efeito de substituição na posição em risco, como os colaterais financeiros que permitam redução directa do valor da posição. São
também consideradas relevantes as garantias reais hipotecárias como mitigação do risco na carteira de crédito, bem como a gestão de limites e o controlo
das concentrações de risco de crédito onde quer que estejam identificados (em particular, as contrapartes individuais e grupos, e as indústrias).

Cliente 3

531,689,937

282,694,188,575,374,000

Cliente 53

80,419,619

6,467,315,195,699,600

Cliente 4

485,881,059

236,080,403,599,523,000

Cliente 54

80,000,000

6,400,000,000,000,000

Cliente 5

373,548,751

139,538,669,460,174,000

Cliente 55

79,610,018

6,337,754,954,814,920

Cliente 6

348,967,247

121,778,139,360,110,000

Cliente 56

79,296,486

6,287,932,728,186,690

Cliente 7

342,525,640

117,323,814,089,059,000

Cliente 57

79,219,679

6,275,757,570,966,520

O Banco estrutura os níveis de risco de crédito aceitáveis estabelecendo limites em relação ao cliente ou grupo de clientes bem como em função dos sectores económicos e distribuição geográfica. A revisão destes limites é efectuada em função da evolução das condições económicas, de mercado, análises de
crédito e avaliações periódicas da probabilidade de incumprimento.

Cliente 8

335,239,638

112,385,614,973,533,000

Cliente 58

79,172,774

6,268,328,127,020,520

Periodicamente, supervisiona os riscos e realiza revisões aos limites dos níveis de crédito por produto e sector económico, sendo estes reportados ao
Conselho de Administração numa base trimestral. Quaisquer ajustes a estes limites são efectuados e aprovados individualmente.

Cliente 9

334,052,198

111,590,870,717,581,000

Cliente 59

73,368,833

5,382,985,721,813,840

A exposição de qualquer cliente, incluindo bancos, é restringida pelos sublimites que cobrem os riscos reconhecidos e não reconhecidos, na demonstração da posição
financeira e os limites diários de risco em relação a itens de negociação. A exposição actual contra os limites é supervisionada diariamente. A exposição ao risco de crédito é periodicamente gerida através da análise da capacidade dos clientes em liquidar as prestações em dívida, e alterando os limites do empréstimo quando necessário.

Cliente 10

332,454,426

110,525,945,300,499,000

Cliente 60

73,122,581

5,346,911,797,990,850

Cliente 11

326,968,991

106,908,721,075,558,000

Cliente 61

72,033,571

5,188,835,361,096,740

Cliente 12

319,042,584

101,788,170,219,331,000

Cliente 62

71,208,748

5,070,685,791,727,500

O Banco tem implementadas orientações sobre a aceitabilidade das classes específicas de garantia suplementares ou de redução de risco de crédito.

Cliente 13

307,917,882

94,813,421,833,665,000

Cliente 63

70,407,490

4,957,214,677,671,250

Cliente 14

279,382,996

78,054,858,649,504,100

Cliente 64

69,022,503

4,764,105,872,069,260

Cliente 15

276,701,253

76,563,583,306,623,600

Cliente 65

65,744,900

4,322,391,876,010,000

Cliente 16

274,126,035

75,145,083,006,103,400

Cliente 66

65,370,338

4,273,281,034,342,610

Cliente 17

258,374,816

66,757,545,370,026,100

Cliente 67

63,514,418

4,034,081,298,959,880

Cliente 18

254,962,775

65,006,016,722,388,000

Cliente 68

60,946,404

3,714,464,155,655,500

Cliente 19

205,406,876

42,191,984,753,268,900

Cliente 69

60,754,931

3,691,161,582,490,030

Cliente 20

190,981,688

36,474,005,052,018,900

Cliente 70

60,300,000

3,636,090,000,000,000

Cliente 21

190,627,369

36,338,793,989,145,600

Cliente 71

57,868,100

3,348,716,997,610,000

Cliente 22

188,372,951

35,484,368,834,216,600

Cliente 72

57,689,892

3,328,123,590,512,150

Cliente 23

182,937,315

33,466,061,073,059,400

Cliente 73

57,593,094

3,316,964,469,581,660

Cliente 24

182,003,241

33,125,179,886,586,000

Cliente 74

56,783,066

3,224,316,545,747,870

Cliente 25

174,613,319

30,489,811,119,986,400

Cliente 75

55,530,362

3,083,621,130,505,620

Cliente 26

172,513,941

29,761,059,973,912,400

Cliente 76

54,755,886

2,998,207,088,879,000

Cliente 27

165,662,255

27,443,982,599,155,200

Cliente 77

54,582,027

2,979,197,683,558,070

Cliente 28

159,128,509

25,321,882,438,623,200

Cliente 78

53,757,900

2,889,911,812,410,000

Cliente 29

150,268,169

22,580,522,507,411,200

Cliente 79

49,524,032

2,452,629,701,955,880

Os principais colaterais e garantias para os empréstimos e adiantamentos são:
v Colaterais imobiliários (hipotecas);
v Penhor sobre os bens comerciais, como lojas, inventário e contas a receber;
v Colaterais financeiros, tais como títulos de dívida e capital;
v Garantias bancárias on first demand emitidas por bancos ou outras entidades;
v Garantias dos accionistas (corporate guarantees e cartas conforto);
v Fianças e avales.
As garantias são obtidas, por norma, para financiamentos de longo prazo e para financiamentos concedidos a empresas. Adicionalmente, o Banco procura
obter garantias adicionais da contraparte, logo que sejam conhecidos ou percebidos indicadores de imparidade sobre empréstimos e adiantamentos relevantes concedidos a particulares de modo a minimizar o risco de perda de crédito.
Em concordância com o Aviso nº 11/GBM/2013, os Bancos devem calcular o valor de mercado dos colaterais financeiros e reavaliá-los com uma periodicidade mínima semestral e sempre que exista evidência duma redução significativa do respectivo valor de mercado. No caso dos colaterais imobiliários, o
Banco tem introduzido melhorias no sentido de sistematizar o processo de reavaliação dos mesmos numa base regular, com recurso a entidades avaliadoras
externas aprovadas pelo Banco. As avaliações recebidas têm por base relatórios escritos onde são referenciados os métodos aplicados de rendimento, custo
e reposição e/ou comparativo de mercado, onde é relevado o valor de mercado ou da garantia hipotecária, consoante o caso.

2. Principais tipos de garantes e contrapartes de derivados de crédito
Os principais tipos de garantes utilizados pelo Nedbank Moçambique para as suas operações incluem:
v Garantia do Estado (soberano).
v Colaterais financeiros, tais como títulos de dívida e capital (inclui penhores de depósitos);
v Garantias bancárias on first demand emitidas por bancos ou outras entidades (agências de desenvolvimento);
v Hipotecas imobiliárias e de viaturas;
v Penhor sobre equipamentos, bens comerciais, inventário e contas a receber;
v Garantias dos accionistas (corporate guarantees e cartas conforto);
v Fianças e avales.
No período de referência, o Banco não possuía contrapartes de derivados de crédito.

Cliente 30

148,576,551

22,074,991,477,340,300

Cliente 80

47,650,689

2,270,588,188,859,110

Cliente 31

139,340,122

19,415,669,710,447,000

Cliente 81

46,924,518

2,201,910,404,548,170

Cliente 32

138,062,062

19,061,132,985,781,800

Cliente 82

46,145,097

2,129,369,934,685,920

Cliente 33

131,744,613

17,356,642,936,344,800

Cliente 83

44,992,872

2,024,358,505,612,380

Cliente 34

126,713,697

16,056,360,999,805,000

Cliente 84

44,978,309

2,023,048,302,089,070

Cliente 35

123,462,503

15,242,989,601,813,000

Cliente 85

43,883,906

1,925,797,230,321,610

Cliente 36

121,765,693

14,826,884,072,403,500

Cliente 86

42,128,764

1,774,832,774,704,350

MZN’000
31 Dezembro
2021

Cliente 37

121,387,128

14,734,834,814,955,500

Cliente 87

41,472,589

1,719,975,638,362,920

Cliente 38

116,580,000

13,590,896,400,000,000

Cliente 88

40,200,000

1,616,040,000,000,000

Cliente 39

111,458,062

12,422,899,668,768,300

Cliente 89

39,872,550

1,589,820,243,502,500

Cliente 40

109,966,676

12,092,669,927,259,700

Cliente 90

39,810,025

1,584,838,063,429,810

Hipoteca de
Imóveis

Outras
garantias/
Sem
garantia

Cliente 41

108,428,018

11,756,635,108,963,800

Cliente 91

39,499,867

1,560,239,496,177,680

Cliente 42

108,385,264

11,747,365,551,825,700

Cliente 92

39,400,156

1,552,372,256,576,190

-

648,835

Cliente 43

107,171,859

11,485,807,290,782,500

Cliente 93

38,309,240

1,467,597,864,780,490

501,213

Cliente 44

105,572,004

11,145,448,129,925,100

Cliente 94

36,960,999

1,366,115,468,633,660

Cliente 45

105,057,229

11,037,021,346,878,500

Cliente 95

36,903,290

1,361,852,809,133,770

Cliente 46

97,063,420

9,421,307,573,418,600

Cliente 96

36,454,845

1,328,955,718,141,250

Apresenta-se, de seguida, a exposição total de cada classe de risco abrangida por colaterais e garantias referentes a 31 de Dezembro de 2021 e 31 de
Dezembro de 2020, respectivamente:

Tabela 16 - Exposição total de cada classe de risco abrangida por colaterais e garantias

POSIÇÕES EM RISCO POR CLASSES
Posição em risco coberta por:
Classes de Risco

No Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Governo de Moçambique e Banco de
Moçambique
Governos e Bancos Centrais Estrangeiros
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Total da Posição em Risco no Balanço1
Fora do Balanço
Particulares
Estado
Empresas Públicas
Empresas
Instituições de Crédito
Total da Posição em Risco no Fora do
Balanço

Posição
em risco crédito bruto

648,835

Penhor de
depósitos
-

Garantia do
Estado
-

-

15,361,889
62,990
4,330,769
7,879,552
578,316
829,334
275,356
2,050,210
32,017,250

424,384
41,996
1,251
49,281
516,911

-

14,860,675

-

829,334
25,477
854,811

62,990
4,330,769
7,455,169
536,320
248,628
2,000,930
15,784,854

301,866
405,363
16,000
8,017,537
177,533

6,018
1,389,084
-

-

-

-

1,881
15,067
-

293,968
405,363
16,000
6,613,386
177,533

8,918,299

1,395,102

-

-

-

16,948

7,506,249

-

-

14,860,675

-

-

94,125,286

8,859,569,401,480,200

Cliente 97

35,892,680

1,288,284,454,611,080

94,062,881

8,847,825,655,389,210

Cliente 98

32,995,560

1,088,706,991,592,000

Cliente 49

91,923,288

8,449,890,889,011,890

Cliente 99

31,782,349

1,010,117,697,787,450

Cliente 100

Cliente 50

91,400,413

8,354,035,556,602,360

Sub-total

10,978,891,859

3,311,376,985,859,110,000

Nota: Montante de exposição não inclui Juros corridos e nem os Juros em mora acima de
90 dias.

31,593,377

998,141,448,780,633

2,788,524,621

168,233,463,127,998,000

Total

13,767,416,480

3,479,610,448,987,100,000

Total de exposição

16,701,681,617

Sub-total

Em conformidade com a Circular nº 03/SCO/2013 do Banco de Moçambique, o índice de concentração individual do Banco é o seguinte:
v

Índice de Concentração Individual nas 100 maiores contrapartes: 1,51%.

Concentração Sectorial
Segue-se a apresentação da concentração do risco de crédito a clientes por sector económico de actividade, reportado a 31 de Dezembro de 2021:

1 Não inclui receitas com rendimento diferido

7-9

Cliente 47
Cliente 48

MZN’000

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022
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Tabela 18 - Índice de concentração por sector de actividade económica
Montante de exposição
sobre o sector (X)

X2

% Exposição
total

Códico CAE

Sectores de Actividade Económica

A

Agricultura,produção animal, caça, floresta e pesca

499,472,949

249,473,226,535,717,000

2.99%

B

Indústrias extractivas

358,394,509

128,446,624,178,978,000

2.15%

C-10_11_12

Indústrias alimentares, bebidas e tabaco

1,412,379,646

1,994,816,264,654,290,000

8.46%

C-13_14

Têxteis, vestuário

-

-

0.00%

C-15_16

Indústria de couro, madeira e cortiça

-

-

0.00%

C-17

Pasta de papel

-

-

0.00%

C-19

Fabricação de combustíveis e produtos petrolíferos
refinados

-

-

0.00%

C-20_21_22

Indústria química

99,148,597

9,830,444,237,494,110

0.59%

C-23

Vidro,cerâmica e material de construção

188,438,715

35,509,149,476,677,300

C-24_25

Indústrias metalúrgicas

347,304,601

C-26_27_28_33

Máquinas e equipamentos

-

C-29_30

Fabricação de material de transporte

C-18_31_32

Outras indústrias transformadoras

D_E

Electricidade,gás e água

Meticais

Dólares
americanos

Euros

Rands

Libras

Coroa
Suécia

Iene
Japonês

Yuan
Chinês

Total

Caixa e disponibilidades no
Banco de Moçambique

2,496,036

2,853,060

8,791

6,364

-

-

-

-

5,364,251

Disponibilidades em outras
instituições de crédito

225,947

1,779,962

279,838

38,197

23,777

-

-

379

2,348,101

Aplicações em instituições de
crédito

5,336,497

842,282

-

32,197

-

-

-

-

6,210,976

Crédito a clientes

6,856,272

2,922,751

-

-

-

-

-

-

9,779,023

Activos financeiros

MZN’000
Activo

5,996,802

-

304

-

-

-

-

-

5,997,106

1.13%

Activos não correntes detidos
para venda

438,100

-

-

-

-

-

-

-

438,100

120,620,485,838,330,000

2.08%

Outros activos tangíveis

650,851

-

-

-

-

-

-

-

650,851

-

0.00%

369,606

-

-

-

-

-

-

-

369,606

-

0.00%

Activos sob direito de uso

-

-

0.00%

Activos intangíveis

368,669

-

-

-

-

-

-

-

368,669

57,689,892

3,328,123,590,512,150

0.35%

Activos por impostos correntes

16,603

-

-

-

-

-

-

-

16,603

3,156

-

-

-

-

-

-

-

3,156

477,760

15,934

-

-

-

-

-

-

493,694

23,236,299

8,413,989

288,933

76,758

23,777

-

-

379

32,040,136

F

Construção

2,159,543,283

4,663,627,190,328,500,000

12.93%

Activos por impostos diferidos

G

Comércio e reparações

3,308,545,286

10,946,471,911,672,600,000

19.81%

Outros activos

H

Transporte e armazenagem

570,520,042

325,493,118,286,940,000

3.42%

Total do activo

I

Alojamento, restauração e similares

285,993,067

81,792,034,635,694,900

1.71%

J

Actividades de informação e comunicação

505,240,504

255,267,967,059,817,000

3.03%

K

Actividades financeiras e de seguros

1,474,820,848

2,175,096,533,147,130,000

8.83%

Passivo e Capital Prório

L

Actividades imobiliárias

954,734,654

911,518,260,375,109,000

5.72%

M_N

Outros serviços empresariais

3,328,563,945

11,079,337,937,044,400,000

19.93%

Recursos de outras instituições
de crédito

O

Administração pública (reginal e local)

P_Q

Educação, saúde e apoio social

R_S

Outros actividades
Total

118,596

125,142

-

-

-

-

-

-

243,738

18,174,578

8,227,333

268,080

62,482

3

-

-

-

26,732,476

-

-

0.00%

Recursos de clientes

44,211,709

1,954,675,248,954,280

0.26%

Provisões

74,361

-

-

-

-

-

-

-

74,361

Passivo de locação

94,588

372,480

-

-

-

-

-

-

467,068

Passivos subordinados

60,198

-

-

-

-

-

-

-

60,198

1,106,679,369

1,224,739,225,396,840,000

6.63%

16,701,681,617

34,207,323,171,708,000,000

100.00%

Nota: O montante de exposição não inclui os Juros corridos e nem Juros em mora acima de 90 dias.

748,576

118,532

-

-

-

-

-

-

867,108

2,890,000

-

-

-

-

-

-

-

2,890,000

19,228

-

-

-

-

-

-

-

19,228

Outros passivos
Capital social

Pode-se aferir, do quadro acima, que as maiores exposições de risco de crédito por sector económico concentram--se nos sectores do Comércio e
Reparações e na Construção.

Outros Instrumentos de capital

De acordo com a Circular nº 03/SCO/2013, o índice de concentração sectorial é o seguinte:

Reserva Legal

306,166

-

-

-

-

-

-

-

306,166

Resultados acumulados

379,793

-

-

-

-

-

-

-

379,793

22,866,084

8,843,487

268,080

62,482

3

-

-

-

32,040,136

370,215

(429,498)

20,853

14,276

23,774

-

-

379

-

v

Índice de Concentração Sectorial: 12.26%.

Total do passivo e capital
proprio

8. RISCO DE MERCADO

Posição global operacional

O cálculo dos requisitos mínimos dos fundos próprios para cobertura do risco cambial é efectuado em conformidade com o método estabelecido no Aviso nº
13/GBM/2013, no qual são especificadas as regras em matéria de adequação dos fundos próprios para cobertura do risco cambial e do risco de commodities
da carteira de negociação.

Os requisitos de capital para a cobertura do risco cambial, a 31 de Dezembro de 2020, eram os seguintes:
MZN’000

Tanto as posições por moeda como as posições globais, a 31 de Dezembro de 2021, encontravam-se dentro dos limites estabelecidos pelo Banco de
Moçambique.

31 Dezembro 2020

Posição longa

Posição curta

Máximo entre as Posições

Requisito de Capital para cobertura do
risco de mercado

269,434

-

269,434

269,434

Exposição do risco cambial
A 31 de Dezembro de 2021, o risco cambial decorrente da existência de gaps entre o valor dos activos e passivos detidos nas respectivas moedas estrangeiras é analisado como segue:

Tabela 19 - Risco cambial por moeda
MZN’000

Meticais

Dólares
americanos

Euros

Rands

Libras

Coroa
Suécia

Iene
Japonês

Yuan
Chinês

Total

Análises de sensibilidade efectuadas ao risco de taxa de câmbio revelam um impacto reduzido tanto ao nível dos capitais próprios como do Resultado
Líquido do Banco, conforme se pode verificar no quadro abaixo referente ao ano findo em 31 de Dezembro de 2021, o qual apresenta também os resultados
referentes a 31 de Dezembro de 2020.

Tabela 21 - Sensibilidade do risco de taxa de câmbio

Activo

Impactos da variação nas taxas de câmbio

Caixa e disponibilidades no Banco de
Moçambique
Disponibilidades em outras
instituições de crédito

2,007,648

3,735,564

121,300

3,523

-

-

-

-

USD

5,868,035

Período

EUR

zAR

10%

5%

2.5%

10%

5%

2.5%

10%

5%

2.5%

Dez - 2021

(43,882)

(21,941)

(10,970)

1,411

706

353

4,855

2,428

1,214

Dez - 2020

(42,950)

(21,475)

(10,737)

2,085

1,043

521

1,428

714

357

Dez - 2021

68,601

34,300

17,150

4,932

2,466

1,233

8,686

4,343

2,172

Dez - 2020

32,500

16,250

8,125

3,953

1,977

988

3,659

1,830

915

339,604

441,479

172,702

761

833

-

-

758

956,137

Aplicações em instituições de crédito

2,818,600

2,106,421

-

-

-

-

-

-

4,925,022

Crédito a clientes

8,267,797

2,526,211

50,214

156,130

-

-

-

-

11,000,352

Activos financeiros

6,403,991

-

-

-

-

-

-

-

6,403,991

Activos não correntes detidos para
venda

407,218

-

-

-

-

-

-

-

407,218

Outros activos tangíveis

594,598

-

-

-

-

-

-

-

594,598

Activos sob direito de uso

390,086

-

-

-

-

-

-

-

390,086

9. RISCO OPERACIONAL

Activos intangíveis

297,332

-

-

-

-

-

-

-

297,332

O método de cálculo dos requisitos de fundos próprios para efeitos de capital prudencial para cobertura de risco operacional é o Método do Indicador Básico
(BIA), regulamentado através do Aviso nº 12/GBM/2013 do Banco de Moçambique. Segundo este cálculo, os requisitos de capital baseiam-se num indicador
definido como relevante, que é multiplicado por uma percentagem fixa, isto é, corresponde a 15% da média aritmética do indicador relevante anual positivo,
dos últimos 3 anos.

Activos por impostos correntes

16,149

-

-

-

-

-

-

-

16,149

Activos por impostos diferidos

145,655

-

-

-

-

-

-

-

145,655

Outros activos

113,894

12,632

87

256

-

-

-

-

126,869

21,802,571

8,822,307

344,304

160,671

833

-

-

758

31,131,443

Total do activo

Efeito no Capital
Próprio
Efeito no
Resultado antes
de impostos

Segue-se o resumo do apuramento para a base de cálculo de requisitos de fundos próprios para cobertura de risco operacional nos últimos três anos (final
do ano):

Tabela 22 - Base de cálculo dos requisitos mínimos de capital
Passivo e Capital Prório
Recursos de outras instituições de
crédito

MZN’000
1,967

339,078

8,820

44,629

-

-

-

-

394,494

16,529,090

8,489,923

319,573

67,321

3

-

-

-

25,405,910

Provisões

68,826

-

-

-

-

-

-

-

68,826

Passivo de locação

70,558

414,171

-

-

-

-

-

-

484,729

Passivos subordinados

60,198

-

-

-

-

-

-

-

60,198

806,247

17,952

1,799

167

(0)

-

-

-

826,166

2,890,000

-

-

-

-

-

-

-

2,890,000

19,228

-

-

-

-

-

-

-

19,228

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reservas e resultados acumulados

671,099

-

-

-

-

-

-

-

671,099

Resultado do exercício

310,793

-

-

-

-

-

-

-

310,793

21,428,006

9,261,124

330,193

112,117

3

-

-

-

31,131,443

374,565

(438,817)

14,111

48,554

830

-

-

758

-

Recursos de clientes

Outros passivos
Capital social
Outros Instrumentos de capital
Reservas para alteração políticas
contabilísticas

Total do passivo e capital proprio
Posição global operacional

2020

2019

2018

2,506,447

2,875,192

3,271,710

911,028

1,176,765

1,541,001

-

-

-

(+) Comissões Recebidas

495,501

510,704

457,846

(-) Comissões Pagas

114,705

100,299

75,645

(+) Resultados de Operações Financeiras

265,940

264,499

274,056

-8,106

-30,287

66,724

2,234,049

2,343,044

2,453,690

(+) Juros e Rendimentos Similares
(-) Juros e Encargos Similares
(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital

(+) Outros Resultados Operacionais

Nota: Cálculo em conformidade com a metodologia regulamentar

Tabela 23 - Base de cálculo dos requisitos mínimos de capital – Método co Indicador Básico
Indicador Relevante

2020

2019

2018

Base de
Cálculo dos
Requisitos
Mínimos de
Capitais

2,234,049

2,343,044

2,453,690

351,539

Os requisitos de capital para a cobertura do risco cambial, à data de 31 de Dezembro de 2021, eram os seguintes:
Actividades

Tabela 20 - Requisitos de capital para a cobertura do risco cambial

Total das Actividades Sujeitas ao MIB*
MZN’000

* Método do indicador básico aplicável para 2020

31 Dezembro 2021
Posição longa

Posição curta

Máximo entre as Posições

Requisito de Capital para cobertura do
risco de mercado

29,459

34,371

34,371

34,371

A gestão do risco operacional é transversal ao Banco em que a responsabilidade pela gestão é atribuída à 1ª linha de defesa (Process Owners). No desempenho da função de gestão é efectuado uma auto-avaliação dos riscos onde são implementados planos de acção para mitigação da exposição aos riscos
identificados. A monitorização de indicadores-chave de risco (KRI) serve para um acompanhamento mais eficaz da evolução dos mesmos.
No Nedbank Moçambique, as perdas operacionais são caracterizadas consoante a sua natureza.

Em comparação com os valores reportados em 31 de Dezembro de 2020, o risco cambial decorrente da existência de gaps entre o valor dos activos e passivos detidos nas respectivas moedas estrangeiras, é analisado da seguinte forma:
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Os quadros abaixo reportam o perfil das perdas operacionais efectivas em termos de severidade e frequência, reportadas a 31 de Dezembro de 2021, ilustrando a distribuição por origem (causa) do risco.
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Justo valor de activos e passivos financeiros

Figura 4 - Perdas operacionais

Distribuição das perdas por causas de risco
operacional

Nas Demonstrações Financeiras, o justo valor dos activos e passivos financeiros do Banco apresenta-se como se segue, não existindo diferenças face ao
seu valor contabilístico:

Distribuição das ocorrências por causas
de risco operacional

Tabela 25 - Justo valor de activos e passivos financeiros

75%

MZN’000
66%

31 Dezembro
2021

30%

quantia
escriturada

Custo
amortizado

quantia
escriturada

Custo
amortizado

5,868,035

5,868,035

5,364,251

5,364,251

956,137

956,137

2,348,101

2,348,101

4,925,022

4,925,022

6,210,976

6,210,976

Crédito a clientes

11,000,352

11,000,352

9,779,023

9,779,023

Activos financeiros

6,403,991

6,403,991

5,997,106

5,997,106

394,494

394,494

243,738

243,738

25,405,910

25,405,910

26,732,476

26,732,476

60,198

60,198

60,198

60,198

Activos financeiros

24%

Caixa e disponibilidades no Banco de Moçambique
Disponibilidades em outras instituições de crédito

1%

4%

Evento
Externo

Aplicações em outras instituições de crédito

Evento
Externo

Sistema

Pessoas

31 Dezembro
2020

Sistema

Pessoas

Passivos financeiros
Recursos de outras instituições de crédito
Recursos de clientes

10. RISCO DE TAXA DE JURO

Empréstimos subordinados

O risco de taxa de juro originado na carteira de crédito é avaliado semestralmente através de um processo de análise de sensibilidade de risco para o universo de operações que integram o Banco, sendo adicionalmente medidos os respectivos gaps de taxa de juro para a carteira global e em USD. O risco de
taxa de juro é também avaliado regularmente no ALCO, em cenário de impactos resultantes de uma variação adversa de 100 pontos base.

MZN’000
31 Dezembro
2021

Exposição do risco taxa de juro
Os quadros, que a seguir se apresentam, sintetizam a exposição do Banco ao risco de taxa de juro, com datas de referência a 31 de Dezembro de 2021 e a
31 de Dezembro de 2020, respectivamente:

Tabela 24 - Exposição do risco taxa de juro

Caixa e disponibilidades no Banco de
Moçambique
Disponibilidades em outras instituições
de crédito
Aplicações em instituições de crédito

Justo valor
Nível 2

-

-

Activos financeiros

-

-

a) Disponibilidades e aplicações em instituições de crédito

MZN’000
Activos

quantia
escriturada

31 Dezembro
2020

Até 1 mês

Entre 1 e 3
meses

Entre 3 e 6
meses

-

-

59,927

-

Entre 6 e
12 meses

Entre 1 e 3
anos

Entre 3 e 5
anos

Sem taxa

Total

-

-

-

5,868,035

5,868,035

-

-

-

896,210

956,137

O justo valor de disponibilidades, aplicações a taxa variável e depósitos overnight é o seu valor de Balanço. O justo valor estimado para os depósitos a taxa
fixa é baseado nos fluxos de caixa futuros descontados às taxas de mercado monetário prevalecentes para aplicações com risco de crédito e prazo residual
semelhante.
b) Crédito a clientes
O crédito a clientes apresenta-se líquido de imparidade. O justo valor estimado do crédito representa o montante descontado dos fluxos de caixa futuros
cujo recebimento é expectável. Para determinar o justo valor, os fluxos de caixa esperados são descontados a taxas de juro de mercado para instrumentos
similares com riscos de crédito similares.

4,797,355

-

-

127,667

-

-

-

4,925,022

10,294,498

1,272,564

-

50,213

-

-

242,888

11,860,162

396,601

3,129,297

1,579,263

1,343,715

-

-

6,566

6,455,442

Activos não correntes detidos para
venda

-

-

-

-

-

407,218

407,218

Outros activos tangíveis

-

-

-

-

-

594,598

594,598

Activos sob direito de uso

-

-

-

-

-

390,086

390,086

Análise de sensibilidade aos impactos das variações de taxa de juro

Activos intangíveis

-

-

-

-

-

297,332

297,332

Os quadros que se seguem, indicam as exposições dos elementos activos, passivos e extrapatrimoniais (caso aplicável) por intervalo de maturidade ou
refixação de taxa de juros, cujos resultados resultam da aplicação da metodologia de cálculo descrita na Circular nº 04/SCO/2013, nomeadamente:

Crédito a clientes
Activos financeiros

Imparidade Crédito

-

-

-

-

-

(859,810)

(859,810)

Imparidade de Bilhetes de Tesouro

-

-

-

-

-

(6,340)

(6,340)
(45,111)

Imparidade de Obrigações de Tesouro

-

-

-

-

-

(45,111)

Activos por impostos correntes

-

-

-

-

-

16,149

16,149

Activos por impostos diferidos

-

-

-

-

-

145,655

145,655

Outros activos

-

-

-

-

-

126,869

126,869

Total de activos

15,548,380

4,401,861

1,579,263

1,521,595

-

-

8,080,343

31,131,443

Passivos

Até 1 mês

Entre 1 e 3
meses

Entre 3 e 6
meses

Entre 6 e
12 meses

Entre 1 e 3
anos

Entre 3 e 5
anos

Sem taxa

Total

Recursos de outras instituições de
crédito

-

-

-

52,877

52,877

-

288,741

394,494

25,405,808

101

-

-

-

-

25,405,910

-

-

-

-

-

68,826

68,826

Passivo de locação

-

-

-

-

-

484,729

484,729

Passivos subordinados

-

-

-

-

-

60,198

60,198

Outros passivos

-

-

-

-

-

826,166

826,166

Total do capital próprio

-

-

-

-

-

3,891,120

3,891,120

25,405,808

101

-

52,877

-

5,619,780

31,131,443

Total Passivo e Capital próprio
Sensibilidade da taxa de juro na
posição financeira

(9,857,428)

4,401,760

1,579,263

52,877
1,468,718

(52,877)

-

O justo valor estimado dos depósitos sem maturidade definida, que incluem depósitos à ordem, é o montante de reembolso. O justo valor estimado dos
depósitos a taxa fixa é baseado em fluxos de caixa descontados utilizando taxas de juro para novos recursos com prazo residual similar.

v

A estimativa da duração modificada dos elementos da carteira bancária com maturidade igual ao prazo médio de cada banda temporal, assume que
todos os activos, passivos e exposições extrapatrimoniais são remuneradas à taxa de 5%, e que a taxa de desconto para todo o espectro de maturidades
é igualmente de 5%;

Na avaliação do risco de taxa de juro o modelo reporta os resultados obtidos esforçando a taxa de juro em 100 p.b. e 200 p.b. tanto para a carteira global
como para a carteira em USD, de maneira a reflectir o impacto dessa variação nos fundos próprios e na margem financeira, com datas de referência a 31 de
Dezembro de 2021 e a 31 de Dezembro de 2020, respectivamente:

Tabela 26 - Sensibilidade do risco de taxa de juro
Carteira Global: Impactos da variação nas taxas de juros (pb)

Provisões

Recursos de clientes

c) Recursos de clientes e outros empréstimos

2,460,563

-

↑ 100pb
Impacto sobre:
Fundos Próprios

Margem Financeira

Até 1 mês

Entre 3 e 6
meses

Entre 6 e
12 meses

Entre 1 e 3
anos

Entre 3 e 5
anos

Sem taxa

Total

Caixa e disponibilidades no Banco de
Moçambique

-

-

-

-

-

-

5,364,251

5,364,251

Disponibilidades em outras instituições
de crédito

-

-

-

-

-

-

2,348,102

2,348,102

Aplicações em instituições de crédito

6,042,854

-

149,831

18,291

-

-

-

6,210,976

Crédito a clientes

7,487,695

2,020,754

-

-

-

-

1,016,993

10,525,442

498,890

2,400,836

334,880

1,091,235

1,727,744

-

6,631

6,060,217

Activos

Activos financeiros

%

↑ 200pb

%

Montante
‘000

%

↓ 200pb

Montante
‘000

%

Montante
‘000

Dez - 2021

0.71%

24,589

-0.71%

(24,589)

1.43%

49,179

-1.43%

(49,179)

Dez - 2020

-0.42%

(12,177)

0.42%

12,177

-0.84%

(24,354)

0.84%

24,354

Dez - 2021

3.98%

73,580

-3.98%

(73,580)

1.43%

49,179

-1.43%

(49,179)

Dez - 2020

5.38%

87,477

-5.38%

(87,477)

10.77%

174,953

-10.77%

(174,953)

Carteira USD: Impactos da variação nas taxas de juros (pb)
↑ 100pb

↓ 100pb

%

Montante
‘000

0.01%

314

↑ 200pb

%

Montante
‘000

-0.01%

(314)

↓ 200pb

%

Montante
‘000

%

Montante
‘000

0.02%

628

-0.02%

(628)

Impacto sobre:

Período

Fundos Próprios

Dez - 2021
Dez - 2020

-0.41%

(12,023)

0.41%

12,023

-0.83%

(24,046)

0.83%

24,046

Margem Financeira

Dez - 2021

-0.84%

(15,473)

0.84%

15,473

-1.67%

(30,946)

1.67%

30,946

Dez - 2020

-0.39%

(6,271)

0.39%

6,271

-0.77%

(12,541)

0.77%

12,541

MZN’000
Entre 1 e 3
meses

Período

↓ 100pb

Montante
‘000

Nota: os elementos sensíveis à taxa de juros cujo prazo residual de maturidade/refixação é de 181 dias estão incluídos na banda temporal 3-6 meses.
As análises de sensibilidade revelam que o impacto de choques na taxa de juro sobre os fundos próprios é uniforme, indicativo de uma relativa estabilidade
da carteira de activos e passivos e nos gaps de maturidades com o repricing a incidir sobre as bandas temporais de curto prazo.
As análises de sensibilidade de choques na taxa de juro sobre no sentido de medir o impacto sobre a Margem Financeira, revelam também um impacto
reduzido, tendo em consideração deslocações paralelas exigidas pelo Regulador, considerando uma refixação residual da taxa num prazo de 12 meses.

Activos não correntes detidos para
venda

-

-

-

-

-

-

438,100

438,100

Outros activos tangíveis

-

-

-

-

-

-

650,851

650,851

11. PARTICIPAÇÕES PATRIMONIAIS

Activos sob direito de uso

-

-

-

-

-

-

369,606

369,606

As participações detidas pelo Nedbank Moçambique, com objectivos meramente regulamentares / relacionamento, referem-se às seguintes duas (2) entidades referenciadas:

Activos intangíveis

-

-

-

-

-

-

368,669

368,669

Imparidade Crédito

-

-

-

-

-

-

(746,419)

(746,419)

Imparidade de Bilhetes de Tesouro

-

-

-

-

-

-

(7,030)

(7,030)

Imparidade de Obrigações de Tesouro

-

-

-

-

-

-

(56,082)

(56,082)

Activos por impostos correntes

-

-

-

-

-

-

16,603

16,603

Activos por impostos diferidos

-

-

-

-

-

-

3,156

3,156

Outros activos

-

-

-

-

-

-

493,694

493,694

14,029,439

4,421,590

484,711

1,109,526

1,727,744

-

10,267,125

32,040,136

Até 1 mês

Entre 1 e 3
meses

Entre 3 e 6
meses

Entre 6 e
12 meses

Entre 1 e 3
anos

Entre 3 e 5
anos

Sem taxa

Total

-

-

-

-

117,847

-

125,891

243,738

Total de activos

Passivos
Recursos de outras instituições de
crédito

26,198,235

534,241

-

-

-

-

-

26,732,476

-

-

-

-

-

-

74,361

74,361

Passivo de locação

-

-

-

-

-

-

467,068

Passivos subordinados

-

-

-

-

-

-

60,198

As participações detidas, pelos objectivos inerentes à sua detenção, são classificadas na categoria residual de activos financeiros mensurados ao justo valor
através de resultados. O Banco considera que o seu justo valor não difere significativamente do seu valor de aquisição.

Tabela 27 - Participações detidas
31 Dezembro 2021
Entidade
participada

Actividade da
participada

Motivo da
participação
Regulamentar

467,068

SWIFT

Serviços
Financeiros

Relacionamento

60,198

TOTAL

-

-

-

-

-

-

867,108

867,108

-

-

-

-

-

-

3,595,187

3,595,187

26,198,235

534,241

-

-

117,847

-

5,189,813

32,040,136

(12,168,796)

3,887,349

484,711

1,109,526

1,609,897

-

5,077,312

-

9-9

Políticas de avaliação e de contabilidade

Serviços
Financeiros

Outros passivos

Sensibilidade da taxa de juro na
posição financeira

Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais – SWIFT.

SIMO

Total do capital próprio
Total Passivo e Capital proprio

Sociedade Interbancária de Serviços de Moçambique – SIMO;

v

MZN’000

Provisões

Recursos de clientes

v

Nº de acções

31 Dezembro 2020

Montante

63,273
1

Nº de acções

Montante

6,328

63,273

238

1

6,566

6,328
304
6,631

Estes títulos não foram negociados em Bolsa de Valores. O Nedbank Moçambique não registou quaisquer ganhos ou perdas significativas decorrentes de
vendas, liquidações ou outros durante o período. Em termos do ponto 8.2 do capítulo VIII do Aviso 16/GBM/2017, não houve ganhos ou perdas a realizar
reconhecidos no Balanço nem na Demonstração de Resultados, assim como não houve ganhos ou perdas de reavaliação latente não reconhecidas nem no
Balanço nem na Demonstração de Resultados. Nenhum dos valores referenciados na tabela acima se encontram incluídos nos fundos próprios de base e
nos fundos próprios complementares.

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

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE
MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE ISABEL MARIA
DA FONSECA PINTO LOBO
FERNANDES
Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura
pública de vinte de Maio de dois
mil e vinte e dois, lavrada de
folhas sessenta e dois verso a
folhas sessenta e três verso, do
livro de notas para escrituras
diversas número duzentos e
noventa e dois “C”, deste Quarto
Cartório Notarial de Maputo,
perante mim, IVO ALFREDO
MAZIVE, Conservador e Notário
Superior, em exercício no
referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de ISABEL
MARIA DA FONSECA PINTO
LOBO FERNANDES, de sessenta
e seis anos de idade, natural
de Maputo, de nacionalidade
moçambicana, casada sob o
regime de comunhão de bens
adquiridos com Rui Manuel
Gonçalves Fernandes, com
última residência no Bairro da
Polana-Cimento, nesta cidade
de Maputo, sem ter deixado
testamento ou qualquer outra
disposição de sua última
vontade.
Mais certifico pela operada
escritura pública que foram
declarados como únicos e
universais herdeiros da quota
disponível de todos seus bens,
seu esposo RUI MANUEL
GONÇALVES
FERNANDES,
viúvo, natural de Maputo,
também como meeiro e seus
filhos: ANA CRISTINA PINTO
LOBO FERNANDES, solteira,
maior e PEDRO MIGUEL
PINTO LOBO FERNANDES,
divorciado, naturais de Maputo,
onde residem, de nacionalidade
moçambicana.
Que não deixou outras pessoas
que por lei com eles possam
concorrer à sucessão da herança
e que dela fazem parte bens
móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 27 de Maio de dois
mil e vinte e dois
O Notário Técnico
(Ilegível)
4858

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

PUBLICIDADE

65

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

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.

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.

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

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.

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

Tete, aos 27 de Maio de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
4656
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE
BOANE

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E
NOTARIADO DE BOANE
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR
ÓBITO DE AGOSTINHO
VICTOR TOMÁS
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte
três de Maio de dois mil e dois,
exarada de folhas noventa e oito
a folhas noventa e nove, do livro
de notas para escrituras diversas
número vinte e nove-A, da Conservatória dos Registos e Notariado, a cargo de HORTÊNCIA DEOLINDA LASSE UAQUENE, Conservadora e Notária Superior, foi
celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de
AGOSTINHO VICTOR TOMÁS, no
estado que era de solteiro, natural
de Nampula, falecido no Hospital
Central de Nampula, no dia vinte
de Fevereiro de dois mil e vinte
e um, filho de Tomás Colete e de
Maria Olinda José, com a última
residência que foi no Bairro de
Campoane-Boane.
Foi declarada única e universal
herdeira JUDITE AMÉLIA BATA,
unida de facto com o Sr. Agostinho Victor Tomás, conforme sentença registada no livro de nota
número um a folhas sessenta,
barra dois mil e vinte e um, letra
A (65/21/A).
Que o falecido não deixou testamento nem qualquer outra disposição de última vontade.
Que não há outras pessoas que
segundo a lei lhe prefiram ou com
ela possam concorrer à sucessão
da herança.
Que da Herança fazem parte bens
móveis e imóveis.
Está Conforme

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E
TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA
CIDADE DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E
TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA
CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR
ÓBITO DE GRACINDA
MARIA QUINTANO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE MARIA FERNANDA
FANEQUIÇO SANTOS

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de vinte e três
de Maio de dois mil e vinte e dois,
exarada de folhas sessenta e sete a
folhas sessenta e nove verso, do livro
de notas para escrituras diversas
número oitocentos e oitenta e sete,
“D”, do Terceiro Cartório Notarial,
perante ALDINA GUILHERMINA
SAMUEL
RUTUTO
MOMADE,
licenciada em Direito, Conservadora
e Notária Superior, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de GRACINDA
MARIA QUINTANO, solteira, natural
de Maputo, residente que foi nesta
cidade, sendo filha de Augusto
Quintano e de Luzita Amargar.
Que, ainda pela mesma escritura
pública, foram declarados como
únicos e universais herdeiros de
todos os seus bens, seus filhos e
netos: NOÉMIA GAMAS BARATA,
solteira, natural de Maputo, MARIA
FILOMENA QUINTANO BARATA,
divorciada, natural de Abrantes,
MARIA DE LURDES QUINTANO
BARATA PEREIRA, viúva, natural
e residente em Lisboa, CÂNDIDA
LUÍS QUINTANO, casada com
Octávio Alfredo Macuane Cossa,
sob regime de bens adquiridos, e
seu neto TALBI LUÍS QUINTANO,
solteiro, natural de Maputo, em
representação do falecido herdeiro,
seu pai DONIVAL RAÚL LUÍS
QUINTANO.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com eles
possam concorrer à sua sucessão.

Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura
de vinte e cinco de Maio de
dois mil e vinte e dois, exarada
de folhas quarenta a folhas
quarenta e uma, do livro de
notas para escrituras diversas
número oitocentos e oitenta e
sete “D”, do Terceiro Cartório
Notarial,
perante
ALDINA
GUILHERMINA
SAMUEL
RUTUTO MOMADE, licenciada
em Direito, Conservadora e
Notária Superior, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de MARIA
FERNANDA
FANEQUIÇO
SANTOS, viúva, natural de
Maputo, residente que foi nesta
cidade, sendo filha de Carlos
Samuel Fanequiço e de Maria
Carlos Santos.
Que, ainda pela mesma escritura
pública foram declarados como
únicos e universais herdeiros
de todos os seus bens e direitos,
seus filhos: FRANCISCO LUÍS
PIRES JÚNIOR e ANATOLE
IDILSON
DE
FRANCISCO
PIRES, solteiros, naturais de
Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com
eles possam concorrer à sua
sucessão.
Está Conforme

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 – 1º andar

Está Conforme

Boane, aos 26 de Maio de dois mil
e vinte e dois
A Notária
Generosa Mário Magule

Maputo, aos 26 de Maio de 2022
A Notária
(Ilegível)
4838
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República De Moçambique
Tribunal Judicial da Província
de Maputo
Av. Dr. Nkutumula, nº 309,
1º andar, Prédio Hamburguesa
- CP 167, Telf: 21-720223/387,
Fax: 720389 - Matola
11ª SECÇÃO CÍVEL

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 – 1º andar

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES - RA
Av. Albert Lithuli, nº 962, R/C, Maputo

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO DOUTOR
DAVID WILSON MACUHA, JUIZ
DE DIREITO DA DÉCIMA PRIMEIRA SECÇÃO DO TRIBUNAL
JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE
MAPUTO - MATOLA
Faz saber que pela Décima Primeira Secção deste Tribunal
correm éditos de 30 (trinta)
dias, a contar da 2ª e última
publicação deste anúncio, citando a ré MARIA JOSÉ MUDLOVO, com último domicílio no
Bairro Tchumene 2, quarteirão
2, ora em parte incerta, para no
prazo de 10 (dez) dias, findos
os éditos, contestar, querendo,
os Autos de Acção Especial
de Restituição de Posse, nº
06/22/I, que por este Tribunal
lhe move o autor JOSÉ MIGUEL
MANDLATE, pelos fundamentos constantes na petição inicial, cujo duplicado da mesma
se encontra à disposição neste
Cartório, onde poderá ser solicitado em qualquer dia útil,
dentro das horas normais de
expediente. Advertindo-se-lhe
de que a falta de contestação
importa a condenação no pedido e o prosseguimento dos autos até final à sua revelia.

De acordo com a alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto de concursos abaixo
indicados:
Item

Modalidade

Objecto

Empresa Adjudicada

Valor

01

Concurso
Público Nº01/
FFH/2022

Fornecimento de material de
escritório

LINHA EDITORIAL

3.653.394,76MT

02

Concurso
Público Nº07/
FFH/2022

Prestação de serviços para
limpeza, fumigação, jardinagem
e higiene nas instalações do
FFH, FP

HELP MULTISERVICE,
LDA

3.500.000,00MT

03

Ajuste Directo
Nº16/
FFH/2022

Prestação de Serviços de
Traduções Oficiais

LURDES IBRAIMO
MACIE – TRADUTORA
OFICIAL

1.000.000,00MT

04

Ajuste Directo
Nº17/
FFH/2022

Prestação de Serviços de
Correios

CORREIO EXPRESSO
DE MOÇAMBIQUE, SA

500.000,00MT

Maputo, Maio de 2022
(Ilegível)
4642

Matola, aos 11 de Maio de 2022

Maputo, aos 27 de Maio de 2022

A Notária
(Ilegível)
4834

A Escrivã de Direito
(Ilegível)
Verifiquei
O Juiz de Direito
(Ilegível)

4812

EM QUALQUER PARTE
DO QUALQUER
PAÍS OU MUNDO
EM
PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL, FP

Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)

Leia
Leia Notícias
Notícias

EM
EM PRIMEIRA
PRIMEIRA MÃO
MÃO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação de acordo
com a tabela abaixo:
N.º do Concurso

Modalidade

Objecto De Concurso

Empresa Adjudicada

N.º do
Lote

Valor adjudicado
incluindo IVA

35A004941NCB00072021

Concurso Público

Aquisição e alocação de insumos agrícolas
para adaptação à COVID-19

CASA DO AGRICULTOR

3

12.471.489,88MT

35A004941NS00052022

Concurso por
Cotações

Fornecimento de Serviços de Preparação de
Terra (50 hectares) no Regadio de Gandlaze

AGRI- ARENA

BAIXE JÁ!

BAIXE JÁ!

660.000,00MT

A Autoridade Competente
(Ilegível)

4698

Termos e condições aplicavéis

Termos e condições aplicavéis

CONVITE PARA LICITAÇÃO (ITB)
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiadaos (ACNUR Moçambique)
está lançando un concurso público para contratação de fornecedores para o seguinte
Lote:
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DO ITEM

ITB/HCR/MOZNA/2022/001

Contrato para fornecimento de Material de Abrigo para os escritórios da
ACNUR em Cabo Delgado e Nampula

INVITATION TO BID (ITB)
The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR Mozambique), is
launching this ITB for the following:
REFERENCE

ITB/HCR/MOZNA/2022/001

ITEM DESCRIPTION
The Supply and Delivery of Shelter Materials to UNHCR Offices in Cabo Delgado
and Nampula

					
Empresas interessadas e qualificadas são convidadas a enviar um email requisitando
os cadernos de encargo para: mozmasupply@unhcr.org durante o período de 24
de Maio a 7 de Junho de 2022.

					
The interested Constructors are invited to send an email requesting tender documents
to: mozmasupply@unhcr.org during the period from 24rd May to 7th June 2022.

Por favor, inserir no título do e-mail, a referência do concurso, seguido do nome da sua
empresa
Ex: ITB/HCR/MOZNA/2022/001_ NOME DA SUA EMPRESA

Please insert in the subject line of your email, the tender Reference Number followed
by your company name.
Eg: ITB/HCR/MOZNA/2022/001_COMPANY ABC
4510
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0

mm x 4Segunda-feira,
Colunas 30 de Maio de 2022

A O QUE ACONTECE
O SEU MUNICÍPIO

200mm x 4 Colunas

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DE NAMPULA

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DE NAMPULA
ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

JORNAL
ENDA

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA DIARIAMENTE
UMA PÁGINA À CIDADE DE NAMPULA

O NOTÍCIAS DEDICA
MENTE UMA PÁGINA
CIDADE DE NAMPULA

250mm x 3 Colunas

150mm x 1 Colunas

50mm x 8 Colunas
INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DE NAMPULA

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

60mm x 4 Colunas

50mm x 8 Colunas

AIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

ÍCIAS DEDICA DIARIAMENTE
ÁGINA À CIDADE DE NAMPULA

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DE NAMPULA

Expanda o seu negócio

Anuncie nos websites dos nossos jornais
e obtenha resultados
HOME

NACIONAL

ECONOMIA

POLÍTICA

CIDADES

OPINIÃO

SOCIEDADE

Desporto Nacional

“Mambas realizam
único treino no
país “

REPORTAGEM

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide
continuidade

MOÇAMBIQUE
no grupo da morte
A Selecção Nacional feminina de basquetebol está
no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível
e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por
apurar entre os dias 16…

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide
continuidade

Destaque

“Mambas realizam
único treino no
país “

CAN futebol de praia

SED confirma
CAN de praia em
Vilankulos ...

Breves

Destaque

Presidente participa
no funeral do Cardeal
Dom Alexandre ...

PM divulga programa POR DESOBEDIÊNde reconstrução de
CIA DO DECRETO:
Cabo Delgado ...
PR encerra praias...

Destaque

Desporto

SED confirma CAN
de praia em Vilankulos ...

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:

info@snoticias.co.mz | publicidade@snoticias.co.mz

+258 21 427061/2 | +258 84 910 4321 | +258 84 340 0623
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Superfície 75 334 km²

População 1 228 514 (2007); 12 Distritos

Zinhane consome peixe
produzido localmente

A

PRODUÇÃO de peixe
em cativeiro vai ganhando corpo na localidade de Zinhane,
distrito de Chigubo,
com a participação das famílias que procuram diversificar
a base alimentar e combater a
fome e o desemprego.
Com dois sistemas artesianos que disponibilizam água
sem restrições, a localidade
está a desenvolver um projecto
ambicioso de produção de peixe em reservatórios escavados
e lagoas artificiais.
Segundo
Guibergêncio
Mucavele, director dos Serviços Distritais de Actividades
Económicas de Chigubo, dez
tanques fazem parte de um
projecto-piloto que visa fomentar a aquacultura local.
Para levarem a cabo esta missão, alguns produtores beneficiaram-se de capacitação técnica, explicou a fonte.
Com a iniciativa pretende-se assegurar o fornecimento
de peixe fresco às populações
locais, encorajar iniciativas
privadas de diversificação da
produção e produtividade alimentar, para além de criar
postos de trabalho e, desta forma, promover o desenvolvimento da economia.
Apoiados pelo executivo
provincial e pelo Instituto Nacional de Gestão de Risco de
Desastre (INGD), de salientar
que já foram povoados quatro
tanques com 1000 alevinos
cada. A perspectiva, segundo
explicou, é de, a breve trecho,
produzirem na totalidade nos
10 tanques projectados, sendo

Projecto comunitário de produção de peixe

oito na localidade Zinhane e
dois no povoado de Chipembe (situado a 15 quilómetros),
onde existe outro furo artesiano aberto.
Para além da produção de
peixe, a população local está
apostada em desenvolver também a agricultura, com destaque para o cultivo de hortícolas, cereais, feijões e gergelim,
aproveitando-se da abundância da água.
De visita ao distrito, a governadora de Gaza, Margarida

Mapandzene Chongo, saboreou o peixe produzido em Zinhane.
Mapandzene referiu que a
cultura de peixe, se for bem desenvolvida pelas comunidades,
pode ser uma mais-valia para
a melhoria da dieta alimentar das populações, ao mesmo
tempo que deverá melhorar o
rendimento das famílias com
a comercialização do pescado.
“O projecto é de grande
importância, porque vai permitir o aumento da produção

de forma sustentável, assegurar o alargamento de iniciativas
privadas de desenvolvimento,
que é nosso principal foco”,
referiu.
SISTEMA DE ÁGUA
NA FASE CONCLUSIVA
Entretanto, o mega-projecto de abastecimento de água
à localidade de Zinhane encontra-se numa fase bastante
avançada, estando prevista a
sua entrega até Setembro pró-

Detidos por suposto
roubo e posse de drogas

OS CRIADORES de gado no
distrito de Chigubo defendem a
necessidade de estabelecimento de regras para comercialização de animais, sobretudo na
fixação do preço.
O distrito, que actualmente atravessa uma grave crise
alimentar, tem na produção
pecuária a principal alternativa
para contornar a fome. Aliás, a
produção de bovinos é a principal actividade, contando
actualmente com cerca de 33
mil cabeças, ou seja, tem 11 mil
efectivos a mais que o número
da população humana local,
que segundo o último censo
populacional aponta para 22
mil habitantes.
Com o fracasso da campanha agrícola 2021/2022 (Chigubo registou uma produção de
143 toneladas, das mais de nove
mil toneladas esperadas) por
conta da escassez de chuvas, a
população local tem apostado
na venda do gado. No entanto,
o mercado de venda de bovino
está sob regras do comprador,
que aproveitando-se da fragilidade e da fraca capacidade
negocial por conta da fome,
impõe preços aquém das reais
necessidades dos produtores.
Segundo a população, os
compradores querem uma
cabeça de bovino ao preço de
sete a dez mil meticais, contra
pouco mais de 20 mil meticais
propostos pelos criadores. Para
os pequenos ruminantes como
caprinos e ovinos, os compradores determinam preços que
variam de 1200 a 1400 meticais,
em rejeição aos 1500 a 1700
propostos.
A situação fragiliza os produtores que não têm alternativas para comercialização dos
seus animais a preços considerados justos, devido a precariedade da Estrada N221 que liga
Chigubo a Guijá, outra situação
que dificulta o acesso aos mercados da zona sul.

Criadores de gado agastados com a fixação dos preços por parte dos compradores

Salvador Chaúque, criador
de gado na localidade Chipembe, considera a atitude
dos compradores como sendo
“chantagem e cobardia” uma
vez que “estão a impor os preços à força por conta da sua
condição e assim prejudicam o
mercado, deixando as famílias
cada vez mais empobrecidas.
O nosso gado não nos oferece
grandes rendimentos porque
os clientes querem-nos a preços baixos. É uma autêntica
chantagem. Infelizmente, por
conta disso, não temos outra
forma de adquirir alimentos
para as nossas famílias. Para
além disso temos, por outro
lado, ladrões que furtam os
nossos animais”, lamentou.  
Lequina Vasco, residente
de Zinhane, corrobora. “Há
pessoas que vão enriquecendo
com o nosso gado, enquanto
nós ficamos cada vez mais pobres e com fome, sem retorno
para compensar os gastos de
produção. No fim vamos ficar
sem nada nos nossos curais,
por falta de um mercado justo”, disse.
Por sua vez, Queface
Muianga, deplorou o que chamou de “exploração da nossa

riqueza”, tendo, por isso, solicitado a intervenção do governo para colocar fim àquela
situação que “está a deixá-los
na miséria por conta do oportunismo”.
Entretanto, as autoridades
do distrito de Chigubo defendem que uma das saídas para
acabar com este alegado oportunismo é a venda de animais
apenas nas feiras.
Segundo o director do Serviços Distritais das Actividades
Económicas de Chigubo, Guibergêncio Mucavele, só com as
feiras pode-se assegurar maior
controlo e uniformização dos
preçários da comercialização
dos animais.
“Com a uniformização dos
preços as famílias vão deixar
de consentir prejuízos na hora
da venda, além de que o modelo permitirá o aumento do
rendimento para a aquisição de
outros produtos alimentares e
também medicamentos para o
tratamento do gado”, referiu
para depois acrescentar que o
distrito tem estado a promover
a criação de pequenas espécies
como caprinos e aves, facto
que permitirá rendimentos em
curto tempo.

A VOZ DO CIDADÃO

N. Bambo

CINCO indivíduos encontram-se
detidos na 2ª Esquadra da Polícia
da República de Moçambique em
Xai-Xai indiciados na prática de
crimes de furto agravado e consumo de estupefacientes.
Destes, dois foram detidos
em pleno trabalho de patrulha
policial, tendo os indiciados sido
encontrados na posse de electrodomésticos subtraídos numa
residência no bairro 2, de Marien
Ngouabi, bem como cerca de 20
gramas de drogas.
Os outros três, de idades
compreendida entre 22 e 45
anos, foram detidos no âmbito
de esclarecimento de um caso de
furto agravado no bairro 4, em
Chicumbane.
Este trio é acusado de roubo
de uma autobomba, tendo sido

ximo.
A garantia foi dada pelo
fiscal da obra, Lázaro Cumbe,
tendo referido que o nível de
execução é de mais de 50 por
cento, facto que faz acreditar
que o mesmo será entregue na
data prevista e, acima de tudo,
com a qualidade desejada.
Numa primeira fase serão
feitas 50 ligações inter-domiciliárias que vão beneficiar
mais de duas mil famílias, incluindo edifícios públicos da
administração, centro de saúde
e escola.
Financiada pelo Reino Unido num valor de 34 milhões
de meticais, a infra-estrutura
é composta por dois reservatórios, sendo um de superfície
com 200 metros cúbicos e o
segundo elevado com capacidade para 50 metros cúbicos. O
projecto consiste, igualmente,
na abertura de ligações intermediárias com uma rede de 8.5
quilómetros de extensão.
A governadora Margarida
Mapandzene Chongo considerou haver grandes avanços
no que diz respeito ao abastecimento de água naquele distrito, o que vai impulsionar o
desenvolvimento da produção
de culturas de rendimento e de
auto-sustento.
“Os resultados são encorajadores, pois temos hortícolas e gergelim, o que permite
superar o déficit de alimentos.
Zinhane está a nos trazer novas abordagens em termos de
desenvolvimento económico”,
disse a governante que acredita haver mais possibilidades de
abertura de furos artesianos, o
que poderia colocar para história a problemática da falta de
água em Chigubo.
Refira-se que o lançamento
da primeira pedra do projecto
de água de Zinhane foi feito em
Abril pelo ministro das Obras
Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, Carlos Mesquita.

Criadores
defendem regras
de comercialização
de gado

Helena Pita

Detidos por suposto roubo e posse de drogas

neutralizados, em Chipenhe,
quando tentavam vender o pro-

duto.
Dos cinco detidos um é rein-

cidentes na prática do mesmo
tipo de crime.

População recebe
sementes e roupa de cama
O MOZA Banco procedeu semana finda
a oferta de sementes à Associação Joina e
roupa de cama para um infantário ao nível
da cidade de Xai-Xai.
As quantidades ofertadas não foram
reveladas, mas sabe-se que inclui sementes de milho, feijão, cebola, alface e cenoura esperando-se que com esta oferta
se dinamize a produção agrícola, de modo
a “contribuir para promover a auto-suficiência alimentar e melhorar a capacidade

de geração de renda destes agricultores”,
explicou Manuel Soares, presidente da Comissão Executiva do Moza Banco.
Na mesma ocasião referiu que no contexto da responsabilidade social, e com vista a conferir maior conforto e protecção às
crianças que se encontram numa situação
de vulnerabilidade, procedeu com a entrega de mantas e jogos de lençóis a um infantário local. O Secretário de Estado, Amosse
Macamo, agradeceu o gesto que conside-

rou ter chegado num bom momento para
“minorar o sofrimento de quem precisa.
Como sabeis a primeira época agrícola não
foi a melhor e agora que está a chover, e
com estas sementes que acabam de receber, pode-se renovar a esperança de produção para garantir a segurança alimentar
e renda familiar”, disse para depois referir
que “o material que vai ao infantário, onde
temos crianças órfãs e carenciadas, vai solucionar um problema antigo”.

Elisa Bila

Simião Phumule

Gerson Langa

Nhacassene quer
água do FIPAG
MORADORES do Bairro 5 de Nhacassene, no distrito de Chongoene, pedem
água fornecida pelo Fundo de Investimento e Património de Abastecimento
de Água (FIPAG). O pedido é justificado
pelo facto de os operadores privados não
conseguirem disponibilizar este recurso
a tempo inteiro e com a qualidade desejada a toda população.
Helena Pita, moradora do Bairro 5,
queixa-se de elevados custos aplicados
pelos privados, para além da má qualidade deste recuso para o consumo humano.
“Ficamos semanas a fio sem água
nas nossas torneiras, por isso pedimos
ajuda a quem de direito”, disse, referindo que “por conta das restrições no

fornecimento de água, as obras de construção ou melhoramento de casas estão
paralisadas. E quando nos é fornecida,
não apresenta a qualidade desejada. O
FIPAG seria a nossa solução”, apontou.
Elisa Bila também aponta os mesmos
problemas, sugerindo “a substituição
dos operadores privados pelos serviços
públicos de abastecimento de água (FIPAG) com vista a um fornecimento de
melhor qualidade e, provavelmente, a
partir daí disciplinar-se-iam os fornecedores privados que se comportam de
forma arrogante por saberem que não
temos alternativa”, afirmou.
Simião Phumule entende que “é
chegado o momento de ter a rede pública de abastecimento de água. Estamos

cansados porque a água só jorra à altas
horas da noite e de forma irregular. Assim, somos obrigados a acordar a essa
hora para enchermos alguns recipientes, o que não é fácil porque nem sequer
tem pressão. Vezes há em que ficamos
três dias ou uma semana sem água”,
frisou.
Quem deixou também a sua preocupação por conta da água fornecida
pelos operadores privados é Gerson
Langa, que não se conforma em “pagar
o que não se consume, agravado pelo
facto de o preço ser elevado. É preciso
que haja alternativa no que diz respeito
ao fornecimento de água, que neste caso
deve ser o serviço público. Os privados
não estão a ser eficientes”, frisou.
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A cascata da água
e brigas do quintal
OS QUINTAIS de muitos bairros das cidades de Maputo e Matola estão a transbordar.
Ultrapassaram o ponto mais alto da saturação
e, como se não bastasse, a chuva não tem dado
trégua que habitualmente dividia as estações do
ano. Pelo menos assim foi até um passado não
muito distante. O Verão era por excelência momento chuvoso e o Inverno seco. Disso todos
sabíamos e, regra geral, alguns eventos eram
planificados em função desse conhecimento.
O Inverno de 2022 está se a revelar de certo
modo atípico, com a ocorrência de chuvas que
vão inundando muitos bairros alguns dos quais
que nunca se livraram da água desde a outra
“época chuvosa”.
As inundações do Inverno chuvoso avivaram as “makas” lá dos bairros que também eram
comuns somente no Verão.
O facto já causa espanto em muitos que
questionam a actual estação do ano, antes visto
pelos desonestos como momento oportuno para
a venda de terrenos alagadiços aos incautos, aflitos em ter um espaço para erguer uma habitação.
Isso acontecia mesmo em zonas claramente de
passagem da água, pois com o Inverno ficavam
completamente secos.
Como dizia, este ano o cenário é diferente.
Os quintais estão cheios de água e as brigas vão
minando as relações entre os vizinhos em cada
queda pluviométrica.
O episódio que pretendo contar envolve
muitos vizinhos de um bairro do Município de
Maputo. É, de certo modo, complicado contar a
estória mas, indo por partes, foi o seguinte:
Depois da chuva do fim-de-semana antepassado, os solos de uma das ruas problemáticas
desse bairro moveram-se, abrindo um enorme
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buraco que se encarregou de escoar toda a água
vinda da parte alta, para vários quintais.
Porque a situação criava um embaraço total,
a jusante, cada proprietário do espaço invadido
pela água tratava de se livrar dela.
Mas para algum lugar a água tinha que ir.
Como não existe por lá uma vala de drenagem
sequer, obviamente que o destino foi um quintal
alheio.
Porque nesse quintal só estavam crianças e
nada podiam fazer, senão assistir o fenómeno,
impávidas, a água passeou a sua classe até quase
ao cair da noite, altura em que os mais velhos
regressaram à casa.
Estes tinham que procurar uma solução porque a coabitação era impossível. De enxadas e
pás em punho, lá traçaram um itinerário da água
de modo que saísse do seu quintal, sabe-se lá
para onde!
Porque à semelhança do primeiro quintal no
ponto de origem não havia acesso a uma vala de
drenagem, a “foz do novo rio” acabou por ser
um outro quintal alheio, para a surpresa dos seus
proprietários. Ao se aperceberem do que estava
a acontecer e antes de partir para a acção, estes
pediram aos vizinhos, à montante, que tratassem
de levar a água de volta, pois de lá viera e se não
a tivessem conduzido para a sua casa, nada do
que viviam estaria a acontecer.
Porque nem a sugestão de levar a água
acontecia e nem a contenda parava, as últimas
vítimas da cascata puseram mãos à obra, desviando-na para um outro lugar. Mas porque os
restantes vizinhos já estavam em alerta, a agitação implantou-se pois ninguém queria ser o
“hospedeiro” da água que neste caso deixava de
ser recurso precioso, mas motivo de intriga.

Osvaldo Gêmo
osvaldoroque7103@gmail.com

O grito das “Magwevas”

FICHA TÉCNICA

OS VIZINHOS não paravam de admirar a sua
horta, cuidada com capricho, conseguindo excelentes colheitas, graças ao zelo e esforço dispensados. Era o jeito de estar de Saranga, um homem
multifacetado que quando não está no emprego
formal, entrega-se à terra, para conseguir mais
algumas quinhentas para o bolso já roto.
Saranga entrou na onda das pessoas comuns
que estão a conduzir uma revolução silenciosa a
agricultura urbana e periurbana.
Foi na sexta-feira à noite que o apresentador
do telejornal, mais uma vez, fez questão de dizer
“ no sábado teremos mau tempo”, que se traduziria em chuvas e rajadas de vento.
Estranho, pois, para Saranga, tempo bom
sempre foi com chuva. Mas, seu ponto de vista
nunca foi ouvido mesmo, afinal ele é apenas um
simples agricultor. Fazer o quê?
No dia seguinte perdeu a hora de se levantar. Já eram seis da manhã. Espreguiçou-se e
percebeu que a chuva anunciada já tilintava sobre as chapas. Este seria mais um daqueles dias
de jornadas em branco, ele que é tão apegado ao
dia-a-dia, à “lida”, à vida de trabalho e sacrifício.
À medida que o tempo passava, a chuva
aumentava de intensidade. Da janela do quarto
ainda viu uma torrente de água ruidosa a descer
encosta abaixo, em direcção aos machongos.
Esta chuva não traz coisa boa balbuciou Saranga ao avistar a esposa que também contemplava a violência com que a torrente caminhava
em direcção às machambas.
Em pleno inverno, as chuvas estavam a fazer das suas. No telejornal soube que havia bairros que estavam literalmente debaixo de água e
ficou sobressaltado só de pensar o destino que a
sua horta tinha merecido.
Em condições normais, Saranga já estaria
a fazer a segunda colheita de couves e alface.
No entanto, já corria o segundo mês e ainda não
tinha alcançado a meta.
No dia seguinte, o balanço não parecia animador. O campo estava inundando e de nada
valeu o esforço para recuperar a enxada que
deixara na véspera. À medida que mergulhava
para o interior, percebeu que, de repente, a água
atingia a cintura. Desistiu.
Ele contou a Nhacudze o plano para que
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os horticultores fossem ouvidos. Nenhum dos
agricultores iria negociar mais nada enquanto
as machambas estivessem alagadas. Afinal não
havia nada para negociar mesmo. Tudo a chuva
levara, para o desespero das Magwevas (compradoras-revendedoras).
As “Magwevas” não dormem. Mal se sabe
em que momento é que se dedicam a si próprias.
Mesmo antes do galo cantar, lá estão elas de
“xidjumbas” (sacos com verduras) na cabeça
para iniciarem a viagem até ao mercado. Há as
que tem que fazer várias viagens até chegar ao
destino. Da horta de Saranga, por exemplo, as
“magwevas” caminham carregadas até a estrada
e, daqui apanham a camioneta que lhes “despeja” no mercado. Outra camioneta leva as hortícolas para os mercados da cidade ou para os
supermercados.
Nos anos de fartura. O “xidjumba” não acaba e tem que baixar o preço. Este ano estão a
“nholar”. A chuva não dá tréguas e as machambas estão inundadas. Não há como plantar couves, cenoura ou qualquer outra verdura.
Por isso andam aos murmúrios. Não sabem
o que vão dar às crianças. Quando conseguem
alguma mercadoria, os preços esses são reclamados pelas mamanas lá em casa. Este ano não
haverá a habitual salvação. O carapau não para
de ser solicitado, isso quando não é feijão.
Esse teu plano não vai dar em nada. Afinal
somos só homens do campo – disse Nhacudze.
As estatísticas viriam a dar razão. A inflação
também subiu por causa do tomate, da cebola
e couve.
Saranga resolveu ir ao curral e tirou o que
sobrava da lavra. Nada de produção para vender. Os porcos agradeceram. A horta ambiciosa
só serviu para complementar o consumo.
Aquilo estava muito estranho. Chuva torrencial em Maio? Parece exagero. Há muito que não
se via algo igual. Maio é tempo das alfaces e da
couve e não da chuva que alaga bairros inteiros.
Nas contas de Saranga, o mundo irá acabar
antes mesmo que a água.
À essa altura andava ele preocupado porque
as “Magwevas” estavam reunidas para exigir
bom tempo. Sorte que foi só um pesadelo. Saranga não iria aguentar viver sem trabalhar.
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Jovens precisam de
melhor encaminhamento
ERCÍLIO JOSÉ
O COMPORTAMENTO de certos jovens
deixa muito a desejar. Vários casos sobre
mau comportamento já foram tornados públicos e a sociedade sempre repudiou. Contudo, as más práticas continuam e teme-se
pelo futuro dos nossos filhos e consequentemente do que será da nossa sociedade.
O consumo excessivo de álcool e estupefacientes está a preocupar e pede-se
acções urgentes no sentido de inverter este
cenário. Por exemplo, há necessidade de se
reactivarem os cantinhos de aconselhamento dos jovens e adolescentes nas escolas e
não só, assim como envolver as estruturas
locais no combate a estes males que estão a
desestruturar as famílias.
Recentemente acompanhei uma situação triste e penosa em que pais e encarregados de educação de uma menor,
desesperados, chegaram a tomar decisão

de expulsar a sua filha de casa, depois de
terem constatado que era consumidora de
estupefacientes. Felizmente esta acção não
ocorreu porque houve pronta intervenção
de pessoas próximas, que os aconselharam
a procurar ajuda nas instituições competentes, como é o caso do hospital para possível
desintoxicação.
Mas, o tratamento tem os seus custos.
É o estado quem vai gastar muito dinheiro
para uma situação que poderia ter sido prevenida. É verdade que nem sempre os pais
e encarregados de educação têm o controlo
da situação.
Aliás, os encarregados só ficam surpreendidos por comportamentos extremos
que os despertam para esta situação desesperadora de saber que seu filho é consumidor de estupefacientes.
É triste e lamentável quando situações
destas ocorram sem poder suficiente para
desencorajar esta prática, tratando-se de um

dos filhos e, consequentemente a família
desestrutura-se.
Trata-se de um mal que urge combater.
E o seu combate passa pela eliminação destes locais de venda que, segundo relatos,
chegam até as proximidades das escolas.
É assim que os professores e não só,
são convidados para que, no decorrer das
aulas não se descurem das lições de moral
de modo que os jovens, ainda que queiram
enveredar por maus caminhos, sintam-se
desencorajados pelas palavras sábias que
diariamente lhes vão chegando.
É triste e lamentável a situação que diariamente testemunhamos com os rapazes
e raparigas a demonstrarem um comportamento desviante, sem nenhum horizonte.
Outros fazem seus pais desembolsar dinheiro para os seus estudos quando, na verdade,
nem sequer chegam
à escola. Triste
cenário vivido nesta nossa sociedade moçambicana. Pedimos socorro.

A influência do estado emocional
no processo saúde-doença
BASÍLIO MACARINGUE
A COMPREENSÃO do processo saúde-doença envolve as concepções adoptadas
acerca dos factores que podem estar relacionados com a manutenção e a promoção
da saúde, e com os determinantes do processo de adoecimento.
Essas concepções podem estar fundamentadas numa visão materialista, que
considera que os únicos factores relevantes neste processo são de natureza física,
ou numa visão mais ampla, que considera
também aspectos cognitivos e emocionais
como determinantes da saúde e da doença.
De forma geral, o organismo humano
funciona como um todo unificado e não
como um mero conjunto de partes. Nesse
caso, o corpo e a mente são duas partes in-

separáveis que compõem o organismo, de
tal forma que nenhuma delas é constituída
por sub-partes independentes. Portanto, o
organismo é uma só unidade, tanto que o
que ocorre em uma parte afecta a outra.
Para ser concreto, existe uma ligação
entre o estado emocional e o corpo físico,
de tal forma que uma mente cheia de ideias
nocivas actua como um estímulo que desencadeia um estado emocional que afecta
o corpo na mesma proporção, nociva. O
estado emocional reflecte-se no funcionamento do organismo como um todo, tanto
de maneira positiva quanto negativa.
Um estado emocional positivo desempenha um papel fundamental na manutenção do bem-estar psicológico e melhora ou
revigora o sistema imunológico, responsável pelo combate contra as diversas enfer-
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vício complicado e que requer o devido seguimento.
Mas, o problema começa com a venda
de estupefacientes. Apesar das autoridades
policiais apertarem o cerco, o certo é que a
droga continua a ser vendida em quase todos os bairros. Pois, quando nos reunimos
e abordamos esta questão, cada um relata
a mesma situação da sua zona residencial.
Convida-se as autoridades, recorrendo
das técnicas que bem assimilaram na altura da formação, a eliminar as consideradas
“colómbias”, que diariamente vão se instalando nos bairros e destroem os nossos
filhos, desencaminham-os para uma vida
difícil e sem nenhum horizonte.
Os pais e encarregados de educação são
ameaçados pelos próprios filhos, os bens
que adquiriram ao longo do tempo paulatinamente vão desaparecendo para alimentar este vício destruidor. Marido e mulher
acusam-se mutuamente pelo descaminho

midades que ameaçam o organismo, bem
como a garantia do estado de melhoria.
Em contraste, o estado emocional negativo influencia na vulnerabilidade do
organismo, podendo desencadear uma enfermidade, quer seja do fórum psicológico
quanto físico, podendo até agravar o estado
clínico da doença existente.
Quando actua no organismo uma emoção positiva, o corpo funciona em total
harmonia, libertando hormonas consoante
as necessidades orgânicas face ao estímulo
identificado, o que permite combater com
maior eficácia os agentes nocivos disponíveis ou promovendo um estado de melhoria.
Mas, contrariamente, quando actua no
organismo uma emoção negativa, o corpo
reduz a sua capacidade de elaborar uma
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resposta mais rápida face ao estimo identificado, retardando a inter-comunicação
entre os sistemas directamente conectados
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UniPúnguè quer mais
mulheres na ciência

Mulheres chamadas a investir na área de ciências e tecnologia

A

U N I V E R S I DA DE
Púnguè (UniPúnguè) procura financiamento para
fortalecer a frequência da rapariga aos cursos de Ciência, Tecnologia,

Engenharia e Matemática
(CTEM).
A aposta surge depois
que se constatou que poucas
mulheres frequentam aqueles cursos.
A título de exemplo, dos

estudantes que frequentam cursos na Faculdade de
Ciências Exactas e Tecnológicas (FCET) apenas 24%
são mulheres.
Para reverter o cenário,
são necessários 100 mil me-

ticais, por ano, para aplicar
em sessões de preparação
para exames de admissão,
portas abertas e palestras
nas escolas, parte delas iniciadas no ano passado.
Dizimalta Miquitaio, director da FCET, entende que
a diferença entre o número
de homens e mulheres que
frequentem cursos de ciência e tecnologia compromete
a autonomia das mulheres.
“A frequência da rapariga nestas áreas vai melhorar a educação das crianças,
renda familiar e combate à
pobreza”, sublinhou.
O director disse recentemente no segundo seminário de apresentação de
resultados dos projectos
de investigação, extensão,
inovação e desenvolvimento institucional promovido
pela Direcção Científica da
UniPúnguè, na cidade de
Chimoio, província de Manica.
O seminário passou em
revista resultados de nove
projectos
implementados
pela instituição com o apoio
de diversos parceiros.

VARÍOLA DOS MACACOS

África pede aos países
que não açambarquem vacinas
O CENTRO Africano de Controlo
e Prevenção de Doenças (África
CDC) apelou os países com alguns
casos de Monkeypox ou varíola
dos macacos a não açambarcar as
vacinas contra o vírus, à semelhança do que aconteceu com a
Covid-19.
O director da África CDC, Ahmed Ogwell Ouma, pediu que os
imunizantes sejam encaminhados
para onde é mais necessário, de
forma equitativa, e não para quem
tem a capacidade de as comprar.

O vírus da Monkeypox é endémico em alguns países do continente africano, nomedamente os
Camarões, República Centro Africana, República Democrática do
Congo e Nigéria.
Entretanto, foram detectados
mais de 200 casos em 19 países
desde o início do mês, a maioria na
Europa. Ahmed Ogwell Ouma garantiu que a agência está a trabalhar com todos os estados membros do continente para aumentar
a vigilância para o Monkeypox.

CIENTISTAS
australianos
desenvolveram um novo
tipo de células solares capazes de produzir electricidade à noite, constituindo
uma alternativa para energias renováveis.
Conhecida como energia solar “Night-time”, a
tecnologia consegue gerar electricidade a partir
do calor irradiado por luz
infravermelha, da mesma
forma que a terra arrefece
ao irradiar calor para o espaço durante à noite.
No entanto, o modelo
gera uma quantidade muito
baixa de energia, apesar de
os cientistas ansiarem melhorar os resultados num
futuro próximo.
Nos seus estudos, os
investigadores utilizaram
um dispositivo semicondutor chamado díodo termoraditivo, composto por
materiais encontrados em
óculos de visão nocturna,
que foi utilizado para gerar
energia a partir da emissão
de luz infravermelha.
Da mesma forma que a
célula solar produz energia
ao absorver a luz solar, o
díodo termoradiático gera
electricidade ao emitir luz
infravermelha para um ambiente mais frio.
Michael Nielsen, co-autor do estudo, afirmou
que “mesmo que a comercialização desta tecnologia
ainda esteja longe, estar no
início de uma ideia em evolução é um marco importante como investigador”.

Cientistas esperam bons resultados com a inovação

Ao aproveitar o nosso
conhecimento sobre como
conceber e optimizar células solares e materiais emprestados da comunidade
existente de fotodetectores
de infravermelhos médios,
esperamos um rápido progresso no sentido de realizar o sonho da energia solar
à noite, sublinhou.
Já Ekins-Daukes, investigador envolvido no pro-

jecto, disse que “em última
instância, esta tecnologia
poderia
potencialmente recolher essa energia e
remover a necessidade de
baterias em certos dispositivos ou até ajudar a recarregá-las.
Os cientistas esperam
que os líderes da indústria
reconheçam o potencial
para a nova tecnologia e
apoiem o seu desenvolvi-

mento futuro.
“Neste momento, a demonstração que temos com
o díodo termoradiativo tem
uma potência muito baixa.
Um dos desafios foi detectá-la. Mas a teoria diz que
é possível que esta tecnologia acabe por produzir
cerca de 1/10 da potência
de uma célula solar”, especifica Ekins-Daukes. (ZAPaeiou).

Acrescentou que as pessoas não
devem ser vacinadas sem terem a
doença, para não pressionar os recursos do continente africano.
“Além disso, a prioridade vai
para os profissionais de saúde que
arriscam as suas vidas ao tentar
inocular pessoas e depois para as
comunidades onde os surtos foram identificados, antes de contemplar a população”, disse
Não temos stock suficiente para
vacinar toda população”, admitiu
o director da África CDC. (NM)

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E
TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA
CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 – 1º andar

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR
ÓBITO DE RAÚL LUÍS
INHAMBIZO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte
e três de Maio de dois mil e vinte
e dois, exarada de folhas sessenta
e quatro verso a folhas sessenta
e seis verso, do livro de notas
para escrituras diversas número
oitocentos e oitenta e sete, “D”,
do Terceiro Cartório Notarial,
perante ALDINA GUILHERMINA
SAMUEL RUTUTO MOMADE,
licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito de RAÚL
LUÍS INHAMBIZO, solteiro, natural de Maputo, residente que foi
nesta cidade, sendo filho de Raúl
Inhambizo e de Cândida de Jesus
Narci.
Que, ainda pela mesma escritura
pública, foram declarados como
únicos e universais herdeiros de
todos os seus bens e direitos, a
herdeira testamenteira GRACINDA MARIA QUINTANO e seu
neto TALBI LUÍS QUINTANO,
solteiros, naturais de Maputo,
onde residem.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram os
declarados herdeiros ou com
eles possam concorrer à sua
sucessão.
Está Conforme
Maputo, aos 26 de Maio de 2022
A Notária
(Ilegível)
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Governo publicará obra
jornalística de Craveirinha

O

GOVERNO pretende publicar obra
jornalística de José
Craveirinha (19222003), o poeta-mor
do país, conforme a informação avançada sábado pela
Ministra da Cultura e Turismo, Eldevina Materula, durante as celebrações do centenário natalício do autor.
A ideia é enaltecer os feitos de Craveirinha, enquanto jornalista, profissão por
si exercida em vários meios
de comunicação social, nomeadamente “Notícias”, “O
Brado Africano”, “Tribuna”,
“Notícias da Tarde”, “Voz de
Moçambique”, “Voz Africana”, “Notícias da Beira” e
“Diário de Moçambique”.
Craveirinha ficou ainda
na história como primeiro
jornalista sindicalizado.
Para além da publicação
da sua obra, o autor ganhará
um busto no pátio da Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO), da qual
foi o primeiro presidente da
Mesa da Assembleia-Geral
e que instituiu, em sua homenagem, o Prémio Craveirinha, o maior galardão literário do país, avaliado em 25
mil dólares (mais de 1,5 milhão de meticais).
“Queremos que o busto
sirva de ponto de peregrinação, qualquer um poderá tirar fotos com ele, como
acontece noutros países”,
afirmou Carlos Paradona,
secretário-geral da AEMO,
acrescentando que se trata
duma representação de Craveirinha da cabeça à cintura,
com duas cadeiras ao lado
para visitantes.
Segundo Paradona, a
agremiação também está a
envidar esforços para que o
Governo declare o 28 de Maio
como Dia Nacional da Poesia.
“Os seus poemas são a
súmula do sentimento patriótico moçambicano, não
podemos esquecer que muito cedo a sua voz se levantou
contra o colonialismo e já
dava um prognóstico sobre
o futuro de Moçambique, a
falar sobre a independência”,
explicou.
Por seu turno, a família do
escritor explicou que ainda
se está no início das celebrações do centenário do poeta-maior, dando o exemplo da

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Lembranças
do centenário
em Angola
POR ocasião dos 100 anos do poeta-mor, o artista plástico Noel Langa ofereceu recentemente uma
pintura a óleo que retrata o quotidiano das mulheres moçambicanas à União dos Escritores Angolanos
(UEA).
A lembrança será levada à Angola pelas autoras
Luisíndia Caetano e Anete Caetano, que se fizeram a
Maputo para participar da primeira Conferência Internacional Centenário José Craveirinha, organizada
pela AEMO.
Durante o evento, a dupla lançou o livro de Antropologia Cultural “Os Bantus na Visão de Mafrano”,
escrito pelo angolano Maurício Caetano e editado a
partir de textos dispersos do jornal católico “O Apostolado”, entre 1967 e 1982.
A obra foi sábado oferecida à ministra da Cultura e
Turismo na Fundação Craveirinha.

PREVISÃO DE TEMPO
30 de Maio de 2022

PEMBA

27/19

LICHINGA

21 /12

TETE

NAMPULA

32 /16

26/16
QUELIMANE

29 /12
CHIMOIO

27 /12
BEIRA

29 /16

VILANKULO

28 /13
INHAMBANE

28 /18
XAI-XAI

25 /16
MAPUTO

24 /15
MARÉS

Universidade Eduardo Mondlane (UEM), cujo ciclo de
comemorações vai até 2023.
“O mais importante é que
não se esqueceram dele, não
é por fazer muito barulho que
se torna mais reconhecido. O
centenário está a começar,
há o centenário e o pós-centenário”, afirmou Zeca Craveirinha, filho do poeta.
As celebrações dos 100
anos que Craveirinha com-

pletaria se fosse vivo duraram todo o sábado. Iniciaram
de manhã com a deposição
duma coroa de flores na cripta do escritor na Praça dos
Heróis Moçambicanos e, de
seguida, foi-se à Fundação
Craveirinha, casa onde o escritor viveu, antes de se realizarem concertos de música
e poesia no Conselho Municipal de Maputo e no espaço
Guilhermina, na Matola.

Autor de dezenas de livros como “Karingana ua
Karingana”, “Xigubo” e
“Maria”, José Craveirinha
nasceu em Maputo, a 28 de
Maio de 1922, e morreu a 6 de
Fevereiro de 2003, na África do Sul, vítima de doença.
Foi o primeiro africano a ganhar, em 1991, o Prémio de
Camões, o galardão literário
mais importante da língua
portuguesa.

PREIA-MAR - Às 04.40 horas e
às 16.55, com 3.30 e 3.20 metros,
respectivamente

BAIXA-MAR - Às 10.56 horas e
às 23.03, com 0.80 e 0.90 metros
respectivamente

FASE DA LUA

LUA NOVA - hoje às 13.30 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Preste atenção nas oportunidades que estão à
sua frente!”.
Noel Langa oferecendo pintura à dupla Caetano

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
9ª SECÇÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 – 1º andar

07.00 BOM DIA MOÇAMBIQUE		
DIRECTO

ANÚNCIO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
ZAQUIR HUSSEN ABDUL GANI
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e quatro de
Maio de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas oito a dez, do livro de notas
para escrituras diversas número cento e quatro, traço “E”, no Terceiro Cartório
Notarial, perante FÁTIMA VALENTE SITÓI BATA, licenciada em Direito,
Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ZAQUIR HUSSEN
ABDUL GANI, no estado de casado com Genoveva Águeda Vitorino Shang, sob
o regime de comunhão de bens adquiridos, natural de Maputo, residente que foi
no Bairro da Malhangalene “A”, Distrito Municipal KaMpfumu, cidade de Maputo.
Que, ainda pela mesma escritura pública, foram declarados como únicos e
universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, sua esposa GENOVEVA
ÁGUEDA VITORINO SHANG, natural de Maputo e seus filhos: ÁDILA CARINA
GENOVEVA GANI, ABDUL GANI ZAQUIR e KHAJAMBIBI ZAQUIR HUSSEN,
todos solteiros, maiores, naturais de Maputo e residentes nesta cidade,
respectivamente.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

Pela Nona Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando ISABEL
FERNANDO MOISÉS PEDRO, com última residência conhecida, sita no Bairro do
Jardim, na Rua das Acácias, nº 123, flat 2, nesta cidade, para, no prazo de vinte (20)
dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e
última publicação do respectivo anúncio, contestar, querendo, apresentando a
sua defesa, nos Autos de Acção Ordinária nº 57/2021/D, que lhe move o autor
EQUILÍBRIO MICROFINANÇAS, LDA, conforme tudo melhor consta do duplicado
da petição inicial que se encontra à disposição do citando no Cartório desta Secção,
podendo ser levantado dentro das horas normais de expediente, sob a cominação de
não contestando, importa o prosseguimento dos autos à revelia.
Maputo, aos 13 de Maio de 2022

Está Conforme

O Ajudante de Escrivão de Direito

A Notária Superior
(Ilegível)

4847

Drª Liliana Gina dos Santos Mazalo

PUBLICIDADE

ANÚNCIO
A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA
PROVÍNCIA DE NAMPULA

01.30		PONTOS DE MEMÓRIA: OS
MITOS DAS TRÊS LAGOAS
DE PEMBE		
REPETIÇÃO

12.00 TVM DESPORTO		
DIRECTO
13.00 JORNAL DA TARDE 		
DIRECTO

16.00 AGORA NÓS: QUANDO
TUDO É PRIORITÁRIO
MENOS O PARCEIRO GRAVADO
17.00 VIBRAÇÕES DIRECTO/BEIRA

02.00		SAÚDE E BEM ESTAR:
DEPRESSÃO PÓS PARTO
REPETIÇÃO
02.30		VIBRAÇÕES REPETIÇÃO
04.00		PELA LEI E ORDEM
REPETIÇÃO
04.30		TENDA DA JUSTIÇA		
REPETIÇÃO
05.00		TVM DESPORTO		
REPETIÇÃO
06.00		HINO NACIONAL

00:00- NGOMA MOCAMBIQUE-2022
02:10- GENTE DA NOSSA TERRA

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
16:10- SEGURANÇA RODOVIARIA
17:10- ECONOMIA PARA TODOS

ü Experiência na fiscalização e gestão de obras;

04:57- HINO NACIONAL

17:15- COMPASSO

05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

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.
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.
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11.00 3600 SEGUNDOS

03:10- CLÁSSICOS AO DOMINGO

ü Mínimo 5 anos de experiência.

O Escrivão de Direito Provincial
António Manuel Maier

00.30		3600 SEGUNDOS 		
REPETIÇÃO

1. Um (um) Engenheiro Electrotécnico

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 Nacala-Porto, 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.

Nampula, aos 13 de Maio de 2022

23.00		CONVERSAS AO SUL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE

Uma empresa moçambicana de Construção de Infraestruturas pretende recrutar candidatos para as seguintes
vagas:

PRIMEIRA SECÇÃO

A Juíza de Direito
Drª Sandra Fungulane Emílio

4773

Anúncio de Vagas

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

10.30 PONTOS DE MEMÓRIA: OS
MITOS DAS TRÊS LAGOAS
DE PEMBE		

15.00 MAGID MUSSÁ EM CONCERTO		

A Juíza de Direito

19.30 SOJOGO: 20.ª EXTRACÇÃO
DA LOTARIA / TOTOLOTO
/ JOKER E INFORMAÇÕES /
TOTOBOLA 20.00
TELEJORNAL DIRECTO

10.00 RODA VIVA: “ORFANDADE”		
DIRECTO/TETE

14.30 TENDA DA JUSTIÇA

Verifiquei

19.00 CONQUISTAS		
PROGRAMA N.º 07

21.00 LIGA AFRICANA DE
BASQUETEBOL 2022 “SENIORES MASCULINOS”:
PETRO DE LUANDA VS AS
SALE MARROCOS		
GRAVADO

09.30 RODA VIVA: “MANDICIDADE INFANTIL”		
GRAVADO/NIASSA

14.00 PELA LEI E ORDEM

Augusto Armando Nhanengue

Maputo, aos 24 de Maio de 2022

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

18.30 ASAS - MULHER COMO
MECANISMO REPRESENTATIVO PROGRAMA N.º 12

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

2. Dois (2) Técnicos Médios de Electricidade

06.00- JORNAL DA MANHÃ

ü Experiência na elaboração de propostas, fiscalização de obras,
elaboração de relatórios e na gestão projectos;

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:30- RÁDIO NOVELA”OURO
NEGRO”
18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

11:05- O SENTIDO DAS PALAVRAS

19:00- SINAL HORARIO/TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE

11:30- PARABENS A VOCE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

3. Um (1) Técnico Médio de Construção Civil

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

ü Experiência na fiscalização e na elaboração de propostas;

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

20:00- CARTAS NA MESA

ü Mínimo 10 anos de experiência.

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO
JORNAL

12:30- JORNAL DA TARDE

23:10- O SENTIDO DAS PALAVRAS

ü Mínimo 10 anos de experiência.

Os interessados poderão submeter a carta de apresentação e o CV
através do e-mail: protrellda@gmail.com, no prazo de 5 dias,
contados a partir da publicação deste anúncio, indicando a vaga
para qual se candidata.
4658

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

13:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS

23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30,
21,22:00 E 23:30 HORAS.
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TOMÁS
MANUEL
RONDINHO

AYLA LIANA ARSÉNIO
DOS SANTOS

ELINA JOSÉ DIMANDE

FALECEU
Filha, só Deus sabe o quanto te amamos, o quanto cantamos glórias ao Senhor
pela tua chegada. Foram dias de muita luz, dias que jamais esqueceremos.
Obrigada nosso amor merim pelo previlégio, pela honra que nos deste de te
conhecer, te tocar e de te encher de carinho. Teus pais, Lara e Arsénio, irmãos Bruno e Luna, primos
Andreia, Calima, Heiko e Caio comunicam com profunda dor o desaparecimento do seu ente querido,
AYLA LIANA ARSÉNIO DOS SANTOS, ocorrido no dia 28/5/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia
30/5/2022, pelas 13.00 horas no Cemitério de Michafutene, antecidido do velório às 12.00 horas no
mesmo local.
Te amaremos para sempre Nanana.

FALECEU
É com imenso pesar que sua esposa,
filhos, irmãos, cunhados, amigos e demais familiares comunicam o desaparecimento físico do seu ente querido,
TOMÁS MANUEL RONDINHO, ocorrido
no dia 26/5/2022, cujas cerimónias fúnebres terão lugar hoje, dia 30/5/2022,
no Cemitério da Texlom, pelas 13.00
horas, antecedidas de velório, na sua
residência, no Belo Horizonte, pelas
10.00 horas. Que a sua alma descanse
em paz.
4705

FALECEU
A Direcção Executiva dos Serviços Sociais da
Polícia da República de Moçambique, colectivo
de Direcção e funcionários dos SSPRM em geral
comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento da Srª ELINA JOSÉ DIMANDE, Primeiro Cabo da
Polícia, em vida afecta na Repartição de Informação Interna, ocorrido
no dia 27/5/2022, no Hospital Central, vítima de doença, cujas exéquias terão lugar hoje, dia 30/5/2022, no Cemitério de Michafutene,
pelas 14.00 horas.
À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. Paz
à sua alma.
4703

JOÃO LOURENÇO
DE CASTRO

AYLA LIANA ARSÉNIO
DOS SANTOS

(Bai Castro)

FALECEU

(3/3/1962 - 30/5/2021)

Ayla meu amor, não nos deixa chorar mais pelo amor de Deus. Só tu nossa
pequenina, para conseguir nos consolar desta dor e, tenha de que o aceitamos
de onde quer que estejas princesa. Chegue no Pai do Céu e diga-o que estamos
muito gratos por nos ter proporcionado tão imensurável alegria e que sim, temos plena esperança
na glória da ressurreição. Teus tios Liana, tua xará e Zerilo rezam para que faças a tua caminhada
ao Senhor com a plenitude merecida. Funeral se realiza hoje, dia 30/5/2022, pelas 13.00 horas no
Cemitério de Michafutene, antecedido do velório às 12.00 horas no mesmo local.
Te amaremos para sempre Mana.

Sua esposa, mãe, filhos, netos e irmãos
relembram com tristeza o dia do desaparecimento físico
do seu ente querido JOÃO LOURENÇO DE CASTRO. Há
30/5/2021, a sua voz foi para sempre silenciada, deixando
apenas a saudade e os seus ensinamentos. Descanse
em paz!
4704

LEMBRETE

Já renovou a
Faça a sua subscrição e receba o seu
Jornal em casa!
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

sua Subscrição
dos jornais?

www.desafio.co.mz

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

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS COMUNS
DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E INFRA-ESTRUTURAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1.

2.
3.
4.
5.

6.

A Autoridade Tributária de Moçambique convida empresas interessadas a submeterem propostas fechadas para o seguinte
concurso:
Nº

N.º do
Concurso

Objecto

Modalidade

Critério de
Avaliação

Data e Hora de
Abertura

1

01/AT/2022

Concessão de Serviços de Desenho, Implementação, Operação
& Manutenção para a Plataforma Única do Comércio de
Moçambique

Concurso
Público

Critério
Conjugado

Data: 20/6/ 2022
Hora: 10.00 horas

VENDE-SE

ARRENDA-SE

VIVENDAS: na Coop, tipo 4, suite,
vende-se por 20 000 000,00; na C.
Matola, tipo 3, suite, com piscina e
hospedagem por 13 800 000,00MT;
no B. Horizonte, tipo 5, suite, com 3
salas por 16 000 000,00MT; na M.-Rio,
tipo 3, suite por 5 500 000,00MT; na
Sommerschield, tipo 3, suites, num R/C
por 18 000 000,00MT; apartamentos:
na Polana, tipo 3 por 7 000 000,00MT;
no Alto Maé, tipo 3, com quintal por 6
000 000,00MT. Contacto: 84-5171252
ou 82-8945040.

ARMAZÉNS: no Jardim, com Showroom
e 4 gabinetes, arrenda-se por 180
000,00MT; no Benfica, de 600m², com
2 gabinetes, showroom e dependências
por 230 000,00MT; na Matola-EN4, de 1
434m², com gabinetes e estacionamento
por 5 000USD; na Av. das Indústrias, de
1 830m², com 4 gabinetes, copa, estacionamento e jardim por 390 000,00MT;
na Matola-Santos, de 450m², com estacionamento por 85 000,00MT. Contacto:
84-5171252 ou 82-8945040.

6489

ARMAZÉNS: no Benfica, Av. de Moçambique, de 1.260m², com 2 gabinetes, showroom e dependências,
vende-se por 900 000USD; na Matola,
EN4 - Shoprite, de 10.051m², com gabinetes e parque por 2 590 000USD; na
Av. das Indústrias: novo e por estrear,
de 3 888m², com 4 gabinetes, copa,
parque e jardim por 900 000USD;
na Matola-Santos, de 450m², com
estacionamento por 15 500 000,00MT.
Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.

As propostas deverão ser entregues até quinze minutos antes da hora da respectiva abertura, no endereço abaixo indicado.
Todos os documentos do concurso serão adquiridos na Direcção-Geral dos Serviços Comuns, Direcção de Logística e Infraestruturas, sita na Rua Timor Leste, nº 95, 2º Andar, Tel.: +258 21311146, Fax: +258 21311148.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso e/ou levantá-los no
endereço abaixo indicado, nas horas normais de expediente.
Para a aquisição dos Documentos do Concurso os concorrentes deverão depositar a quantia de 5.000,00MT (cinco mil
meticais) na conta nº 3111001130 no Barclays Bank, em nome da Autoridade Tributária de Moçambique e o talão de depósito
deve ser apresentado na Direcção de Finanças, no 5º andar, do edifício-sede da Autoridade Tributária, sito na Avenida 25 de
Setembro, nº 1235, onde lhes será emitido um recibo com o qual poderão levantar os Documentos de Concurso.
O período de validade das propostas será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de abertura das mesmas.

4597

VIVENDAS: na Coop, tipo 4,com suite,
vende-se por 20 000 000,00MT; na C.
Matola, tipo 3, com suite, piscina e
hospedagem por 13 800 000,00MT; no
B. Horizonte, tipo 5, com suite e 3 salas
por 16 000 000,00MT; na M. Rio, tipo 3,
com suite por 5 500 000,00MT; na Sommerschield, tipo 3, com suites, num R/C
por 18 000 000,00MT; apartamentos:
na Polana, tipo 3 por 7 000 000,00MT;
no Alto Maé, tipo 3, com quintal por 6
000 000,00MT. Contacto: 84-5171252
ou 82-8945040.

Rua Timor Leste, nº 95 - 2º andar – Maputo
Tel +258 21 311 146, Fax +258 21 311 148
Maputo, aos 30 de Maio de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)

DIVERSOS
PRESTAM-SE serviços de cortinas,
persianas roll-up's e faz-se costuras,
montagens e manutenção. Localização:
Matola-Rio. Contacto: 84-8909624 ou
87-8909624.
4813

ANÚNCIO DE CONCURSOS

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

Nº do concurso

Objecto

Modalidade e Validade das
propostas

Nº07/SEGURANCA/CP/FE,FPDPNPL/2022

Prestação de serviços de segurança na
Delegação e nas Portagens

Concurso Limitado, 60 Dias

Nº08/LIMPEZA/CL/FE,FPDPNPL/2022

IMAM - Imobiliária da Avó Madalena, Lda, tem propriedades à venda:
casas nos bairros Fomento, Mastrong,
Ferroviário, Sommerschield, Polana,
Alto Maé, Central, Malanga, Matola,
Benfica e Malhangalene. Também tem
terrenos para trespasse na KaTembe,
Ponta d’Ouro, Costa do Sol e Matola.
Arrenda-se flats, casas, escritórios, lojas e armazéns nas cidades de Maputo
e Matola. Contacto: 84/86-5739001.

Prestação de serviços de limpeza e
jardinagem

Concurso Limitado, 60 Dias

Valor do
Caderno de
Encargo

Hora /Data da
Entrega das
propostas

Hora/Data da abertura das
propostas

1.000,00MT

13/06/2022,
pelas 10:00horas

13/6/2022,
pelas 10.30 horas

13/06/2022,
pelas 14:00horas

13/6/2022,
pelas 14.30 horas

1.000,00MT

6489

COWORK/Escritórios partilhados:
gabinetes arrenda-se por 15 000,00MT;
mesas de trabalho por 8 500,00MT; sala
para reuniões, restaurantes, cabeleireiros e festas, tudo negociável. Grátis:
Internet, recepção, limpeza, água e luz.
Transversal à Mao Tsé-Tung, na Rua
da Justiça. Contacto: 82-8945040/845171252 ou 87-8945040.
6489

VIVENDA: na Sommerschield 1, tipo 5,
suites, com 3 salas, arrenda-se por 210
000,00MT; na Sommerschield 2, tipo 7,
suites e piscina por 4 000USD; na J.
Nyerere, 20 gabinetes por 7 000USD;
na Coop, tipo 4, suite por 100 000,00MT;
na C. Matola, tipo 4, com piscina por 70
000,00MT; apartamentos: na Polana, tipo
3 por 60 000,00MT, tipo 2, suite por 60
000,00MT; no Alto Maé, num R/C, tipo 3
por 27 000,00MT. Contacto: 84-5171252
ou 82-8945040.
6489

FLAT tipo 3, num 2º andar, no B. Central,
arrenda-se por 35 000,00MT; flat tipo
2, num 3º andar, no B. Central por 27
000,00MT; geminada tipo 2, num R/C,
com quintal, no Bairro Central por 45
000,00MT; flat tipo 1, num 6º andar, na
baixa por 13 000,00MT; flat tipo 3, num
3º andar, no Alto Maé por 28 000,00MT.
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.
4701

VIVENDAS: na Sommerschield 1, tipo
5, suites, com 3 salas, arrenda-se por
210 000,00MT; na Sommerschield
2, tipo 7, com suites e piscina por
4000USD; na Julius Nyerere, 20 gabinetes por 7000USD; na Coop, tipo
4, com suite por 100 000,00MT; na
C. Matola, tipo 4, com suite e piscina
por 70 000,00MT; apartamentos: na
Polana, tipo 3 por 60 000,00MT; tipo
2, com suite por 60 000,00MT; Alto
Maé, num R/C, tipo 3 por 27 000,00MT.
Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.
4597

4675

BAE - Logística e Multiserviços
executa obras de pintura, canalização,
serralharia, carpintaria, pedreiros,
electricidade, tectofalso, montagem de
ar-condicionados, azuleijos, tijoleiras,
cofragem, design de interiores, jardinagem, etc. Contacto: 84/86-5739001.
4675

VENDE-SE
APARTAMENTO tipo 3, num 8º andar, com elevador,
2wc internas, sala média, cozinha moderna, 3
quartos com guarda-fatos, 2 varandas, climatizado,
parqueamento para 1 viatura, prédio seguro e sem
infiltrações, situado na Belita, Alto Maé,
vende-se por 5 500 000,00MT, negociáveis.
Procura vender ou comprar imóvel?
Contacte-nos: 84-5340568 ou 87-8700568.

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 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 1.000,00MT (mil meticais), depositado no Banco de Moçambique através da contaː 11112522001
- Fundo de Estradas, FP - DPOPH;

4824

Unidade Gestoras das Aquisições, Nampula, aos 27 de Maio de 2022
238

VENDE-SE
VIVENDA na cidade da Matola, próximo do Conselho
Municipal/Parque dos Poetas, tipo 4, com suites,
sala grande, explanada, piscina, casa de hóspedes
completa, gazebo, dependência, wc serviçal, arrumos,
área de serviço e estacionamento, vende-se por 13 850
000,00MT ou arrenda-se por 75 000,00MT.
Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.
6489

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE TETE

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

EM QUALQUER PARTE
EM QUALQUER PARTE
DO
PAÍS OU MUNDO

ANÚNCIO DE CONCURSOS

DO PAÍS OU MUNDO

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 da
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

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

b) 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

BAIXE JÁ!

BAIXE JÁ!

c) 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.
Tete, Maio de 2022
Autoridade Competente

226

Termos e condições aplicavéis

Termos e condições aplicavéis
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N LIGA DOS CAMPEÕES AFRICANOSN LIGA DOS CAMPEÕES AFRICANOSN

Al Ahly defende título
hoje diante do Wydad
Monastir vence
africano de basquetebol

Al Ahly e Wydad jogam pela “champions”

O

AL Ahly, de Luís Miquissone (a recuperar
de lesão), bicampeões
e recordista de títulos
(dez), defende hoje
o título da Liga dos Campeões
Africanos diante do Wydad do
Marrocos. O encontro está mar-

cado para o Estádio Mohammed
V, em Marrocos, e tem início
previsto para as 21.00 horas.
A equipa do moçambicano qualificou-se para a final
ao empatar 2-2 no terreno dos
argelinos do ES Setif, depois de
vencer em casa 4-0.

O Al Ahly evitou a derrota
na Argélia, no período de compensação, por Mohamed Sherif,
aos 90+2 minutos, depois de ter
estado a vencer, com um golo
de Ahmed Radwan, aos dois, e
ter permitido a reviravolta para
os anfitriões, com tentos de

Kendouci, aos 45, e Benayad,
aos 61.
A goleada obtida em casa, no
dia 7 de Maio, foi decisiva para o
15.º apuramento do Al Ahly para
a final da principal competição
continental de clubes, a terceira
seguida, contando dez títulos.

Por seu turno, o Wydad,
que procura o terceiro título
continental, depois de 1992 e
2017, confirmou o apuramento
à final, ao empatar 1-1 em casa
frente aos angolanos do Petro de
Luanda, depois de ter vencido
por 3-1 em Angola.

Real conquista 14.ª Liga dos Campeões
O REAL Madrid conquistou,
sábado, o troféu de clubes
mais ambicionado da Europa, vencendo o Liverpool na
final por 1-0.
Num jogo em que o Liverpool esteve mais por
cima, os “merengues” colocam os “reds” na sua lista de
vítimas face a uma estratégia
de jogo que tem dado frutos
dos comandados de Ancelotti. É, sem dúvida, “um
cartão de visita” deste Real
Madrid.
Em Paris, depois de meia
hora de adiamento para início do encontro, por questões de “segurança”, o Liverpool entrou com mais
iniciativa de jogo, embora
tendo as necessárias cautelas
defensivas face aos “matadores” “merengues”, que
chegariam ao golo da vitória
aos 59 minutos por intermédio do brasileiro Vinícius. Foi
numa tentativa de “sacudir”
a pressão inglesa, que Real
encontrou espaço para mar-

das “orelhudas” do AC Milan, segundo do “ranking”,
com sete, mais uma do que
Liverpool e Bayern de Munique.

ríodo, mas lutou para vencer o clube angolano.
O armador Michael Dixon marcou 21 pontos, seis
assistências e foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP).
Com esta vitória, o Monastir completou uma tríplice coroa, depois de vencer a Liga e a Taça da Tunísia.
Para chegar a final, o Mo-

nastir eliminou nas “meias”
o então detentor do título, o
Zamalek.
O Petro teve que se conformar com o título ganho
pelo treinador, José Neto,
eleito o técnico do ano da
BAL em 2022, tendo ao longo da Conferência do Nilo e
nos play-offs um recorde de
seis vitórias e uma derrota.

NBA

Heat forçam
sétima partida
APÓS duas derrotas consecutivas, os Heats
foram a Boston vencer o Celtics por 111-103,
e, assim, levarem para o jogo 7 a decisão da
Conferência Este, tendo em vista à final da
NBA.
Jimmy Butler chamou a si o protagonis-

mo ao marcar 47 pontos (nove ressaltos e oito
assistências), numa noite em que a sua equipa esteve sempre em vantagem no marcador. Do lado do Celtics, que demonstrou alguma falta de consistência, Jayson Tatum foi
a figura maior (30 pontos e nove ressaltos).  

PUBLICIDADE

car o 1-0. Após um remate/
assistência, Vinícius Júnior
deu o toque final, ao segundo
poste, para inaugurar o marcador. Voltava a surpreender
o Real ao mostrar que quem
mais ataca nem sempre é
mais eficaz.
O Real tinha vencido as
finais de 1956, 1957, 1958,
1959, 1960, 1966, 1998, 2000,
2002, 2014, 2016, 2017 e 2018.

O Real Madrid, que só
perdeu três finais (1962, 1964

e 1981) e venceu as últimas
oito, passou a somar o dobro

para a 14.ª Liga dos Campeões
do Real, assinando nove defesas durante o jogo, nomeadamente a remates de Mohamed
Salah e Sadio Mané.

Nos termos do nº 5 do Artigo 30, do Regulamento de Contratações de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de bens e
Prestação de Serviços da EDM, a Electricidade de Moçambique,
E.P., vem através desta informar aos interessados sobre a correção do objecto da contratação do Concurso Publico 67/EDMDIA/2022 para o seguinte objecto:

Ancelotti o senhor
champions

Contratação de empresas vocacionadas a prestação de serviços
de gestão de arquivo físico e digital

CARLO Ancelotti conquistou,
sábado, a quarta Liga dos Campeões da carreira, após a vitória
do Real Madrid (1-0) sobre o Liverpool, em Paris.
O treinador italiano, de 62
anos, havia ganho em 2003 e
2007 (ambas pelo Milan), juntando agora esta à de 2014,

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P.
Direcção de Aquisições
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar,
Telefone: +258 21 359690
Maputo-Moçambique
www.edm.co.mz

também pelo Real Madrid, na
final frente ao Atlético.
Carlo Ancelotti passa a ser
caso único na história e deixa para trás o francês Zinedine Zidane (2016, 2017 e 2018,
também pelo Real Madrid) e o
inglês Bob Paisley (1977, 1978 e
1981, com o Liverpool).

Supertaça a 10 de Agosto
AO vencer a Liga dos Campeões, o Real marcou encontro com
o Frankfurt, vencedor da Liga Europa, na decisão da Supertaça
Europeia.
O encontro está marcado para 10 de Agosto no Estádio

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES
ADENDA
Concurso Público Nº 67/EDM-DIA/2022
contratação de empresa que possa fornecimento de serviços
de um sistema de gestão de arquivo físico e digital

Courtois eleito
homem do jogo

THIBAUT Courtois foi eleito
pela UEFA o melhor jogador
em campo.
O guarda-redes belga teve
papel absolutamente decisivo

O MONASTIR da Tunísia
sagrou-se campeão da segunda edição da Liga Africana de Basquetebol (BAL)
depois de vencer o Petro de
Luanda, por 83-72, numa
final realizada em Kigali,
Ruanda.
O Monastir perdia por
40-33 ao intervalo e por 5957 no final do terceiro pe-

Olímpico de Helsínquia, na Finlândia.
O Real Madrid tem quatro Supertaças Europeias no palmarés (2002, 2014, 2016 e 2017) e poderá igualar as cinco de
Milan e Barcelona.

Maputo, 30 de Maio de 2022
Iluminando a Transformação de Moçambique
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“Mambas” já estão
na África do Sul

Selecção Nacional partiu confiante num bom início de campanha de apuramento ao CAN-2023

A

SELECÇÃO Nacional de futebol já está
em
Joanesburgo,
África do Sul, para
dar
continuidade
à preparação do jogo contra Ruanda, às 18.00 horas,
quinta-feira, 2 de Junho,
no FNB Stadium, a contar
para a primeira jornada de
qualificação ao CAN-2023,
que terá lugar na Costa do
Marfim.

O combinado nacional fará mais duas sessões
hoje (de manhã e à tarde),
no campo da Universidade
Wits, para o aperfeiçoamento dos aspectos técnicos-tácticos, atendendo o
modelo de jogo que está a
ser esboçado para o frente-frente com os ruandeses.
Amanhã será o dia do
treino de adaptação ao local de jogo, pelas 18.00 ho-

ras. Antes haverá sessões
de outros aspectos inerentes ao desafio, nomeadamente a parte teórica e
psicológica.
CHIQUINHO CONDE
TRISTE
POR JOGAR FORA DA
CASA
nal

O seleccionador naciomanifestou profun-

da tristeza pelo facto dos
“Mambas” não poderem
jogar em casa. “Eu particularmente fico triste.
Gostaria imenso de poder
voltar como seleccinador
nacional, porque já estive nesta casa (FMF) como
interino, a jogar diante do
público
moçambicano,
que é amante do futebol
e apoiante incondicional
dos “Mambas” e é extre-

mamente crítico quando
as coisas não correm bem.
Infelizmente tem sido anos
difíceis porque não temos
conseguido as qualificações
nas competições que temos
participado. Todos sabemos do momento menos
bom que estamos a atravessar. São 12 anos sem estar
presente numa competição
africana, o que de facto desagrada a nós profissionais
de futebol, principalmente
os atletas que tudo fazem
conseguir vitórias e se não
conseguem é porque os outros são os melhores”, lamentou.
Entende que o povo
moçambicano, que gosta de futebol, merece que
tenhamos uma selecção
forte, mas apelou para a
compreensão de que esta
caminhada faz-se caminhando e é preciso reflectir-se fundamentalmente
naquilo que tem sido o país
em termos de competitividade interna.
“Nunca na história do
futebol moçambicano tivemos tantos jogadores que
militam no estrangeiro e
nos melhores campeonatos
da Europa. E consequentemente vamos ter para esta
dupla jornada 12 jogadores
que jogam fora de portas,
mais oito que actuam internamente e os três guarda-redes. Por isso, sinto
um compromisso muito
grande da parte de todos
convocados”, sentenciou.

TAÇA DE MOÇAMBIQUE

Matchedje de Mocuba eliminado
O MATCHEDJE de Mocuba
perdeu ontem por um a zero
e foi eliminado da Taça de
Moçambique pelo Sumeia
FC, também de Mocuba,
na decisiva eliminatória da
prova ao nível provincial.
Walpeta marcou o único golo do encontro aos 21
minutos. Os “militares” de
Nacir Armando ainda tentaram chegar a igualdade,
mas encontraram uma forte
resistência do adversário.

Moçambique. No sábado,
Ferroviário de Inhambane
derrotou União Desportiva
de Zavala, por 4-3, na marcação de grandes penalidades, depois de um igual no
tempo regulamentar. Associação Desportiva de Vilankulo goleou Nova Aliança da Maxixe por 7-0.
Ontem, Temusa Costa
do Sol de Massinga venceu
Sporting da Massinga por
4-0, e Morrumbene FC eliminou 17 de Maio por 3-1.
As partidas das meias-finais
terão lugar próximo fim-de-semana. AD Vilankulo
vai enfrentar Temusa Cosa
do Sol da Massinga e Morrumbene FC vai bater-se
com Ferroviário de Inhambane.

INHAMBANE RODOU
PRIMEIRA ELIMINATÓRIA
Na província de Inhambane disputou-se fim-de-semana a primeira
eliminatória da Taça de

Sumeia FC fez a festa frente ao Matchedje de Mocuba

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Maxaquene e Desportivo ofereceram um espectáculo emotivo ao público

CAMPEONATOS NACIONAL DA II DIVISÃO

Desportivo-Maxaquene
repleto de emoções
O CLÁSSICO entre os rivais e
vizinhos Desportivo - Maxaquene foi repleto de emoções
no último sábado, tendo o
nulo final castigado os ataques
das duas equipas, uma vez que
as oportunidades de golo não
faltaram em ambas balizas.
Como era previsível, muito
público marcou presença no
campo do Ferroviário da Baixa
para testemunhar o desafio da
quinta jornada do Campeonato Nacional da II Divisão - fase
da cidade de Maputo.
Tendo entrado em campo
com seis pontos - mais dois
que o adversário - os “alvi-negros” chamaram a si a
responsabilidade de atacar a
baliza contrária, mas foi o Maxaquene a levar o esférico à
barra através de Lenart. Logo
a seguir, os “tricolores” voltaram a desperdiçar por Simão,
que rematou rasteiro ao lado.
A oportunidade flagrante do Desportivo na primeira
parte pertenceu a Gerson, que
viu o esférico ser desviado por
um contrário sobre a linha de
golo.
A segunda parte foi bastante intensa e, por muitas
vezes, o Desportivo despejou
bolas para área, mas encontrou uma defesa “tricolor”
serena e bem comandada por
Eusébio Jr.
Nota positiva para os adeptos das duas equipas que lotaram as bancadas e apoiaram os
atletas incessantemente, num
cenário bastante colorido.

Noutras partidas da quinta jornada, destaque para a
goleada do Black Bulls B, por
4-0, ao Costa do Sol B; A Liga
Desportiva B venceu 1° de
Maio, por 1-0, mesmo desfecho alcançado pelo Nacional diante do Ferroviário das
Mahotas. Mahafil e Matchedje
empataram a um golo. Outras igualdades foram nos jogos Académica - Ferroviário
B e Águias Especiais - Estrela
Vermelha, a zero e dois golos,
respectivamente.
A prova é liderada pelo
Black Bulls, com doze pontos,
seguido pela Liga, com dez;
Matchedje tem nove pontos,
mais um que Mahafil; Desportivo soma sete.
FER. QUELIMANE
DISTANCIA-SE
Na Zambézia teve lugar a
segunda jornada do campeonato provincial, destacando-se mais uma vitória do Ferroviário de Quelimane, desta vez
por 5-1 sobre o Efwua de Namacurra. Djerre de Inhassunge
goleou Associação Desportiva
3 de Fevereiro, por 5-0, enquanto Ferroviário de Nicoadala e Sporting de Quelimane
empataram a um golo.
Ficou por realizar o desafio
Matchedje de Mocuba - Sumeia FC. Os “locomotivas”
de Quelimane lideram a prova
com seis pontos, Matchedje de
Mocuba B tem três, os mesmos
de Djerre.

GOLFE

Reinildo no melhor onze António Cumbana destaca-se
no Torneio Ordem de Mérito
da Liga dos Campeões
CONCLUÍDA mais uma edição da Liga dos Campeões,
a UEFA divulgou, ontem,
aquele que foi considerado o melhor onze. Como
critério ficou definida a
pontuação que cada atleta
conseguiu no jogo de Fantasy, que premeia as mais
variadas acções, como golos, assistências ou baliza
inviolada.
Entre os escolhidos está
Reinildo, do Atlético de
Madrid, que actuou a titular em várias partidas da
equipa de Diego Simeone.
O moçambicano foi eliminado nos quartos-de-final
pelo Manchester City.

O GOLFISTA António
Cumbana - pai do mamba
Kamo Kamo - foi o grande destaque da quinta
etapa do Torneio Ordem
de Mérito, ao vencer a
principal Série “A”, com
um total de 72 pontos em
18 buracos, deixando os
restantes lugares do pódio para Mateus Nhampossa e Augusto Fumo,
com 74 e 75 pontos, respectivamente.
A etapa, disputada
no sábado, no campo do
Clube de Golfe da Polana,
em Maputo, viu Keanu
Fernandes
superiorizar-se na Série “B”, sob
forte oposição de Kie-

van Kim e Marisa Ferreira, que somaram 72 e 78
pontos, completando o
pódio desta quinta etapa da competição, que
arrancou em Janeiro e se
estenderá por todo o ano.
A competição serve
também para a qualificação ao campeonato
do mundo, a decorrer de
4 a 9 de Julho, nas Ilhas
Maurícias, pelo que desde a quarta etapa os golfistas competem também com Maurícias na
mira.
O evento de sábado
contou com o patrocínio
da Ronil, em celebração
dos seus 75 anos.

ESFA IMBATÍVEL
E MAMAS DERROTADO
Na província de Maputo, a
equipa do ESFA de Boane confirmou o seu poderio na terceira
jornada do “provincial”, batendo Timbercity, em Ressano
Garcia, por 5-1, em partida da
Série “A”. Atlético de Marracuene empatou a dois golos
com Cross United, enquanto
Corrumane e Clube da Manhiça igualaram-se a zero.ESFA
tem sete pontos, mais dois que
Clube da Manhiça. Na Série
“B”, Mamas Food sofreu a primeira derrota na deslocação ao
terreno da Associação Jeito FC,
por 3-0. Desportivo da Matola
venceu Clube dos Amigos, por
2-0. Ontem, Ximanganine FC
derrotou Clube de Marracuene,
por 1-0. Jeito FC e Ximanganine FC somam sete pontos, mais
um que Mamas Food e Desportivo da Matola.
BAÍA DE PEMBA
SOMA SEGUNDA VITÓRIA
O Baía de Pemba somou a
segunda vitória no Campeonato Provincial de Cabo Delgado.
A vítima foi a equipa de Chiúre,
por 3-1; Associação Desportiva
de Pemba derrotou Sporting por
3-0; UD Montepuez bateu Atlético por 3-2; Desportivo superou
Mahate 3-1 e FC Pemba venceu
Expansão por 3-1.
Baía de Pemba e Associação
Desportiva de Pemba partilham
a liderança com seis pontos cada.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

UA insiste em “soluções
locais” para suas crises

O

S líderes da União
Africana (UA) defenderam em Malabo
africanas
soluções
para as crises humanitárias do continente, onde
mais de 100 milhões de pessoas
precisam de ajuda urgente em
2022, independentemente da
assistência que venha fora de
África.
“As emergências humanitárias em África, diversas e
geograficamente
dispersas,
são uma preocupação permanente”, disse o presidente da

Comissão da UA, Moussa Faki
Mahamat, na sexta-feira.
O dirigente expressou a
preocupação na cimeira extraordinária realizada pela UA
em Malabo, capital da Guiné
Equatorial, sobre a crise humanitária sofrida por diferentes
regiões do continente.
“Estimamos que até um
quinto da população em África
está agora subnutrida, apesar
de todos os esforços que têm
sido feitos por todos os líderes
nesta sala. África enfrenta alguns dos desafios mais difíceis

da história “, comentou na cimeira o chefe humanitário da
ONU, Martin Griffiths.
Além disso, cerca de 30
milhões de deslocados, refugiados e requerentes de asilo
vivem em África, atingidos por
conflitos armados, violência
interétnica, terrorismo extremista islâmico ou desastres
naturais causados pela crise
climática.
“Esta situação, que afecta
milhões de pessoas, convida-nos a um desenvolvimento
inclusivo que siga o princípio

da justiça social”, enfatizou o
chefe de Estado do Senegal e
actual presidente em exercício
da UA, Macky Sall.
O Presidente da Guiné
Equatorial, Teodoro Obiang,
sublinhou que a crise humanitária no continente “já é insuportável”.
“África deve assumir a liderança do seu próprio desenvolvimento”, disse Obiang,
acrescentando que este objectivo requer “a solidariedade de
todos, sem rejeitar qualquer
ajuda oferecida pelas organi-

zações humanitárias internacionais”.
Praticamente todos os líderes que falaram na cimeira defenderam o lançamento
de uma Agência Humanitária
Africana que esteja operacional
o mais rapidamente possível,
para que possa ser uma realidade a partir de Janeiro de 2023.
“Precisamos de 45 milhões
de dólares (2.8 biliões de meticais) para que esta Agência esteja operacional durante cinco
anos”, disse a comissária da UA
para Assuntos Humanitários,

Minata Samaté, que também
se manifestou a favor de “soluções africanas para os problemas africanos”.
A este respeito, o Primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, salientou que a Agência
deve funcionar com base nos
“princípios do pan-africanismo e valores comuns africanos”, enquanto o Presidente da Nigéria, Muhammadu
Buhari, solicitou que este órgão
“responda e coordene efectivamente” face a emergências
humanitárias. (Lusa)

AMPE ROGÉRIO / LUSA

Presidente angolano
pede mobilização
dos países africanos

João Lourenço apela a fim das hesitações no combate
ao terrorismo e golpes de Estado

O PRESIDENTE angolano apelou sábado à mobilização dos
países africanos contra o terrorismo, sem ambiguidades nem
hesitações e à condenação firme das mudanças anti-constitucionais de governos no continente para que não adquiram
“um caráter de normalidade”.
João Lourenço discursava
na Cimeira sobre o Terrorismo
e as Mudanças Inconstitucionais de Governo em África,
em Malabo, capital da Guiné
Equatorial.
O chefe de Estado angolano
mostrou preocupação com o
crescimento do terrorismo em
África, apelando a “um esfor-

ço conjunto e concertado” dos
países africanos para enfrentar
esta grave situação de segurança.
Pediu “um consenso claro
e objectivo” quanto aos comportamentos e actos que se enquadram na definição de terrorismo e golpe de Estado, de
modo a evitar “ambiguidades
e hesitações na hora de agir,
que afectam em muitos casos a
coesão e a firmeza necessárias,
ao combate e neutralização
destes flagelos”.
É também necessário controlar eficientemente as fronteiras para evitar a circulação
e movimentação de grupos

extremistas e reflectir sobre
as razões internas “que, em
muitos casos, levam ao desencadeamento do terrorismo, da
instabilidade, da insegurança e
da desorientação das populações que se tornam vulneráveis
e aceitam facilmente mensagens e ideias que são, no fundo,
contrárias aos seus interesses”,
salientou o chefe de Estado angolano.
João Lourenço condenou
igualmente as mudanças inconstitucionais de Governo
em África, vulgarmente conhecidas como golpes de Estado, “que vêm ocorrendo
com inadmissível frequência
perante alguma passividade,
indiferença e inacção dos organismos regionais e continental”.
Referiu que quando sucedem situações desta natureza
“é importante que as organizações regionais competentes e
a União Africana se reúnam de
emergência e tomem medidas
que obriguem ao regresso imediato da ordem constitucional
no país em causa”.
África foi palco em 2021 e
2022 de cinco golpes de Estado - dois no Mali e um na Guiné Conacri, Sudão e Burkina
Faso - e uma tentativa de golpe
fracassada na Guiné-Bissau.
(Lusa)

INTERGATE-IMMIGRATIO

COMBATE AO TERRORISMO E GOLPES DE ESTADO

BAD defende investimento numa agricultura moderna

CRISE ALIMENTAR GLOBAL

Continente tem
potencial para ser solução
O PRESIDENTE do Banco
Africano de Desenvolvimento defendeu que
África tem potencial para

Oposição escolhe
ex-vice-presidente como candidato
Progressistas (APC), partido no
poder, vai realizar as suas primárias entre 6 e 8 de Junho, para
escolher um candidato a suceder ao presidente Muhammadu
Buhari, que anunciou que não
concorrerá novamente, após
completar dois mandatos.
A Nigéria, com 215 milhões
de habitantes e dividido quase
em partes iguais entre o norte,
predominantemente muçulmano, e o sul, maioritariamente
cristão, é um dos países mais religiosos do mundo. Na tentativa
de conciliar um país onde vivem
cerca de 250 grupos étnicos,
uma regra tácita prevê a rota-

ção da presidência, a cada dois
mandatos, entre candidatos do
Norte e do Sul.
No entanto, Abubakar, ex-chefe das alfândegas e vice-presidente entre 1999 e 2007,
é do Norte, assim como o presidente Buhari, ao contrário da
maioria dos principais candidatos do APC, partido no poder,
que são do Sul.
No APC, o ex-governador
de Lagos Bola Tinubu e o actual
vice-presidente Yemi Osinbajo
são os dois principais candidatos, enfrentando ainda Rotimi
Amaechi, que renunciou recentemente ao cargo de ministro

A RÚSSIA está “pronta” para
ajudar a uma exportação
“sem entraves” de cereais da
Ucrânia, assegurou sábado o
presidente russo, alertando
para os riscos de uma maior
“desestabilização” da situação se continuarem as entregas de armas ocidentais em
Kiev.
“A Rússia está pronta para
ajudar a encontrar opções
para uma exportação de cereais sem entraves, incluindo
cereais ucranianos a partir
dos portos situados no mar
Negro”, informou o Kremlin,
num comunicado divulgado
após uma conversa telefónica entre o Presidente russo,
Vladimir Putin, o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão,
Olaf Scholz, que ocorreu no
contexto dos receios de uma
grave crise alimentar devido
à ofensiva russa na Ucrânia.
Putin considerou que
as dificuldades relacionadas com as entregas de alimentos foram causadas por
“uma política económica e
financeira errada dos países
ocidentais, assim como pelas
sanções anti-russas” impostas por esses países, segundo
o comunicado de imprensa.
Um aumento das entregas
de fertilizantes e de produtos
agrícolas russos poderia di-

minuir as tensões no mercado agrícola internacional “o
que exigirá o levantamento
das sanções apropriadas”
contra Moscovo, sublinhou o
presidente russo.
A Ucrânia, grande exportadora de cereais, sobretudo de milho e trigo, vê a sua
produção bloqueada pelos
combates no seu território
devido à invasão militar da
Rússia.
Por sua vez, a Rússia, outra potência na produção de
cereais, não pode vender a
sua produção e os seus fertilizantes por causa das sanções ocidentais que afectam
os sectores financeiro e logístico.
Os dois países, Ucrânia e
Rússia, produzem um terço
do trigo produzido a nível
mundial.
O conflito prejudicou o
equilíbrio alimentar mundial, levantando a temores de
uma grave crise que afectará particularmente os países
mais pobres.
O presidente russo confirmou que a Rússia continua
“aberta à retoma do diálogo” com Kiev para resolver
o conflito armado, enquanto
as negociações de paz com
a Ucrânia estão paralisadas
desde Março, de acordo com
a mesma fonte. (Lusa)

Morreu ex-Presidente
são-tomense Evaristo
Carvalho

PRESIDENCIAIS NA NIGÉRIA

A OPOSIÇÃO nigeriana indicou
o ex-vice-Presidente nigeriano
Atiku Abubakar como candidato às eleições presidenciais marcadas para Fevereiro de 2023.
“Hoje estamos a fazer história,
uma história que acreditamos
trará mudanças fundamentais”,
disse Abubakar aos seus apoiantes reunidos na capital, Abuja,
onde a votação foi realizada.
Abubakar, de 75 anos, um
muçulmano do norte do país, foi
escolhido nas primárias do Partido Democrático do Povo (PDP)
e tentará pela sexta vez ser eleito
presidente do país mais populoso de África. O Congresso dos

a ajudar”
na exportação
de cereais

dos Transportes no Governo de
Buhari.
Buhari não apoiou até ao
momento nenhum candidato e
alguns analistas acreditam que
o actual presidente esteja à procura de um candidato de consenso para manter as facções do
APC unidas antes das eleições
gerais de Fevereiro de 2023.
A segurança será uma questão importante, pois há mais de
10 anos que o nordeste da Nigéria tem sido afectado por uma
insurreição extremista. Bandos
armados têm também levado a
cabo frequentes ataques e raptos no noroeste do país. (Lusa)

se tornar a solução para
a crise alimentar global,
porque 65% de toda a
terra arável por cultivar
está no continente.
“O que África fizer
com a agricultura vai
determinar o futuro da
alimentação no mundo,
porque 65% de toda a
terra arável que não está
ainda cultivada está em
África”, disse Akinwumi Adesina no fim-de-semana, na conferência
de imprensa de encerramento dos encontros
anuais do Banco Africano de Desenvolvimento
(BAD), que decorreram
em Acra, capital do Gana.
Para o banqueiro, “o
continente africano deve
tornar-se a solução para
a crise alimentar global”
e o BAD está a apostar na
agricultura africana, para
garantir que, mesmo enquanto lida com a actual emergência alimentar, África impulsione a
transformação estrutural
da agricultura.

“O mais importante para nós é que a agricultura vai diversificar
as nossas economias,
transformar o nosso meio
rural, que infelizmente
se tornou um local sem
esperança, e criar empregos”, disse.
O responsável defendeu ainda uma agricultura moderna, com
apropriada,
tecnologia
produtividade e enquadrada com as infra-estruturas necessárias.
Adesina acrescentou
que ao longo dos encontros anuais, os governadores do BAD também
falaram sobre a questão
da segurança, sublinhando que “o desenvolvimento só acontece
quando há segurança”.
“Devemos apoiar os
países a abordarem a segurança, por isso deve
haver uma ligação entre
segurança, investimento, crescimento e desenvolvimento”,
afirmou.
(Lusa)

O EX-PRESIDENTE de São Tomé e Príncipe, Evaristo
Carvalho, morreu no sábado, aos 80 anos, em Lisboa,
vítima de doença prolongada, disse à Lusa fonte familiar. O antigo chefe de Estado são-tomense (20162021) estava internado num hospital em Lisboa. Eleito
Presidente de São Tomé e Príncipe em 18 de julho de
2016, Evaristo Carvalho exerceu o mandato até 2 de
Outubro de 2021, quando foi sucedido por Carlos Vila
Nova. Evaristo Carvalho era um histórico da política
são-tomense, tendo sido, por duas ocasiões, primeiro-ministro em governos de iniciativa presidencial.

Chuvas matam 35
pessoas no Brasil
PELO menos 35 pessoas já morreram em Pernambuco devido às fortes chuvas que afectam o estado do
nordeste do Brasil desde o início da semana passada,
informaram fontes oficiais. Dentre elas, 20 morreram
durante um deslizamento de terras numa vila no bairro do Ibura, na zona sul de Recife, capital do estado de
Pernambuco, segundo o último boletim da Secretaria
Nacional de Protecção e Defesa Civil (SEDEC) brasileira. A autarquia da cidade de Camaragibe confirmou
mais seis mortos, na sequência de um deslizamento de
terras numa área arborizada da cidade. Pelo menos 500
pessoas ficaram desalojadas, pelo que a autarquia do
Recife abriu escolas e creches para acomodar famílias
que tiveram de deixar as suas casas.

Papa visita Sudão
do Sul e RDCongo
O PAPA vai encontrar-se com vítimas dos conflitos na
República Democrática do Congo (RDCongo) e visitar
um campo de deslocados no Sudão do Sul, durante a
sua viagem aos dois países no início de julho, anunciou
sábado o Vaticano. Francisco tem a deslocação àqueles
dois países agendada para o período de 2 a 7 de Julho e o
Pontífice, que mediou pessoalmente as negociações de
paz no Sudão do Sul, visitará a capital, Juba, enquanto
na RDCongo estará nas cidades de Kinshasha e Goma,
no leste do país. A visita ao Sudão do Sul é uma das
mais desejadas por Francisco desde que começou o seu
pontificado e tinha sido já adiada nalgumas ocasiões
devido à instabilidade do país.
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Nota Introdutória
O presente documento apresenta um conjunto de informação detalhada sobre
a solvabilidade e a gestão de risco do Banco Comercial e de Investimentos,
S.A. (adiante igualmente designado por “BCI” ou “Banco”), em complemento
da exigida no âmbito do Anexo às Demonstrações Financeiras relativas a
Dezembro de 2021.
O Relatório “Disciplina de Mercado” segue a estrutura dos requisitos mínimos
de divulgação definidos no Anexo I e II do Aviso 16/GBM/2017 de 22 de
Setembro de 2017 do Banco de Moçambique, pelo que os dados reportados
têm subjacente uma óptica predominantemente prudencial.
Os valores apresentados, se nada referido em contrário, estão expressos em
milhares de meticais e reflectem a posição do Banco em 31 de Dezembro de
2021.
O presente documento está disponível no site oficial do Banco (www.bci.
co.mz).

•
•
•
•
•

EVENTOS ESPECÍFICOS EM 2021
O ano 2021 revelou-se um período de grandes condicionantes em
Moçambique e de grandes desafios para o BCI. Acontecimentos com grande
impacto negativo em termos nacionais – como a situação no norte do país
e a pandemia da COVID-19 – afectaram de forma muito significativa o país
e as suas condições económicas, sociais e financeiras e obrigaram todos os
sectores económicos, designadamente o sector financeiro, a um esforço muito
relevante para se manterem em pleno funcionamento e disponibilização
de serviço aos clientes. Neste cenário de crise, o BCI priorizou a protecção
e a segurança de clientes, colaboradores e sociedade em geral, através do
cumprimento rigoroso das recomendações emanadas pelas autoridades
de saúde nacionais e internacionais, implementação de planos visando a
continuidade e disponibilidade dos seus serviços, e reforço do seu apoio aos
sectores vitais para o crescimento económico de Moçambique.
A economia de Moçambique cresceu 2,16% em 2021, significativamente
superior à retracção de 1,28% observada no ano anterior, segundo os dados
divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.
Este desempenho traduz, em grande medida, um alívio das restrições para a
contenção da pandemia da COVID-19, quando comparado com o ano 2020,
factor que beneficiou de forma mais expressiva os sectores de hotelaria e
restauração, da indústria extractiva e da agricultura (que se manteve como de
maior participação na economia, com um peso de 23,06% no conjunto do PIB).

•

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

•
•
•

Durante o ano de 2021, e no contexto da crise pandémica da COVID-19, as
autoridades de supervisão reviram em alta em 300 pb as taxas de juro de
referência na reunião de política monetária realizada em Janeiro de 2021,
como forma de antecipar os riscos inflacionários, incertezas e a pressão
cambial sobre a economia. Importa referir que esta deliberação fundamentou
a subida da Prime Rate, indexante dos créditos em moeda nacional, para os
18,90%. Igualmente decidiu manter a taxa MIMO nos 13,25%, bem como
as taxas do BM para depósito (FPD) e cedência (FPC) de fundos nos 10,25%
e 16,25%, respectivamente. Relativamente aos coeficientes de Reservas
Obrigatórias em Moeda Nacional e Moeda Estrangeira, na reunião do Comité
de Política Monetária realizada em Setembro de 2021, o BM reduziu de 11,50%
para 10,50% e de 34,50% para 11,50%, respectivamente, libertando liquidez
para o sistema, tendo igualmente impactado na Prime Rate que reduziu dos
18,90% para 18,60%. As medidas de política monetária emanadas pelo BdM
ao longo de 2021 permitiram que o nível geral de preços do país se mantivesse
em um dígito, apesar da prevalência de riscos e incertezas elevados, sobretudo
os decorrentes dos impactos da COVID-19 e da conjuntura internacional,
com destaque aos constrangimentos das cadeias de fornecimento de bens e
serviços, com potencial de limitar a oferta de produtos importados.

•

Não obstante o contexto desafiador, em 2021 o BCI preservou a robustez e a
solidez que ao longo dos últimos anos foram construídas com rigor e disciplina
no seu modelo de gestão, mantendo a sua posição de liderança no sistema
bancário nacional, nas três principais dimensões de quotas de mercado,
nomeadamente: Crédito, Depósitos e Activos, tendo atingido no final do
semestre 26,26%, 25,36% e 22,95%, respectivamente.

•

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS OCORRIDOS EM 2021 EM MATÉRIAS DE
GESTÃO DE RISCOS
O ano de 2021, continuou a ser marcado por diversos desafios inerentes
à pandemia COVID-19, com impacto no aumento de exigências na gestão e
controlo de riscos. O enfoque das actividades para a minimização dos impactos
internos e económicos da pandemia foi orientado com base nas exigências
regulamentares e corporativas sobre esta matéria. Não obstante a situação
operacional adversa, o BCI cumpriu com os objectivos delineados em matéria
de gestão de risco neste ano.
Com o efeito, no âmbito da sua actuação, a Direcção de Gestão de Risco
assegurou o acompanhamento dos impactos da pandemia ao nível da
carteira de crédito do Banco, tendo desenvolvido e actualizado o respectivo
Plano Operacional para lidar com clientes com dificuldades financeiras, o
que possibilitou o contacto com todos os clientes que ainda se encontravam
com moratória parcial ou total e permitiu a respectiva segmentação e
implementação de acções de saneamento após o término das moratórias
legais.
Durante o ano, a Direcção de Gestão de Risco reforçou o seu compromisso
na transformação e fortalecimento da função através da implementação
atempada do plano, com destaque para:
•

•

2

O desenvolvimento de um modelo de governo dos riscos não financeiros
e o estabelecimento da respectiva apetência pelo risco, o que permite
controlar adequadamente todas as actividades e processos para limitar
as perdas motivadas por estes riscos, mantendo-as dentro dos níveis de
tolerância definidos pelo Conselho de Administração do Banco e mitigar
outros impactos negativos relevantes, nomeadamente, ao nível da
concretização de objectivos estratégicos, de reputação ou sistemas de
informação;
A transposição e/ou actualização de diversas Políticas Corporativas,
nomeadamente: Política de Gestão de Deficiências de Controlo Interno,
Política Corporativa de Gestão de Risco de Taxa de Juro, Regras de
Utilização do Sistema de Front Office de Mercados Financeiros (SFO),

Política de Gestão de Risco de Crédito, Regulamento de Imparidades,
Manual de Testes de Esforço, Manual de Gestão de Risco de Mercado,
Política de utilização de Capital Interno, Modelo de Governo do Conselho
Delegado de Rating (CDRT), Modelo de Governo de Apetência pelo Risco,
Plano de Contingência de Liquidez, Política de Gestão de Risco de Liquidez,
Manual de Governo de Auto-Avaliação da Adequação de Capital Interno
(ICAAP), Política de Gestão de Risco de Mercado, Política de Gestão de
Risco Global, Manual de Gestão de Risco de Liquidez e Taxa de Juro do
Balanço, Estratégia de Gestão de Risco de Taxa de Juro do Balanço, Diversos
Normativos de Gestão de Risco Operacional e Política de Subcontratação;
A revisão anual do Programa de Gestão de Riscos nos termos do Aviso 4/
GBM/2013;
A revisão do Perfil de Risco do Banco e a calibração da Apetência pelo Risco
para 2022;
O reporte do Risco de Concentração e do Risco de Taxa de Juro da Carteira
nos termos das Circulares Nº 3/SCO/2013 e Nº 4/SCO/2013, ambas do
Aviso 20/GBM/2013;
A calibração e actualização dos factores de risco para o modelo de cálculo
de imparidades;
A produção do Relatório do ICAAP de 2021 e a realização dos Testes de
Esforço (Análise de Sensibilidade e Análise de Cenários), nos termos das
Circulares Nº 2/SCO/2013 e Nº 5/SCO/2013, ambas do Aviso 20/GBM/2013;
A realização do exercício do ILAAP e elaboração do Plano de Recuperação
de Capital e Liquidez;

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

AVISO N.º 1/GBM/2021, de 04 de Fevereiro: Estabelece as Regras
e Condições Que Devem Ser Observadas Nas Transacções de
Derivados Financeiros do Mercado de Balcão Não Compensados Por
Uma Contraparte Central;
AVISO Nº 02/GBM/2021, de 19 de Outubro: Aprova Regulamento do
Subsistema de Compensação e Liquidação Interbancária e revoga o
Aviso N.º 2/GBM/2019,de 18 de Janeiro;
AVISO Nº 03/GBM/2021, de 19 De Outubro: Estabelece o
Quadro Regulamentar Aplicável à Actividade das Sociedades de
Investimentos;
AVISO Nº 04/GBM/2021, de 28 de Outubro: Estabelece a taxa aplicável
às Operações de redesconto e aos Contratos de Financiamento de
Liquidez de Natureza Equiparável ao Redesconto e Revoga o Aviso 3/
GBM/98;
AVISO Nº 05/GBM/2021, de 28 de Outubro: Aprova o Regulamento
do Sistema de Operações de Mercado e revoga o Aviso 5/GBM/2013;
AVISO Nº 06/GBM/2021, de 28 de Outubro: Aprova o Regulamento
do Mercado Monetário Interbancário;
AVISO Nº 07/GBM/2021, de 21 de Outubro: Aprova o Regulamento
do Mercado Cambial Interbancário e revoga o Aviso 10/GBM/2015;
AVISO Nº 08/GBM/2021, de 28 de Outubro: Aprova o Código de
Conduta das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e de
Protecção ao Consumidor Financeiro e revoga o Aviso 2/GBM/2018;
AVISO Nº 9/GBM/2021, de 28 de Outubro: Aprova o Regulamento
sobre Operações com Acordo de Recompra e Revenda de Títulos e
Revoga o Aviso 7/GBM/2015;
AVISO Nº 10/GBM/2021, de 28 de Outubro: Aprova o Regulamento
do Número Único de Identificação Bancária.
Circular Nº 01/EMO/2021, de 15 de Abril: Determinação da Quota do
Mercado Cambial para efeitos Transacção de Derivados OTC;
Circular Nº 02/EMO/2021, de 15 de Abril: Fórmulas de Cálculo das
Taxas de Câmbio e de Juro à Prazo;
Circular Nº 03/EMO/2021, de 15 de Abril: Documento de Informação
Fundamental dos Derivados OTC;
Circular Nº 04/EMO/2021, de 15 de Abril: Envio dos Mapas de Cálculo
de Reservas Obrigatórias;
Circular Nº 05/EMO/2021, de 04 de Agosto: Fórmulas de Cálculo de
Taxas de Câmbio e de Juros a Prazo para Derivados Financeiros do
Mercado de Balcão Não Compensados Por Uma Contraparte Central
(OTC);
Circular Nº 06/EMO/2021, de 14 de Setembro: Aprova a Taxa de
Incidência de Reservas Obrigatórias e revoga a Circular Nº01/
EMO/2020;
Circular Nº 07/EMO/2021, de 29 de Outubro: Remessas de Informação
Sobre Estatísticas dos Meios e Instrumentos de Pagamentos;
Circular Nº 01/EFI/2021, de 8 de Fevereiro: Cumprimento de Medidas
de Prevenção e Contenção da Propagação da Pandemia COVID-19;
Circular N.º 02/EFI/21, de 12 de Fevereiro: Âmbito de incidência do
dever de Conversão em Moeda Nacional de 30% das receitas de
Exportação ou Investimento no Estrangeiro;
Circular N.º 03/EFI/21, de 14 de Abril: Prazo de Arquivo e Conservação
de Imagens de Vídeo das Transacções Realizadas pelos Reclamantes
nos termos do Regulamento de Tratamentos de Reclamações (Aviso
nº 9/GBM/2020, 31 de Dezembro);
Circular Nº 04/EFI/2021, de 17 de Setembro: Modelo de Relatório
Mensal de Reclamações;
Circular Nº 05/EFI/2021, de 18 de Dezembro: Envio de Mapas de
Informação Sobre Agentes Bancários;

EVENTOS SUBSEQUENTES RELEVANTES OCORRIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
DE 2022
Distribuição do Resultado do Exercício
Atendendo à necessidade de continuar a garantir o crescimento sustentado
do Banco, em Assembleia Geral de Accionistas realizada no dia 31 de Março
de 2022 foi deliberada a aplicação do Resultado Líquido do exercício 2021 de
MT 5.203.366.725,27 (Cinco Mil, Duzentos e Três Milhões, Trezentos e Sessenta
e Seis Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Meticais e Vinte e Sete centavos) da
seguinte forma:
1. Reforço da Reserva Legal: 30%; e
2. Distribuição de Dividendos: 70%.
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Declaração de Responsabilidade
O Conselho de Administração do BCI declara, nos termos exigidos pelo Artigo
8 do Aviso 16/GBM/2017, de 22 de Setembro de 2017, que:
•
•
•
•

Foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários e
que, tanto quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é
verdadeira e fidedigna;
A qualidade de toda a informação ora divulgada é adequada;
Entre 31 de Dezembro de 2021 e a data de publicação deste documento
não ocorreram quaisquer eventos materialmente relevantes com impacto
directo na informação aqui divulgada; e
Compromete-se a divulgar, tempestivamente, quaisquer alterações
significativas que ocorram após a publicação do relatório.

I. Âmbito de Aplicação e Políticas de Gestão de Risco
1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
O presente documento é referente ao Relatório “Disciplina de Mercado” do
Banco Comercial e de Investimentos, S.A., com Sede na Av. 25 de Setembro,
Nº 4, Cidade de Maputo. Em 31 de Dezembro de 2021 o Banco detinha
participações sociais noutras entidades melhor identificadas no Capítulo IX.

3. ÓRGÃOS DE ESTRUTURA INTERVENIENTES
O Conselho de Administração e a Comissão Executiva, enquanto órgãos de
governo do Banco, partilham uma compreensão dos riscos da actividade e do
grau de tolerância ao risco que o BCI deve assumir bem como a necessidade de
estabelecer uma moldura e mecanismos de controlo robustos com vista à sua
efectiva gestão agregada, atenta à natureza transversal do negócio bancário
desses mesmos riscos.
Com esse objectivo, e no exercício das suas competências, o Conselho de
Administração e a Comissão Executiva implementaram, sob a sua supervisão,
estruturas, controlos e processos com vista a assegurar e monitorar, numa
perspectiva de gestão estratégica e corrente, o risco da actividade do Banco.
O modelo de governação da Função de Gestão de Riscos do BCI, enquadra-se no
Modelo Base, ajustado à realidade local, de organização da função corporativa
de risco do Grupo CGD, com um responsável máximo pela Função de Gestão
de Risco, o Chief Risk Officer (CRO), que reporta hierárquica e funcionalmente
à Comissão de Riscos do BCI e funcionalmente ao CRO da CGD, e tem total
independência em relação à Comissão Executiva do BCI, e um responsável
operacional, o Responsável pela Função de Gestão de Risco Local (FGR Local),
que reporta hierárquica e funcionalmente ao CRO do BCI ou na sua ausência,
e sem prejuízo do reporte directo aos órgãos de Administração e Fiscalização
do BCI, ao Responsável pela Função de Gestão de Risco da CGD (FGR Central).

O Banco BCI é responsável pelo desenvolvimento da actividade de banca
comercial em Moçambique, disponibilizando uma oferta de produtos e
serviços financeiros para clientes empresariais (pequenas, médias e grandes
empresas), institucionais e particulares.
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2. OBJECTIVOS E POLÍTICAS EM MATÉRIA DE GESTÃO DE RISCOS

a. Declaração sobre adequação dos sistemas de gestão de risco
O Conselho de Administração (CA) garante que o sistema de gestão de risco
implementado no Banco, bem como os processos e medidas destinadas a
assegurar que os limites de risco definidos são cumpridos, é adequado para o
correcto desenvolvimento da estratégia do negócio, tendo em conta o perfil e
a dimensão da Instituição.
b. Declaração sobre o perfil geral de risco e sua relação com a
estratégia empresarial
De acordo com as melhores práticas e para assegurar o controlo dos riscos
incorridos pelo BCI no desenvolvimento da sua actividade, o Banco tem
formalizado o seu apetite pelo risco, aprovado pelo Conselho de Administração
através de dois documentos (o Framework de Apetência pelo Risco – Risk
Appetite Framework - e a Declaração de Apetência pelo Risco – Risk Appetite
Statement) que identificam os riscos relevantes, definem as métricas para a sua
avaliação e indicam os limites, os níveis de tolerância para o seu controlo e os
respectivos triggers de recuperação.
A estratégia do Conselho de Administração do BCI visa a manutenção de rácios
de balanço sólidos, através de uma forte posição de capital e de um perfil
de liquidez estável e seguro, com uma “almofada” confortável que permita
absorver os impactos de um cenário de stress.
Através de processos de avaliação interna da adequação de capital (ICAAP) e
de Liquidez (ILAAP) e Plano de Recuperação de Capital e Liquidez, o Conselho
de Administração procura assegurar que o Banco dispõe do capital e Liquidez
suficientes para responder às necessidades regulatórias, para cobrir potenciais
perdas relativas a um conjunto alargado de factores, dentro de um horizonte
previsível, tomando em consideração as projecções que tem da evolução
expectável (baseline), bem como de situações de crise que possam ocorrer
(stress). Desta forma, o CA assegura que o Banco terá capacidade para
continuar a servir os seus clientes, oferecendo condições competitivas de
forma sustentável.
O Banco pretende manter (i) rácios de solvabilidade acima dos mínimos
exigidos pela autoridade de supervisão, de modo a ter uma posição e reserva
de capital que permita enfrentar cenários de stress; (ii) um adequado rácio de
alavancagem; e (iii) um rácio de liquidez (LCR) confortável.
O Conselho de Administração pretende manter um modelo de negócio viável
e sustentável, de modo a garantir a capacidade de gerar retornos aceitáveis
a curto e longo prazo, com base no plano estratégico e previsões financeiras
do Banco. Este objectivo será alcançado através da manutenção de elevados
níveis de eficiência, de custos de financiamento alinhados com a apetência
pelo risco e de uma atenção permanente no controlo dos riscos, com especial
foco no controlo do risco de crédito da carteira do Banco e no risco de liquidez.
O Conselho de Administração do BCI procurará salvaguardar a confiança
dos stakeholders, sustentando todas as actividades em sólidos princípios de
gestão de risco, num governo forte e no cumprimento estrito de todas as
leis e regulamentações. O Conselho de Administração incentivará uma forte
cultura de risco a todos os níveis do Banco, centrada na protecção e garantia
de retorno adequado sobre o capital e evitando quaisquer perdas operacionais
que possam afectar os stakeholders. Adicionalmente, o Banco pretende manter
uma imagem positiva junto da opinião pública, evitando que sejam postos em
causa os seus valores-chave.
c. Estratégia e Processos
A gestão do risco constitui para o BCI uma actividade de elevada importância,
para a qual se encontram definidos, nas Políticas de Gestão de Risco e no
seu Programa de Gestão de Riscos, os princípios orientadores, a estrutura
organizativa e as suas responsabilidades e o sistema de avaliação e
monitorização. O perfil de risco do Banco é prudente, quer pelas características
do modelo de governance da instituição e dos seus principais accionistas
financeiros (CGD e BPI), quer pela sua dimensão e antiguidade, quer ainda
pela própria exigência regulamentar da supervisão interna e externa. A
política de gestão de riscos do Banco procura manter uma relação adequada
entre os capitais próprios, sustentabilidade e rentabilidade. Neste âmbito, o
acompanhamento e controlo dos riscos assumem especial relevância.
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O CRO é globalmente responsável pela monitorização do quadro de gestão de
risco, por zelar pelo funcionamento adequado e eficaz da Função de Gestão
de Risco, competindo-lhe igualmente informar e esclarecer os membros dos
órgãos de administração e fiscalização sobre os riscos incorridos, o perfil global
de risco do banco e o grau de cumprimento dos níveis de tolerância ao risco
definidos, bem como contestar as decisões que afectem significativamente a
exposição do BCI.
O controlo e acompanhamento dos riscos é efectuada por uma estrutura
dedicada, a Direcção de Gestão de Risco (DGR), sob a responsabilidade do
“Head of Risk” (HoR), a quem compete assegurar um sistema de gestão de risco
adequado e eficaz, garantindo que todos os riscos materialmente relevantes
são devidamente identificados, avaliados, acompanhados e controlados,
bem como aconselhar e apresentar informação completa e pertinente aos
órgãos de administração e fiscalização sobre os riscos associados à actividade
desenvolvida.
Compete à Direcção de Gestão de Risco do BCI assegurar que o sistema de
gestão de risco é adequado e eficaz, garantindo que todos os riscos materiais
decorrentes da actividade desenvolvida são devidamente identificados,
avaliados, acompanhados e controlados, bem como aconselhar e apresentar
informação completa e pertinente aos órgãos de administração e fiscalização
sobre os riscos relevantes associados à actividade desenvolvida.
A gestão dos riscos a que o BCI se encontra exposto, pela sua natureza e
especificidade, é ainda assegurada de uma forma descentralizada por Órgãos
de Estrutura com Funções e/ou Responsabilidades Específicas para o efeito no
quadro do seu Perímetro Funcional.
O acompanhamento e controlo de todos os riscos financeiros e não financeiros,
materialmente relevantes, incorridos pelo Banco é da responsabilidade da
DGR. A DGR coordena igualmente a realização de exercícios transversais, no
âmbito de processos regulatórios ou enquadrados em iniciativas internas/
corporativas, controla e promove a resolução das recomendações identificadas,
interna e externamente, para uma melhor eficácia do Sistema de Controlo
Interno, e dissemina a cultura de risco por todo o Banco, para o aumento da
eficiência e eficácia na gestão de risco.
A coordenação da gestão dos riscos é realizada pelo Conselho de Administração
(CA) e pela Comissão Executiva (CE) directamente ou através de Comissões/
Comités especializados, a dois níveis, salvaguardando o princípio da
segregação de funções que evitam ou mitigam conflitos de interesse:
•
•

Primeiro Nível – Através da subordinação directa dos Órgãos de
Estrutura, em reuniões periódicas regulares e Relatórios Mensais /
Bimestrais / Trimestrais / Semestrais / Anuais;
Segundo Nível – Através de Comissões/Comités Especializados, em
Reuniões Regulares Semanais / Mensais / Trimestrais / Semestrais /
Anuais.

Para uma melhor separação entre as funções de supervisão e de gestão, como
recomendam as boas práticas, a Comissão de Auditoria e Controlo e a Comissão
de Riscos dependem directamente do Conselho de Administração, e o Fórum
Estratégico (FE), Comité Geral de Continuidade de Negócio (CCN), Conselho
Delegado de Crédito (CDC), Comité Directivo (CD), Conselho de Crédito (CC)
e Conselho Alargado de Crédito (CAC), Conselho Delegado de Rating (CDRT),
Comité de Custos e Investimento (CCI), Comité de Capital, Activos e Passivos
(CALCO), Comité de Sistemas de Informação (IT Steering), Comité Operacional
(CO) Comité de Acompanhamento de Risco de Crédito (CARC) e Conselho
Delegado de Protecção de Dados (CDPD), da Comissão Executiva.

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O BCI tem vindo a desenvolver uma estrutura de gestão e acompanhamento
dos diferentes riscos, procurando dotar as estruturas orgânicas de meios
técnicos e humanos que se revelem ajustados aos riscos a que a actividade
do Banco se encontra exposta. Cada uma das áreas dispõe de uma estrutura
organizativa própria de acordo com a natureza, dimensão e complexidade
das actividades desenvolvidas, e desempenha as suas competências de
forma objectiva e independente relativamente às restantes áreas funcionais,
procurando sistemicamente o grau de sofisticação dos sistemas de gestão dos
diferentes tipos de risco que são proporcionais e adequados ao respectivo nível
de exposição e grau de tolerância.
De seguida, apresentam-se os vários órgãos de estrutura com intervenção na
gestão integrada do capital e dos riscos, e respectivas responsabilidades:
Conselho de Administração (CA): O CA realiza um escrutínio regular de
cumprimento dos objectivos definidos através de um conjunto de mecanismos
apropriados melhor identificados a seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Definição e revisão da Missão, Visão e Objectivos Estratégicos;
Aprovação e acompanhamento do Plano Estratégico e Orçamento;
Definição e revisão do perfil de risco e das respectivas métricas;
Aprovação e acompanhamento do Plano de actividades da Função de
Gestão de Riscos;
Reuniões de Conselho de Administração;
Participação nas reuniões trimestrais das Comissões de Auditoria e
Controlo e e de Riscos;
Informação de Gestão; e
Abrangente sistema de reporte de informação, onde se inclui:
✓ Reportes trimestrais sobre risco de compliance;
✓ Reportes trimestrais do Quadro de Apetência pelo Risco, Gestão
Integrada de Risco, Risco Operacional e Seguimento de Risco de
Crédito; Relatórios periódicos de Auditoria Interna; e
✓ Relatório anual de controlo interno e follow-up semestral das medidas
de controlo interno.

Comissão de Auditoria e Controlo: tem como missão principal apoiar o
Conselho de Administração no cumprimento das suas responsabilidades de
supervisão da actividade, incluindo a qualidade da informação contabilística e
reporte financeiro, e dos sistemas de controlo interno, competindo-lhe:
•
•

•

•
•

•

Acompanhar a actividade da Comissão Executiva;
Promover e acompanhar o cumprimento das disposições legais e
regulamentares, dos estatutos do BCI, das normas e das recomendações
emitidas pelas entidades de supervisão e das políticas gerais, normas e
práticas instituídas internamente;
Acompanhar: (i) o processo de preparação e divulgação de informação
financeira; (ii) a adequação e o cumprimento das políticas, critérios e
práticas contabilísticas adoptadas pelo BCI, nos termos do referencial
contabilístico aplicável; (iii) a revisão legal das contas, se aplicável, e
demais trabalhos realizados pelo Auditor Externo;
Avaliar e promover a eficácia da Função de Auditoria Interna, assegurando
o reporte funcional directo desta função;
Proceder a apreciação crítica do sistema de controlo interno do
BCI, obedecendo às normas fixadas no Aviso nº 11/99, do Banco de
Moçambique, e acompanhando as avaliações autónomas complementares
que são atribuídas à Função de Auditoria Interna no âmbito corporativo,
através do Artº 21º (7), do Aviso nº 5/2008, do Banco de Portugal e zelando
para que a sua eficácia e completude contribuam para a própria eficácia e
eficiência do Sistema de Controlo Interno;
Avaliar a independência do Auditor Externo, designadamente, o
acompanhamento da contratação de serviços adicionais distintos de
auditoria a prestar por aquela sociedade ao BCI.

•

No âmbito dos Riscos Operacionais e de Tecnologias de Informação:
• Monitorizar o modelo de gestão do risco operacional e a eficácia dos
procedimentos operacionais;
• Apreciar a eficácia e adequação dos sistemas informáticos;
• Avaliar a eficácia da gestão de impactos negativos nos resultados ou na
reputação resultantes de tecnologia desajustada ou defeituosa que possa
comprometer a disponibilidade, integridade, acessibilidade e segurança
de infra-estruturas e de dados, incluindo a cibersegurança;
• Monitorizar o controlo dos riscos inerentes às actividades em outsourcing;
• Acompanhar o desenvolvimento e actualizações do plano de continuidade
de negócios; e
• Acompanhar a prossecução dos objectivos fundamentais fixados em
matéria de gestão de risco de IT do Banco.
No âmbito do Risco de Compliance:
• Promover a prossecução dos objectivos fundamentais fixados em matéria
de gestão de risco de compliance;
• Avaliar a eficácia da gestão do risco de compliance, apreciando os
procedimentos instituídos, os incumprimentos verificados e os relatórios
de actividade elaborados pela função de compliance; e
• Avaliar a eficácia do sistema de supervisão e controlo das actividades de
intermediação financeira do BCI.
No âmbito do Risco Reputacional:
• Promover a prossecução dos objectivos fundamentais fixados, em matéria
de gestão de risco reputacional;
• Avaliar a qualidade da prestação de serviços aos clientes e do respectivo
controlo;
• Avaliar os processos de comunicação com os clientes e as autoridades;
• Avaliar o controlo do cumprimento do Código de Conduta e Normas
Deontológicas do BCI; e
• Tomar conhecimento de eventuais relatórios das agências de notação de
risco sobre o BCI.
Cabe ainda à Comissão, acompanhar:
• Os modelos de medição de risco e cálculo dos fundos próprios adoptados
internamente;
• A implementação das exigências regulamentares relativas aos riscos
acompanhados incluindo os exercícios do ICAAP, Stress Testing, ILAAP e
Plano de Recuperação de Capital e Liquidez;
• Os processos internos de atribuição de rating e scoring; e
• Os processos de acompanhamento e recuperação de crédito e de cálculo
de imparidades.
Comissão Executiva (CE): A CE realiza um escrutínio regular do cumprimento
dos objectivos definidos de tolerância ao risco através do conjunto de
mecanismos apropriados a seguir melhor identificados:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Comissão de Riscos: tem como missão apoiar o Conselho de Administração
do BCI na definição e no acompanhamento da política de gestão de riscos do
Banco, competindo-lhe:
Quanto ao Risco de Solvência:
• Acompanhar a monitorização e controlo da suficiência de capital
regulatório e da adequabilidade de capital interno ao perfil de risco do
BCI;
No âmbito dos Riscos de Liquidez, de Taxa de Juro e Cambial, acompanhar:
• A monitorização da liquidez e o plano de financiamento a médio e longo
prazo, incluindo o plano de contingência de liquidez;
• A monitorização dos riscos de mercado, taxa de juro, liquidação de
operações cambiais;
• A monitorização dos riscos da carteira de obrigações, de acções e de
outros títulos; e
• A monitorização da evolução dos activos financeiros mobilizáveis junto do
Banco de Moçambique
No âmbito do Risco de Crédito:
• Apreciar a evolução da carteira de crédito e analisar os incumprimentos;
• Apreciar a evolução das imparidades e respectiva metodologia;
• Acompanhar a evolução dos riscos de crédito por classes;
• Acompanhar a evolução dos imóveis recebidos em pagamento e as
respectivas imparidades;
• Monitorizar o risco de concentração de exposição total bruta de
crédito de cada mutuário, incluindo todas as sociedades relacionadas
a qualquer momento, estejam em relação de domínio ou de grupo,
independentemente da localização da respectiva sede social, sede

principal e efectiva da sua administração ou estabelecimento principal, e
ainda de grupos de clientes ligados entre si; e
Monitorizar o risco de exposição ao Estado, incluindo, sem limitação,
municípios e empresas públicas e ou do sector empresarial do Estado.

Gestão e execução da Apetência pelo Risco aprovada;
Reuniões de Conselho de Crédito e Conselho Alargado de Crédito;
Acompanhamento da exposição ao risco de crédito e da concentração da
carteira de crédito;
Participação nas reuniões mensais do Comité de Acompanhamento de
Risco de Crédito;
Avaliação mensal das Imparidades e Provisões Regulamentares Mínimas
constituídas, sujeitas ao parecer semestral do Auditor Externo às Contas;
Acompanhamento e controlo da informação de gestão com periodicidade
mensal e detalhada, sobre o plano e orçamento, e riscos de liquidez, taxa
de juro e cambial, em sede do Fórum Estratégico e do Comité Gestão de
Capital, de Activos e Passivos (CALCO);
Prioritização e acompanhamento dos principais desenvolvimentos
informáticos, com periodicidade trimestral, sendo em maior detalhe em
sede do Comité de Sistemas de Informação (IT Steering);
Acompanhamento e controlo da informação detalhada de gestão, sobre
risco operacional, em sede da reunião trimestral do Comité Operacional
(CO);
Abrangente sistema de reporte de informação, onde se inclui:
✓ Reporte Mensal sobre a Apetência pelo Risco (RAS Dashboard);
✓ Reportes trimestrais sobre risco de compliance;
✓ Reportes mensais sobre a Gestão Integrada de Riscos (Relatório
Integrado de Risco) e Qualidade da Carteira de Crédito (Relatório de
Seguimento de Crédito);
✓ Reportes mensais de controlo do cumprimento dos rácios e limites
prudenciais;
✓ Reportes trimestrais sobre o risco operacional;
✓ Relatórios periódicos de Auditoria Interna;
✓ Relatório anual de controlo interno e follow-up semestral das medidas
de controlo interno;
✓ Informações diárias relativas a gestão de tesouraria; e
✓ Relatório anual sobre avaliação dos procedimentos contabilísticos e
de controlo interno, elaborado pelos auditores externos.

Fórum Estratégico (FE): A elaboração e implementação do Plano Estratégico
é um processo alargado e participativo no âmbito do FE, cujos membros
compete:
•
•
•
•

Participar na discussão dos Objectivos Estratégicos e na metodologia para
a sua implementação;
Propor a ordem de priorização para a materialização dos objectivos;
Analisar e monitorar a implementação do Plano Estratégico; e
Analisar o Plano e o Controlo Orçamental.

Executiva e pelos responsáveis da Direcção de Mercados Financeiros e da
Direcção de Gestão de Risco. O Comité avalia mensalmente a evolução
das contas do Banco, com particular ênfase na estrutura patrimonial e na
identificação de eventuais gaps de liquidez e do mismatch de taxas de juro
e taxas de câmbio, cabendo-lhe igualmente a definição das políticas de
cobertura adequadas ao nível do capital, dos activos e dos passivos, para além
do controlo dos limites, internos e prudenciais, dos Riscos de Liquidez, Taxa de
Juro e Taxa de Câmbio.
Comité de Sistemas de Informação (IT Steering): compete ao IT Steering o
acompanhamento, a gestão e o controlo do processo de:
•
•
•
•

Analisar carteira de pedidos de informática submetidos pelos OEs;
Definir prioridade dos projectos apresentados;
Recomendar hierarquização na ordem de execução dos projectos; e
Acompanhar evolução dos projectos.

Conselho Delegado de Rating (CDRT): compete ao CDRT: Atribuição
ou revisão de Rating interno para as Contrapartes/ Grupo Económico com
exposição material, bem como pela monitorização dos riscos de crédito e das
políticas e metodologias relativas ao seguimento, gestão e controlo dos riscos
de risco de crédito.
Comité de Sistemas de Informação (IT Steering): compete a este órgão:
•
•

A análise da carteira de pedidos relacionados com SI/TI, respectiva
prioritização e acompanhamento da sua evolução;
Acompanhar a gestão e o controlo dos processos de identificação e
avaliação dos riscos de tecnologias de informação e de recuperação de
desastres (sistemas).

Comité Operacional (CO): Compete ao CO o acompanhamento dos principais
temas de carácter operacional, de sistemas de informação, a qualidade e
eficiência de processos e as deficiências de Controlo Interno.
Comité Geral de Continuidade de Negócio (CGCN): Compete ao CGCN,
identificar eventos anómalos que podem comprometer a continuidade
da actividade do Banco, analisar o seu impacto e promover a resiliência
organizacional dotando a organização da capacidade de prevenir ou, na sua
impossibilidade, responder de forma eficaz a estes eventos.
Comité de Acompanhamento de Risco de Crédito (CARC): Compete ao
CARC, acompanhar a evolução do:
•
•
•
•

Crédito, qualidade da carteira de crédito e das garantias associadas;
Nível de concentração da carteira;
Recuperação de créditos em situação irregular; e
Nível de Imparidades/Provisões e Consumo de Capital.

Comité de Custos e Investimento (CCI): Compete ao CCI, o acompanhamento
e controlo da estrutura de custos do Banco, bem como a apreciação e debate dos
assuntos relacionados com a realização de despesa (custos e investimentos).
Conselho Delegado de Protecção de Dados (CDPD): Compete ao CDPD, a
missão de tomar decisões estruturais para a gestão da protecção de dados,
assegurar o enforcement pela gestão de topo e garantir a capacitação do Data
Protection Officer na gestão corrente.
À Função de Gestão de Riscos, representada pela Direcção de Gestão de Risco,
compete assegurar:
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

A implementação e monitorização do quadro de apetência pelo risco;
A implementação de um sistema de gestão de risco baseado em
processos robustos de identificação, avaliação, acompanhamento e
controlo de riscos, bem como coordenar o desenvolvimento de políticas e
procedimentos para suportar esses processos;
Identificar os riscos inerentes à actividade desenvolvida, numa base
individual, agregada, actual e prospectiva, e avaliar esses riscos e medir a
exposição aos mesmos, através de metodologias apropriadas;
Acompanhar permanentemente as actividades geradoras de risco e
as inerentes exposições ao risco, avaliando o seu enquadramento no
apetite de risco aprovado e nos limites de risco definidos, e assegurar o
planeamento das correspondentes necessidades de capital e de liquidez
em circunstâncias normais e adversas;
Participar no processo de aprovação de novos produtos e serviços, através
da realização de uma avaliação dos riscos associados aos mesmos e da
análise à capacidade de gestão desses riscos pela Instituição;
Acompanhar a evolução de mercado, as alterações legais e regulamentares
relativas à Função de Gestão de Risco, o processo de planeamento
estratégico e as respectivas decisões da Instituição, de modo a garantir
uma actualização permanente da acção da função;
Elaborar e manter actualizado um Plano de Gestão de Risco destinado a
salvaguardar que todos os riscos materiais da Instituição são identificados,
avaliados, acompanhados e reportados adequadamente;
Elaborar e apresentar periodicamente aos órgãos de administração e de
fiscalização relatórios sobre questões de gestão de risco;
Assegurar a preparação e a submissão dos reportes prudenciais sob a sua
responsabilidade.
Ao desenvolvimento e manutenção dos modelos internos de avaliação
de risco de crédito (imparidades, Scoring/Rating e Central de Balanços),
acompanhamento da evolução da qualidade da carteira de crédito e
avaliação e validação do grau de cobrabilidade do crédito.

Compete ainda à Direcção de Gestão de Risco a revisão do perfil de risco da
instituição e a coordenação da realização do Plano de Recuperação de Capital e
Liquidez, dos exercícios de ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process
e de ILAAP - Internal Liquidity Adequacy Assessment e dos respectivos testes de
esforço.

Conselho de Crédito (CC), Conselho Delegado de Crédito (CDC) e
Conselho Alargado de Crédito (CAC): O CC, CDC e o CAC, que se realizam
semanalmente, são constituídos pelos membros da Comissão Executiva e pelo
Responsável da Direcção de Gestão de Risco, Direcções Comerciais, Mercados
Financeiros, Recuperação de Crédito e Serviços Jurídicos, e tem como funções
deliberar sobre as operações de crédito a clientes, acompanhar a evolução da
qualidade da carteira de Crédito e avaliar e decidir sobre as Imparidades e
Provisões Regulamentares Mínimas.

No âmbito específico do ICAAP, ILAAP e de Stress Testing compete à Direcção de
Gestão de Risco:

Comité de Gestão de Capital, de Activos e Passivos (CALCO): O CALCO
tem uma periodicidade mensal e é constituído pelos membros da Comissão

Direcção de Análise de Risco de Crédito: A esta Direcção compete a análise,
avaliação e emissão de pareceres de risco de crédito sobre operações concretas.

•
•
•

A definição, implementação e acompanhamento das respectivas
metodologias;
A coordenação da realização dos exercícios em conjunto com as outras
Direcções do Banco; e
A elaboração dos respectivos relatórios.
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Direcção de Mercados Financeiros: A gestão do risco de mercado, risco
de taxa de juro, risco de liquidez e risco de taxa de câmbio é da competência
da Direcção de Mercados Financeiros, sendo o acompanhamento feito pela
Direcção de Gestão de Risco, que opera como uma segunda linha de controlo,
procedendo ao controlo dos limites aprovados superiormente e à quantificação
dos referidos riscos.
Gabinete da Função Compliance: A gestão do risco de compliance é da
competência do Gabinete da Função Compliance, caracterizando-se por ser
uma função de controlo do cumprimento das obrigações que emanam de leis,
regulamentos, regras de conduta, princípios éticos e outros deveres a que a
Instituição se encontra sujeita.
Direcção de Auditoria e Inspecção: No âmbito da gestão de risco, compete
à Direcção de Auditoria e Inspecção a avaliação da adequação dos sistemas de
gestão dos diferentes riscos a que o Banco se encontra exposto, a formulação
de recomendações de melhoria para os respectivos processos, a elaboração do
relatório de controlo interno, assim como a revisão independente do ICAAP e
dos testes de esforço.
Direcção de Sistemas de Informação: No âmbito da gestão do risco compete
à DSI a identificação, avaliação, gestão e monitorização dos riscos associados
às tecnologias de informação, prevenção e recuperação em caso de desastres
de máquinas e/ou sistemas.
Além dos Órgãos já mencionados, participam na auditoria e fiscalização do
risco os Auditores Externos e o Conselho Fiscal, sendo estes independentes.

4. Avaliação, Acompanhamento e Controlo dos Riscos
a) Risco Estratégico
O Risco Estratégico é a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos
resultados ou no capital, decorrentes de decisões estratégicas inadequadas,
de deficiente implementação das decisões ou de incapacidade de resposta a
alterações do meio envolvente (interno e externo) da instituição. (Fonte: Aviso 04/
GBM/2013).
O Banco, consciente dos impactos potenciais negativos no desenvolvimento
da sua actividade, que podem resultar da falta de uma orientação estratégica
para fazer face aos aspectos relacionados com a Concorrência, Tecnologia,
Clientes, Factores Económicos, Processos de Trabalho e Informação adequada
para a tomada de decisões, tem, desde 2008, implementado um processo
de Planeamento Estratégico, consubstanciado em Planos Trienais, nos quais,
para além dos ajustamentos aos pressupostos básicos para sua elaboração,
face às alterações que vão ocorrendo e às perspectivas de evolução futura, são
detalhadas as principais iniciativas, os objectivos e as metas a atingir durante
a vigência do Plano.
Anualmente é elaborado o orçamento para o exercício seguinte, o qual
incorpora as eventuais alterações e os pressupostos assumidos no Plano
Trienal em vigor.
O orçamento anual é elaborado com base nas Orientações Estratégicas
definidas pela CGD para o Grupo e aprovadas pelo Conselho de Administração.
A elaboração e implementação do Plano é um processo alargado e participativo
para o qual, e com base nas Orientações Estratégicas do Grupo, são definidos
os Vectores Estratégicos, e um conjunto de Iniciativas, organizadas em equipas
multifuncionais com um Responsável, objectivos, metas e actividades a serem
desenvolvidas dentro de um determinado calendário.
O Orçamento para o exercício seguinte, incorpora as eventuais alterações e os
pressupostos assumidos no Plano Trienal. Os desvios verificados no Plano e no
Orçamento são analisados e sempre que se justifique, são elaborados planos
de acção para a respectiva correcção.
A gestão corrente do risco estratégico é da competência da Comissão Executiva
e o controlo da realização do Plano Estratégico é feito a diferentes níveis:
•
•

•
•
•

Nível 1: Iniciativa: Regularmente em reuniões de trabalho das equipas
de cada iniciativa;
Nível 2: Comité Directivo: Mensalmente, com a participação dos
responsáveis máximos de cada OE, com o objectivo de analisar a evolução
do Plano de actividades de cada OE, a evolução das iniciativas no âmbito do
Plano Estratégico, os KPI Internos e Corporativos e a execução orçamental;
Nível 3: Steering: Mensalmente através de reportes de gestão, da DPC
à CE, sobre o ponto de situação dos KPIs definidos no âmbito do Plano
Estratégico;
Nível 4: Fórum Estratégico: Trimestralmente, com a presença da CE
e dos responsáveis máximos de cada OE, para o acompanhamento da
implementação do Plano Estratégico; e
Nível 5: Conselho de Administração: Trimestralmente através de uma
apresentação, da CE ao CA, do grau de realização do Plano, principais
desvios e constrangimentos.

b) Risco de Crédito
O risco de crédito é a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos
resultados e/ou no capital, devido à incapacidade de uma contraparte cumprir
os seus compromissos financeiros perante a instituição, incluindo possíveis
restrições à transferência de pagamentos a partir do exterior. O risco de crédito
existe, principalmente, nas exposições em crédito (incluindo o titulado), linhas
de crédito, garantias e derivados. (Fonte: Aviso 4/GBM/2013)
O Banco adopta o Método Padrão Simplificado para o apuramento da base de
cálculo dos requisitos mínimos de fundos próprios para a cobertura do risco de
crédito, de acordo com os Avisos 3/GBM/2012 e 11/GBM/2013, ambos do Banco
de Moçambique.
A estratégia de gestão do risco de crédito é estabelecida em conformidade
com a declaração de apetência pelo risco, com vista a: (i) Manter o foco em
actividades de banca de retalho; (ii) Assegurar a qualidade do portfólio
de créditos e investimentos e níveis elevados de cobertura do crédito em
risco, através de uma gestão criteriosa do risco; e (iii) Financiar a economia
Moçambicana, com maior atenção ao segmento de empresas, em particular
Pequenas e Médias Empresas e Empresas Produtoras de Bens Transaccionáveis,
Exportadoras ou Produtoras de Substitutos de Importações.
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0

A estratégia de gestão do risco de concentração de crédito é, igualmente,
concretizada na declaração de apetência pelo risco do BCI, a qual visa
assegurar a (i) diversificação do risco, limitando a exposição a determinados
sectores de actividade e técnicas de redução de risco (exposição indirecta);
(ii) manutenção de níveis de concentração conservadores e adequados a
contrapartes individuais (ou grupo de contrapartes relacionadas – “single name
concentration risk”); (iii) preservação de níveis de exposição a dívida soberana
em linha com as necessidades de gestão dos riscos de taxa de juro e de
liquidez; e (iv) diversificação geográfica adequada do portfólio.
Para efeitos da implementação do estabelecido na declaração de apetência
pelo risco, o BCI, sob a coordenação do Responsável pela Função de Gestão
de Risco, define e formaliza um quadro específico de apetência pelo risco
de crédito, incorporando os indicadores e respectivos limites adequados
à estratégia do Banco, tal como formalizada e aprovada pelo Conselho de
Administração.
A nível da concessão, a apreciação do risco de crédito é suportada pela utilização
de um conjunto de regras e normativos internos que estabelecem critérios e
objectivos a observar na concessão de crédito e as entidades competentes para
a sua aprovação (e em que condições).
Encontram-se definidas intervenções diferenciadas e especializadas no
Processo de Crédito com vista a identificarem-se e proporem-se medidas de
melhoria da gestão do risco do Banco destacando-se o reforço da análise
independente das propostas:
a) Pela DAC, na maioria dos Processos de Crédito do Banco, através da análise
e emissão de pareceres (de risco de crédito, na maioria dos processos de
crédito e de risco sócio ambientais nos projectos com potencial de risco
acrescido em função da natureza das suas actividades) sobre as propostas
de crédito e através dos instrumentos desenvolvidos para o efeito (Scoring
e rating);
b) Por áreas especializadas, sempre que o sector de actividade seja também
acompanhado por estas (por exemplo, Desk Agricultura para Clientes que
operam neste sector de actividade) ou que o tipo de operação justifique
uma intervenção especializada (por exemplo, Banca de Investimento).
c) Pela Direcção de Risco de Crédito da CGD, nos casos em que a exposição do
Cliente/Grupo exceda a Delegação de Competências local.
Entretanto, as aprovações em Instâncias Delegadas só podem ocorrer, dentro
da respectiva delegação, desde que o Parecer da DAC seja:
•
•

Favorável; e
Condicionado mediante aplicação de todas as condições.

Foram reforçadas outras regras que devem ser respeitadas na concessão e
acompanhamento do crédito, destacando-se a proibição de aprovação:
•

•

Em qualquer instância delegada (ID):
✓ De créditos a Clientes em situação irregular em qualquer facilidade
no BCI ou sistema, superior a 30 dias;
✓ De facilidades, em quaisquer modalidades, para pagamento de
prestações dos próprios clientes ou entidades relacionadas (empresas
do mesmo grupo, gestores, avalistas);
✓ Créditos a particulares que não respeitem o conjunto de regras
estabelecidas, como nível mínimo de scoring ou taxas de esforço
máximas;
✓ Crédito Correlacionado;
✓ Crédito que reúna condições tipificadas como inibidor; e
✓ Clientes em incumprimento (Stage 3).
Na própria instância delegada (ID):
✓ Que tenha aprovado qualquer facilidade e aprovação de qualquer
alteração do Plano de reembolso de operações vivas devendo esta
ser sempre aprovada em ID superior ao da aprovação.

A gestão de risco de crédito no BCI assenta no acompanhamento sistemático
da carteira de crédito, onde se avalia continuamente, se os factores de risco se
mantêm consistentes com a estratégia definida.
Para além do acompanhamento regular e diário que as áreas comerciais e de
recuperação fazem do crédito em situação irregular, a Direcção de Análise de
Risco de Crédito e a Direcção de Gestão de Riscos, têm também implementado
um sistema de monitorização mensal, que consiste na (i) Elaboração de um
Relatório de Crédito em Situação Irregular, onde se destaca os principais
Créditos Com Indícios de Incumprimento (crédito em situação irregular há
menos de 90 dias) e Com Incumprimento (crédito em situação irregular há
mais de 90 dias); (ii) Elaboração de um relatório Mensal de Monitorização da
Carteira de Crédito em cumprimento ao estabelecido na Política de Risco de
Crédito e o respectivo anexo (Política de Acompanhamento e Recuperação
de Crédito); e (iii) Divulgação, pelas Direcções Comerciais e de Recuperação
de Crédito, da carteira de crédito distribuída pela classificação PARC e de
listagens de clientes com Crédito Vencido há mais de 90 dias para a recolha
de informação sobre as diligências efectuadas para a sua regularização, que
são objecto de análise e discussão nas reuniões do Conselho de Crédito e do
Comité de Acompanhamento de Risco de Crédito, com a participação dos
representantes das áreas intervenientes e da Comissão Executiva.
Por força da necessidade do cumprimento do Aviso 16/GBM/2013 e das Normas
Internacionais de Relato Financeiro relativamente ao cálculo de Provisões
Regulamentares Mínimas e Imparidades de crédito, respectivamente, é feito o
acompanhamento das reestruturações de crédito por dificuldades financeiras
dos mutuários através da associação, no sistema core do Banco, de um código
de produto específico para a identificação das referidas operações e os
créditos que lhe deram origem, mitigando, igualmente por esta via, o risco de
concessão de novos créditos a clientes de elevado risco.
Sistema Interno de Notação de Risco
No quadro actual de expansão da sua actividade e para uma melhor avaliação
e mitigação do risco de crédito, o Banco utiliza uma ferramenta de cálculo do
Scoring para Particulares (Crédito ao Consumo, Leasing Automóvel, Crédito a
Habitação e Cartões de Crédito) - que indica a probabilidade de ocorrência
de eventos de incumprimento no crédito a clientes particulares, por meio
de cálculos estatísticos. Implementou, não obstante ainda se encontrar em
calibração, o Modelo de Rating para Empresas, que permite avaliar uma série
de factores de risco, incluindo informação económico-financeira, atribuindo
uma nota a cada um deles e, posteriormente, uma nota final ao conjunto
destes factores analisados.

4

Complementarmente, foi desenvolvido e é utilizado um aplicativo para a
definição de limites de exposição, para um determinado Cliente/Grupo, com
base na informação financeira histórica que:
•

•

Permite a utilização de um conjunto de pressupostos e regras claras e
objectivas para o cálculo de limites de referência indicativos, que servem
de base para o estabelecimento efectivo de limites de exposição de curto
prazo com um Cliente/Grupo; e
É aplicado às empresas e/ou particulares com as devidas e necessárias
adaptações.

Estratégia para a Redução do Risco
O Banco, para se precaver de eventuais incumprimentos dos contratos
estabelecidos, procura mitigar o risco de crédito, ex-ante através da análise
da capacidade de reembolso e da exigência de colaterais aquando da sua
concessão e ex-post através de um sistema de alerta e acompanhamento.
•

•

Garantias: Atendendo que a colateralização das operações de crédito é um
factor de extrema importância para a mitigação do risco de crédito, em caso
de eventual incumprimento que lhe está associado, o Banco desenvolveu
uma ferramenta de Gestão de Garantias que permite a monitorização
efectiva de cada uma das garantias e a emissão dos respectivos alertas
sempre que for necessário, o que permite cumprir com as exigências
dispostas nos Avisos 11 e 16 de 2013 do Banco de Moçambique.
Sistemas de Alerta: O Banco dispõe de um Sistema de Informação
de Gestão (relatórios disponíveis na intranet e/ou partilhados pela
DGR), que permite, a diferentes níveis, que toda a estrutura conheça
a data de vencimento das prestações dos créditos em curso, os clientes
(ou operações) em situação irregular, o valor e o número de dias em
incumprimento, incluindo o histórico de incumprimento. Este sistema
pretende mitigar (regularização ou reestruturação dos créditos vencidos
e/ou reforço das suas garantias) e prevenir (redução ou o não aumento da
exposição com clientes com um perfil de risco menos bom) o impacto de
situações de incumprimento.

d) Risco de Taxa de Juro
O Risco de Taxa de Juro é a possibilidade de ocorrência de impactos negativos
nos resultados ou no capital, devido a movimentos adversos nas taxas de juro,
por via de desfasamentos de maturidades ou de prazos de refixação das taxas
de juro, da ausência de correlação perfeita entre as taxas das operações activas
e passivas nos diferentes instrumentos, ou da existência de opções embutidas
em instrumentos financeiros do balanço ou elementos extrapatrimoniais.
(Fonte: Aviso 04/GBM/2013)

A estratégia de gestão e a tolerância ao risco de taxa de juro são estabelecidas
em conformidade com a declaração de apetência pelo risco do Banco,
alinhadas com as directrizes do Banco de Moçambique, e assentam em quatro
pilares basilares: (i) Manutenção de um nível de capital adequado a um banco
de retalho para fazer face a perdas não esperadas; (ii) Redução da volatilidade
dos resultados e do capital do banco através da minimização da exposição a
variações das taxas de juro, e da monitorização de proximidade da exposição a
dívida soberana, considerando os objectivos de gestão de risco do Grupo; (iii)
Cobertura do risco de taxa de juro e monitorização de proximidade do risco
não coberto; e (iv) Remuneração adequada dos riscos assumidos.
A um nível estrutural, a gestão do risco de taxa de juro é tratada no âmbito
do Comité de Gestão de Capital, Activos e Passivos. No âmbito desse Comité,
o acompanhamento do risco de taxa de juro inclui a análise da sua evolução,
a análise de gaps de repricing acumulados e a análise de spreads, entre outros
aspectos.
O Banco monitoriza regularmente o risco estrutural de taxa de juro com base
em análises de sensibilidade da margem financeira e dos fundos próprios
prudenciais face a variações das curvas de taxas de juro. Esta avaliação é
efectuada com base na técnica de gap analysis, segundo a qual todos os activos
e passivos sensíveis a variações na taxa de juro e não associáveis às carteiras
de negociação são distribuídos de acordo com as suas maturidades ou datas
de repricing residuais.
No contexto dos compromissos regulamentares de reporte do risco de taxa
de juro, o BCI remete semestralmente ao Departamento de Supervisão
Prudencial do Banco de Moçambique, a informação detalhada sobre o seu
nível de exposição ao risco de taxa de juro da carteira bancária conforme
estabelecido pela Circular 04/SCO/2013. Os requisitos do Supervisor neste
reporte, incluem (i) a desagregação dos activos, passivos e extrapatrimoniais
por prazos residuais de revisão de taxa de juro, e (ii) análises de sensibilidade
da margem de juros e do valor económico do capital a um choque paralelo, na
curva de rendimento, de 200 p.b.
e) Risco de Liquidez
O Risco de Liquidez é a possibilidade de uma instituição enfrentar dificuldades
em cumprir as suas obrigações (sobretudo, as de curto prazo) à medida
que vencem ou em assegurar o refinanciamento dos activos detidos no seu
balanço, sem incorrer em custos ou perdas significativas (funding liquidity risk).
Quando as condições do mercado em que a instituição opera não permitem
que se aliene certos activos a preços de mercado, mas somente abaixo destes,
está-se perante o que se designa por risco de liquidez de mercado (market
liquidity risk). (Fonte: Aviso 04/GBM/2013)
A estratégia de gestão e a tolerância ao risco de liquidez são estabelecidas em
conformidade com a declaração de apetência pelo risco, que define um quadro
específico de apetência, e incorpora, sempre que aplicável, as métricas, limites
e níveis de tolerância transversais do Grupo, bem como o conjunto de métricas
e respectivos limites adequados à estratégia do Banco.
A declaração de apetência pelo risco assenta em três pilares basilares: (i)
Manutenção de um perfil de liquidez estável, sólido e seguro, que garanta
adequada capacidade para fazer face a situações de stress de liquidez; (ii)
Manutenção de fontes de financiamento estáveis e de uma adequada reserva
de liquidez, através da adopção de uma abordagem pró-activa e orientada
para o mercado que possibilite a adaptação da estrutura de balanço da
instituição às condições existentes; e (iii) Controlo da exposição ao risco do
Banco, e manutenção da independência tanto na captação de fundos, como
na adequação de capital.
A um nível estrutural, a gestão da liquidez é gerida no âmbito do Comité de
Gestão de Capital, Activos e Passivos. No Comité de Gestão de Capital, Activos
e Passivos, a liquidez é analisada através de mapas de gap comercial, de gap
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de tesouraria, da estrutura de financiamento de capitais alheios e de prazos
residuais de activos e passivos.
Ao nível das métricas, a evolução da liquidez do Banco é monitorada
diariamente através do rácio de liquidez conforme plasmado no artigo 2,
do Aviso 17/GBM/2017 de 09 de Junho. Adicionalmente, são produzidos e
analisados, com periodicidade mensal, os mapas de gaps por maturidades
através de uma Aplicação de ALM (Assets and Liabilities Management), o que
permite a identificação atempada de eventuais desfasamentos, bem como
uma gestão dinâmica das políticas de cobertura dos mesmos. São também
calculados os rácios LCR (Liquidity Coverage Ratio) e NSFR (Net Stable Funding
Ratio) e acompanhados mensalmente no âmbito do RAS Dashboard do
Banco. Esta informação encontra-se detalhada pelas diferentes fontes de
financiamento, que permite a monitoria permanente de eventuais níveis de
concentração e dos diferentes activos constituídos.
A política de gestão de liquidez do Banco baseia-se em critérios conservadores,
que visam assegurar níveis adequados de liquidez para fazer face às
necessidades decorrentes da actividade, ao cumprimento do rácio prudencial
de liquidez, das reservas mínimas de caixa e a eventuais saídas não
programadas de tesouraria, tais como:
•
•
•

Níveis mínimos de liquidez disponível (aplicações de muito curto prazo em
MMI);
Activos líquidos, passíveis de serem alienados e convertidos em liquidez no
curto prazo; e
Linhas de financiamento disponíveis em outras Instituições de Crédito.

f) Risco de Taxa de Câmbio
O Risco de Taxa de Câmbio é a possibilidade de ocorrência de impactos
negativos nos resultados ou no capital, devido a movimentos adversos nas
taxas de câmbio. (Fonte: Aviso 04/GBM/2013)
A estratégia de gestão e a tolerância ao risco de Taxa de Câmbio são
estabelecidas em conformidade com a declaração de apetência pelo risco
do Grupo, tendo como objectivo manter o foco da actividade em produtos
e serviços que estejam de acordo com a estratégia do Banco, limitando a
complexidade dos produtos e posições, garantindo que estes estão em linha
com as capacidades existentes de monitorização do risco.
A um nível estrutural, a gestão do risco de taxa de câmbio é tratada no âmbito
do Comité de Gestão de Capital, Activos e Passivos. A gestão do risco de taxa
de câmbio efectuada no âmbito do Comité de Gestão de Capital, Activos e
Passivos inclui a análise de evolução das taxas de câmbio, a análise dos activos
e passivos financeiros por moeda, o cálculo da Exposição Absoluta Total Líquida
a Risco Cambial e do VaR da posição cambial, a análise do sistema financeiro
nacional, bem como da tendência de evolução macroeconómica nacional e
internacional.
O Banco segue uma política prudente de gestão de activos e passivos em
moeda estrangeira (origens e aplicações) que minimiza fortemente o risco
de taxa de câmbio associado. O objectivo do BCI no que respeita ao risco de
taxa de câmbio é de manter uma posição neutra. Neste sentido, as posições
cambiais são permanentemente cobertas, e são analisadas diariamente para
tomada de decisões de acordo com a variação verificada nas taxas de câmbio.
g) Risco Operacional
O Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de impactos negativos
nos resultados ou no capital, decorrentes de falhas na análise, processamento
ou liquidação das operações, de fraudes internas e externas, da actividade
ser afectada devido à utilização de recursos em regime de outsourcing, da
existência de processos internos, recursos humanos e sistemas insuficientes
ou inadequados. (Fonte: Aviso 04/GBM/2013)
O Banco adopta o Método do Indicador Básico para o cálculo dos requisitos
mínimos de fundos próprios para a cobertura do risco operacional, de acordo
e nos termos do Aviso nº 12/GBM/2013 do Banco de Moçambique.
A estratégia de gestão do risco operacional é estabelecida em conformidade
com a declaração de apetência pelo risco do BCI, visando controlar
adequadamente todas as actividades e processos, de forma a limitar perdas
motivadas por risco operacional, mantendo-as dentro dos níveis de tolerância
definidos pelo Conselho de Administração do BCI e mitigar outros impactos
negativos relevantes, nomeadamente, ao nível da concretização de objectivos
estratégicos, da reputação ou do cumprimento de requisitos regulamentares.
A coordenação da função de gestão do risco operacional é assegurada
pela Direcção de Gestão de Risco, que entre as suas atribuições inclui a
dinamização da implementação de procedimentos de controlo que permitem
garantir a integridade dos registos, registo de eventos e remessa para os OEs
responsáveis para a sua caracterização e validação, validação dos registos,
e manutenção do Sistema de Gestão e Medição de Risco Operacional (SAS
Enterprise GRC). A um nível estrutural, a gestão do risco operacional é tratada
no âmbito do Comité de Risco Operacional onde são discutidos, na presença da
Comissão Executiva as ocorrências de risco operacional, as perdas associadas
e respectivos planos de acção.

Encontram-se também implementados, os Indicadores-Chave de Riscos (KRIs)
que permitem o controlo da evolução dos principais factores de risco, tendo
em conta o grau de tolerância definido para as diferentes tipologias de risco
operacional.
Para efeitos de mitigação do risco operacional, o Banco tem vindo a adoptar de
forma crescente e relevante, um conjunto de princípios, práticas e mecanismos
de controlo claramente definidos, documentados e implementados, como
a segregação de funções, as linhas de responsabilidades e respectivas
autorizações, a definição de limites de tolerância e da exposição a riscos, os
códigos deontológicos e de conduta, os KRI’s (key risk indicators), os controlos
de acessos físicos e lógicos, a actividade de reconciliação e análise de desvios,
a contratação de seguros, que cobrem diversos riscos de natureza operacional,
e a formação interna sobre processos, produtos e sistemas.
Ainda no âmbito da mitigação do risco operacional, o Banco elaborou um
Plano de Continuidade de Negócio, com base em cenários de indisponibilidade
dos seus edifícios principais, o qual é actualizado periodicamente para adequálo a eventuais alterações que possam ocorrer na estrutura organizacional e na
distribuição espacial dos diferentes órgãos funcionais.
O BCI detém, igualmente, tecnologias de redundância e de recuperação dos
sistemas principais em caso de desastre, nomeadamente, a ocorrência de um
incidente crítico na infra-estrutura ou no data-center principal. Para esse efeito,
existe um plano de recuperação de desastre alinhado com as exigências do
negócio e um data-center secundário em que anualmente são feitos exercícios
de testes à recuperação das principais componentes do sistema bancário.
h) Risco de Compliance
O Risco de Compliance é a possibilidade de ocorrência de impactos negativos
nos resultados ou no capital, decorrentes de violações ou não conformidades
com leis, regulamentos, contratos, códigos de conduta, práticas instituídas
ou princípios éticos, bem como interpretação incorrecta das leis em vigor ou
regulamentos. Pode traduzir-se em sanções de carácter legal ou regulamentar,
na limitação das oportunidades de negócio, na redução do potencial de
expansão ou na impossibilidade de exigir o cumprimento de obrigações
contratuais. (Fonte: Aviso 04/GBM/2013)
A gestão do risco de compliance segue um modelo que tem como objectivo
estabelecer um conjunto integrado de processos de carácter permanente
e sistemático que assegure uma compreensão apropriada da natureza e
magnitude dos riscos subjacentes à actividade desenvolvida, contribuindo
para uma implementação adequada da estratégia e missão do BCI. O risco é
gerido através da identificação, análise, classificação e selecção do tratamento
e acompanhamento com vista à sua mitigação. Em todo o processo são
consultadas e envolvidas as partes interessadas, é monitorizada a sua eficiência
e são revistos os riscos e os respectivos controlos para assegurar que não são
necessários tratamentos do risco adicionais.
Com vista a tornar os processos mais eficientes, com consequente aumento
dos controlos internos, adoptou-se e dissemina-se uma cultura de Compliance
no BCI, assegurando elevados padrões éticos na actuação dos colaboradores
e protegendo a instituição de eventuais perdas financeiras e/ou reputacionais.
O respeito e o cumprimento das disposições legais e regulamentares
aplicáveis, incluindo as relativas à prevenção e combate ao branqueamento
de capitais e 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
e das recomendações da Supervisão Bancária por todos os colaboradores, de
modo a proteger a reputação da instituição e a evitar que esta seja alvo de
sanções, são objectivos cujo cumprimento é monitorado pelo Gabinete da
Função Compliance.
Estes objectivos concretizam-se através das seguintes actividades:
•
•
•

•

•
•

•

Relativamente ao registo de eventos, o SAS Enterprise GRC, permite o
carregamento, validação, aprovação e contabilização dos eventos de risco
operacional, submetidos directamente pelos diferentes órgãos de estrutura
sempre que ocorram situações que originem eventos de perda potencial.
O SAS Enterprise GRC permite igualmente a avaliação de riscos através de
questionários de auto-avaliação, um instrumento utilizado para a recolha de
informação quantitativa e qualitativa, baseada na sensibilidade/experiência
dos colaboradores, sobre o risco operacional associado às actividades
desenvolvidas, que permite complementar a identificação do risco operacional
potencial desenvolvido na análise dos processos. São realizados questionários
para todos os macroprocessos, pelo menos uma vez em cada três anos, com
excepção dos processos considerados críticos, que são analisados numa base
anual.

•

•

Avaliação do cumprimento das obrigações legais e regulamentares que
norteiam as actividades do banco, através da adopção de procedimentos
que permitem identificar, analisar e medir os riscos de compliance;
Avaliação tempestiva do impacto na actividade do Banco das alterações
no quadro jurídico e regulamentar, assim como aquelas que resultem da
introdução de novos produtos ou actividades;
Participação no processo de aprovação de novos produtos e serviços,
quer em momento prévio à sua aprovação, quer posteriormente à
sua introdução de modo a assegurar que os mesmos cumprem com a
legislação e regulamentação em vigor;
Acompanhamento e monitorização da aplicação dos procedimentos
de governação sobre a comercialização de produtos, mediante o
desenvolvimento de análises periódicas a esses procedimentos e a
elaboração de propostas dirigidas ao Órgão de Administração e demais
membros da direcção de topo com vista à alteração de procedimentos
instituídos, caso se verifiquem riscos actuais ou potenciais de
incumprimentos legais ou regulamentares.
Prestação de aconselhamento em matéria de normas e regras sobre
compliance, com vista a assegurar o cumprimento das obrigações legais e
dos deveres a que a instituição se encontra sujeita;
Coordenação e salvaguarda da boa execução dos procedimentos de
controlo interno em matéria de prevenção do branqueamento de capitais
e do financiamento ao terrorismo, bem como pela centralização da
informação e respectiva comunicação às autoridades competentes;
No âmbito do controlo do risco de prevenção do branqueamento de
capitais e do financiamento ao terrorismo (PBC/CFT) o BCI garante, através
de uma aplicação informática, associada ao seu sistema central, um
conjunto de regras, procedimentos e critérios de actuação que, aplicados
aos processos e transações diários dos clientes, geram alertas sobre os
quais são tomadas decisões de aceitação, ou de recusa, de reporte à
autoridade competente. Adicionalmente, o BCI acompanha, através do
exercício de diligência reforçada, os clientes previamente participados
às autoridades competentes, assim como todos aqueles que tenham
um risco de PBC/CTF mais elevado, de acordo com o sistema interno de
categorização de risco de PBC de clientes.
Prestação imediata, ao órgão de administração, de informação sobre
quaisquer indícios de violação de obrigações legais, de regras de conduta
e de relacionamento com clientes ou de outros deveres que possam fazer
incorrer a instituição ou os seus colaboradores num ilícito de natureza
contravencional;
Manutenção de um registo dos incumprimentos e das medidas propostas
e adoptadas nos termos da alínea anterior;
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•

•

•

•
•
•
•

Realização de várias iniciativas de consciencialização e formação são
levadas à cabo, dirigidas a todo o universo de colaboradores do BCI,
incluindo membros da Administração, sobre os mais variados assuntos de
Compliance, com maior destaque para os temas de PBC/CFT.
Elaboração e apresentação ao órgão de administração e ao órgão
de fiscalização do relatório anual em matéria de conformidade, de
periodicidade pelo menos anual, que inclua a avaliação do perfil global
de risco de conformidade, síntese das deficiências detectadas, síntese dos
incumprimentos detectados e identificação das recomendações emitidas
e das medidas propostas à sua correcção;
Elaboração e apresentação ao órgão de administração e ao órgão de
fiscalização do Relatório de Auto-avaliação da função compliance que
inclui uma avaliação da independência da função compliance e uma
descrição de todas as deficiências identificadas por qualquer entidade,
interna ou externa ao Banco, relativamente à própria função compliance,
que se mantenham em aberto, do grau de implementação das medidas
destinadas à sua correcção e identificação do prazo previsto para a sua
resolução definitiva.
Participação na definição, implementação e aplicação efectiva das
políticas, procedimentos e normativos internos relacionados com conflitos
de interesses e transacções com partes relacionadas;
Realização de testes de conformidade em programa próprio adaptado aos
processos com maior risco de conformidade;
Procede à análise de actividades e operações, no âmbito da execução de
controlos de 2ª linha, previamente à sua aprovação pelo órgão decisor
competente; e
Acompanhamento, avaliação e divulgação interna da legislação e normas
publicadas pelas entidades regulamentares e de supervisão.

Ao nível de políticas de cobertura e de redução do risco, o Banco dispõe de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulamento da Função Compliance;
Manual de Gestão de Risco de Compliance;
Código de Conduta;
Política de Aceitação e Manutenção de Clientes no BCI;
Política Global de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Combate ao
Financiamento do Terrorismo;
Política Global de Prevenção e Gestão de Conflitos de Interesse;
Política de Prevenção da Corrupção e Infracções Conexas; e
Norma que regula a Aceitação ou Oferta De Prendas e Hospitalidade no
BCI.

i) Risco de Reputação
O Risco de Reputação é a possibilidade de ocorrência de impactos negativos
nos resultados ou no capital, decorrentes de uma percepção negativa da
imagem pública da instituição, fundamentada ou não, por parte de clientes,
fornecedores, analistas financeiros, colaboradores, investidores, órgãos de
imprensa ou pela opinião pública em geral. (Fonte: Aviso 04/GBM/2013).
A estratégia de gestão e a tolerância ao risco reputacional são estabelecidas em
conformidade com a declaração de apetência pelo risco, que define um quadro
específico de apetência, e incorpora, sempre que aplicável, as métricas, limites
e níveis de tolerância transversais ao Grupo, bem como o conjunto de métricas
e respectivos limites adequados à estratégia do Banco.
O Risco Reputacional é gerido directamente pela Comissão Executiva, com
o apoio do Gabinete da Função Compliance, Direcção dos Serviços Jurídicos,
Direcção de Auditoria e Inspecção e Direcção de Marketing, através da
adopção de medidas preventivas (políticas, processos e procedimentos), e/
ou correctivas, para a mitigação da probabilidade da sua ocorrência, com
impactos negativos na imagem, por parte dos seus principais stakeholders
(clientes, fornecedores, supervisor, analistas financeiros, colaboradores,
imprensa e/ou opinião pública), nos resultados e no capital do banco.
A gestão do risco reputacional é assegurado através do monitoramento regular
dos resultados provenientes de:
•
•
•

Estudos de Mercado;
Estudos de Satisfação de Clientes; e
Tendências de evolução de: (i) Clientes, Depósitos e Crédito; (ii) número de
reclamações; e (iii) fraudes internas e externas.

Ademais, para prevenção e/ou correcção de eventos de risco reputacional, são
desenvolvidas actividades, com carácter permanente, com vista a minimizar a
exposição da instituição a esta tipologia de risco, nomeadamente:
•
•
•
•

Auditorias internas regulares às Agências e Órgãos Centrais;
Definição, atribuição e monitorização de perfis de acesso ao sistema core
do Banco;
Restrição e registo de acessos às bases de dados de clientes; e
Gestão das reclamações dos Clientes.

j) Risco de Tecnologias de Informação
O Risco de Tecnologias de Informação é a possibilidade de ocorrência de
impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes do uso ou
dependência de hardware, software, dispositivos electrónicos, redes e sistemas
de telecomunicações. Estes riscos podem também estar associados a falhas
de sistemas, erros de processamento, defeitos de software, erros de operação,
falhas de hardware, deficiência de capacidade, vulnerabilidade de rede,
fraquezas de controlo, brechas de segurança, sabotagem interna, espionagem,
ataques maliciosos, incidentes de hacking, conduta fraudulenta e capacidades
de recuperação deficientes. (Fonte: Aviso Nº 04/GBM/2013)
A estratégia de gestão e a tolerância ao risco de tecnologias de informação são
estabelecidas em conformidade com a declaração de apetência pelo risco, que
define um quadro específico de apetência, e incorpora, sempre que aplicável,
as métricas, limites e níveis de tolerância transversais ao Grupo, bem como o
conjunto de métricas e respectivos limites adequados à estratégia do Banco.
O modelo de gestão de riscos tecnológicos está enquadrado nas directrizes
estabelecidas pelo Banco de Moçambique no Aviso 4/GBM/2013. Por outro
lado, está alinhado com o plano de continuidade de negócio (PCN), a política
de segurança de informação e todos os dispositivos legais que visam garantir
que não haja fuga ou perda de informação.
A metodologia de riscos tecnológicos pressupõe 3 grandes fases:
•
•

Avaliação (relatório de identificação e avaliação de riscos tecnológicos);
Gestão (plano de resposta e priorização dos riscos tecnológicos); e

•

Monitorização (relatórios de desempenho de processos e avaliação
de maturidade dos controlos implementados e plano de acção para
remediações).

A gestão do risco de Tecnologias de Informação (TI) no BCI é da competência
da Direcção de Sistemas de Informação (DSI), sendo o seu acompanhamento
feito ao nível da DGR, através das métricas e limites de tolerância definidos na
apetência pelo risco. Os principais intervenientes neste modelo, e a fim de se
salvaguardar uma boa governação, são, para além da DSI, a DGR, Comissão
Executiva e a Comissão de Riscos.
A nível estrutural, a gestão do risco de Tecnologia de Informação é tratada no
âmbito do Comité Operacional.

II. Estrutura de Capital

GBM/2017, do Banco de Moçambique. No essencial, o seu cálculo baseia-se
em informação contabilística constante das demonstrações financeiras da
Instituição, complementada com alguma informação de natureza extracontabilística.
Os Fundos Próprios Totais correspondem à soma algébrica dos Fundos
Próprios de Base (também designados por Tier 1) com os Fundos Próprios
Complementares (designados por Tier 2), deduzida da Insuficiência de
Provisões, dos Activos Intangíveis e de outros valores que, nos termos
regulamentares, não são elegíveis para efeitos de solvabilidade da instituição.
A principal parcela dos Fundos Próprios corresponde aos Fundos Próprios de
Base, os quais, para além do cálculo do indicador Tier 1 permitem, ainda, o
apuramento do Core Tier 1, nos termos do disposto na Circular nº 01/SCO/2013
do Banco de Moçambique.
As principais componentes dos Fundos Próprios de Base do BCI são:

1. DIVULGAÇÕES QUALITATIVAS
O apuramento dos Fundos Próprios do Banco foi feito de acordo com as
normas regulamentares aplicáveis, nomeadamente o disposto no Aviso 08/

•
•
•
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•
•
•

Os prémios de emissão de acções emitidas pelo Banco;
As reservas provenientes da reavaliação dos activos fixos; e
Outros elementos dedutíveis aos Fundos Próprios de base. Incluem-se
nesta rubrica os montantes dedutíveis aos Fundos Próprios de base, os
quais contribuem negativamente para o total dos Fundos Próprios, sendo
que a maioria do montante registado em 31/12/2021 correspondia ao
valor de resultados negativos transitados de exercícios anteriores (cerca
de 80,32%), nos termos do Artigo 18 do Aviso 08/GBM/2017 do Banco de
Moçambique.

Os Fundos Próprios Complementares constituíam, em 31 de Dezembro de
2021, cerca de 0,05% do total de Fundos Próprios, mantendo o mesmo registo
apresentado a 31 de Dezembro de 2020.

DIVULGAÇÕES QUANTITATIVAS
Indicam-se no Quadro II.1 os valores correspondentes aos Fundos Própriospara
os períodos findos em 31/12/2021 e 31/12/2020.

O Capital realizado;
As reservas legais e estatutárias;
Os resultados transitados de exercícios anteriores;
MIilhares de Meticais

Quadro II. 1 Fundos Próprios
Fundos Próprios de base positivos
Capital realizado
Prémios de emissão de acções e outros títulos
Reservas e resultados retidos
Resultados positivos transitados de exercícios anteriores
Fundos Próprios de base negativos
Acções próprias
Activos intangíveis
Resultados negativos transitados de exercícios anteriores
Reservas de reavaliação negativas, nas condições enumeradas no Artº 5
Insuficiência de provisões
Fundos próprios de base totais antes de deduções
Dedução aos fundos próprios de base
80% de participação, quando superior a 10% do capital social da entidade participada
Fundos Próprios de base deduzidos
Fundos Próprios complementares positivos
Empréstimos subordinados, nas condicões referidas no artigo 13 do Aviso 08/GBM/2017 de 03 de Abril
Provisões para riscos gerais de crédito ate ao limite de 0,0125% dos activos ponderados pelo risco de crédito
Outras reservas de reavaliação, resultantes do Artº 5 e das alíneas g) e h) do Artº 17 do Aviso 08/GBM/2017 de 03 de Abril
Fundos Próprios complementares negativos
Fundos Próprios complementares totais antes de deduções
Dedução aos Fundos Prórios complementares
20% de participação, quando superior a 10% do capital social da entidade participada
Fundos Próprios complementares deduzidos
Fundos Próprios totais antes de deduções
Montantes a deduzir
Imobilizado recebido em reembolso de crédito próprio
Fundos Próprios Totais (Capital Qualificado)

III. Adequação de Capital
a) Auto-avaliação da Adequação do Capital Interno
Em complemento à abordagem regulamentar de avaliação do capital e dos
riscos, o Banco desenvolve o exercício de auto-avaliação da adequação do
capital interno – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) no âmbito
do Pilar 2 de Basileia II e de acordo com o disposto no Aviso 20/GBM/2013 e
Circular nº 2/SCO/2013 do Banco de Moçambique.
A metodologia interna desenvolvida para a quantificação deste risco é
denominada por Método IRB (Internal Rating Based Approach) + Standard
Approach, que conjuga a abordagem Standard do cálculo do requisito
regulamentar (11/GBM/2013 do Banco de Moçambique) e o Método IRB.
A metodologia preconizada, contrariamente ao método regulamentar/
standard (baseado na aplicação de ponderadores pré-definidos pelo regulador
sobre a posição em risco), permite que o Banco utilize modelos internos
(Probabilidades de Default – PD e Loss Given Default – LGD) para o cálculo dos
activos ponderados pelo risco.
De acordo com esta metodologia, as perdas potenciais do seu portfolio
podem ser medidas através do cálculo do VaR (Value-at-Risk), que apresenta o
comportamento apresentado de seguida (VaR a 99,9%).
Frequência (%)

EL- Coberta
po Imparidade

31-dez-20

21 718 377
10 000 000
864 265
10 854 112
3 752 738
276 810
421 125
3 014 216
40 587
17 965 639
17 965 639
8 448
8 448
8 448
8 448
17 974 087
539 236
539 236
17 434 851

20 255 417
10 000 000
864 265
9 391 151
3 309 850
245 233
511 681
2 532 245
20 691
16 945 567
16 945 567
7 435
7 435
7 435
7 435
16 953 002
603 184
603 184
16 349 818

(considerando a posição em risco e os ponderadores associados a cada classe
de risco).

1. DIVULGAÇÕES QUALITATIVAS

EL

31-dez-21

99,9% dos casos

UL - Coberta por Requisitos de Capital Próprio
(Pilar I)

Perdas não
consideradas

Relativamente aos riscos de liquidez, de taxa de juro, de mercado e de taxa
de câmbio, todo o capital encontra-se alocado à Direcção de Mercados
Financeiros, uma vez que este órgão é responsável pela gestão dos mesmos,

podendo realizar operações para mitigar esses riscos.

2. DIVULGAÇÕES QUANTITATIVAS
No Quadro III.1 apresentam-se os requisitos de capital para risco de Crédito
por classes de risco, risco de mercado e risco operacional pelo método do
indicador básico, nos termos do Aviso 11/GBM/2013 de 31 de Dezembro.
Milhares de Meticais

Quadro III. 1 Requisitos de Capital Para Risco de Crédito Risco de Mercado e Risco Operacional
Activos Ponderados pelo Risco /
Base de Cálculo
31-dez-21
Risco de Crédito
Operações no balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Organizações Internacionais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Operações extrapatrimoniais
Garantias, Avales, Aceites e Endossos
Créditos Documentários
Garantias s/caracter sub.crédito
Risco Operacional
Método do indicador básico
Método padrão
Risco de Mercado
Total de requisitos de capital para cobertura de risco de crédito, operacional, e de mercado
Fundos Próprios
Excesso (+) / Insuficiência (-) de fundos próprios
Rácio de Solvabilidade (%)

72 352 264
66 976 535
27 916
0
1 030 336
212 483
3 572 749
13 326 844
11 932 083
18 726 476
7 732 382
380 041
0
10 035 224
5 375 729
3 862 330
784 307
729 092
2 210 291
2 210 291
855 126

31-dez-20
64 468 016
59 482 595
1 450
357 656
1 183 296
308 938
1 093 636
4 889 204
15 175 947
15 658 231
8 756 877
220 149
11 837 212
4 985 421
2 571 495
1 719 485
694 440
2 101 156
2 101 156
532 879

Requisitos de Capital para
Cobertura de Risco
31-dez-20
10 852 840
10 046 480
4 187
0
154 550
31 872
535 912
1 999 027
1 789 812
2 808 971
1 159 857
57 006
1 505 284
806 359
579 349
117 646
109 364
331 544
331 544
128 269
11 312 652
17 434 851
6 122 199
23,12%

31-dez-20
9 670 202
8 922 389
218
53 648
0
0
177 494
46 341
164 045
733 381
2 276 392
2 348 735
1 313 532
33 022
0
1 775 582
747 813
385 724
257 923
104 166
315 173
315 173
0
79 932
10 065 308
16 349 818
6 284 510
24,54%

VaR = Perda Esperada (EL) + Perda Inesperada (UL), onde:
• Perda Esperada – quantificação da perda esperada nas exposições da
carteira do Banco. A perda esperada para cada exposição é dada por: EAD
x PD x LGD.
• Perda Inesperada – destina-se a medir a perda resultante de uma
catástrofe, para além da perda esperada no pior cenário, e que
corresponde a um elevado nível de confiança (99,9%). É calculada
através da seguinte fórmula: EAD x k (PD, LGD, M), onde k é uma função
dependente dos parâmetros PD, LDG e M (maturidade).
Para os instrumentos cujo apuramento dos requisitos de capital não se encontra
abrangido pelo método IRB (e.g. outros elementos do activo sem informação
sobre PD), manteve-se o cálculo dos requisitos através da abordagem standard
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0

Para efeitos da Adequação de Capitais, o BCI apresentava em Dezembro
de 2021, um excedente de Fundos Próprios de MZN 6.122,2 milhões. Este
valor registou uma ligeira redução de MZN 162,3 milhões face ao final de
ano 2020, resultado do aumento de requisitos de Capital para Cobertura de
Risco, essencialmente no que concerne ao risco de crédito. O aumento dos
Fundos Próprios foi o reflexo do aumento das reservas e resultados retidos no
montante de MZN 1.463,0 milhões.

A classificação em Stage 2 baseia-se na observação de um aumento significativo
do risco de crédito desde a originação e assenta nos seguintes triggers:

No quadro III.2 apresentam-se o Rácio de Solvabilidade, e os indicadores Core
Tier 1 e Tier 1, calculados de acordo com o Aviso 09/GBM/2017 de 03 de Abril e a
Circular 01/SCO/2013 de 31 de Dezembro.

•

17.434.851
18 386 764
17 965 639
8 448
539 236
75 417 682
72 352 264
66 976 535
5 375 729
2 210 291
855 126

16 349 818
17 457 248
16 945 567
7 435
603 184
66 612 845
63 978 810
58 993 390
4 985 421
2 101 156
532 879

24,38%
23,82%
23,12%

26,21%
25,44%
24,54%

IV. Risco de Crédito – Divulgações Gerais
1. DIVULGAÇÕES QUALITATIVAS
a) Principais Conceitos e Definições
É relevante a definição dos seguintes conceitos, para efeitos contabilísticos e
de apresentação da informação nos quadros deste capítulo:
•

•

•

Crédito Vencido: Nos termos do Aviso16/GBM/2013 e para efeitos de
constituição de provisões regulamentares mínimas, são todas as
prestações vencidas e vincendas de capital, incluindo os juros vencidos, de
um crédito com pelo menos 1 (um) dia de atraso após o seu vencimento.
Para efeitos de cálculo de Imparidade, para além das prestações vencidas
de capital e de juros vencidos, de um crédito com uma ou mais prestações
em atraso há mais de 90 dias, são considerados outros triggers definidos
internamente que se encontram em linha com as exigências corporativas
e as recomendações da EBA.
Crédito Com Incumprimento (Non Performing Loan): A definição do
Crédito Com Incumprimento corresponde ao conceito instituído pelo
Aviso 16/GBM/2013 do Banco de Moçambique e que se define como o
crédito vencido há mais de 90 dias (inclui o crédito reestruturado sem o
pagamento de juros e encargos vencidos e/ou reforço de garantias).
Imparidade de Crédito: De acordo com a IFRS 9, a imparidade de um
instrumento financeiro deve ser medida pelo montante associado à
Perda de Crédito Esperada (ECL), considerando um período de 12 meses
ou lifetime consoante se verifique uma deterioração significativa do
risco de crédito associado à operação. As perdas devem ser estimadas
considerando toda a informação disponível de suporte, incluindo uma
componente prospectiva ou de forward-looking. Todos os créditos, com
excepção das operações intragrupo, são objecto de cálculo de imparidade.

•
•

•

Stage 1: Crédito em cumprimento, sem indícios de degradação
significativa do risco crédito.
Stage 2: Crédito sem incumprimento, mas que foram identificados
critérios de degradação significativa do risco de crédito. Neste segmento
estão incluídas as reestruturações por dificuldades financeiras do cliente,
que não tenham activado critérios de incumprimento;
Stage 3: Crédito em incumprimento (default). A transferência para a
terceira fase acontece quando há um evento de perda e existem provas
suficientes que o crédito entrará em incumprimento.

A classificação em Stage 3 assenta na definição interna de default:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operações com crédito e juros vencidos com quebra dos limites de
materialidade durante um período consecutivo superior a 90 dias;
Operações com juros extrapatrimoniais;
Operações com taxa de juro mais spread igual a 0% na contratação ou na
reestruturação por dificuldades financeiras;
Operações com crédito abatido ao activo;
Clientes com insolvência declarada ou pedidos de insolvência pelo próprio
ou pelo BCI;
Clientes com operações em contencioso;
Clientes com imparidade individual;
Operações reestruturadas por dificuldades financeiras com perda
económica superior a 1%; e
Exposição forborne com estatuto de NPE ou em período probatório com
mais de 30 dias de atraso; e
Exposição forborne com estatuto de NPE ou em período probatório sujeitas
a novas medidas de reestruturação.

Os factores de risco utilizados no modelo, nomeadamente curvas de PDs por
segmentos da carteira de crédito, curvas de LGDs por segmentos da carteira
de crédito e as estratégias de recuperação, Factores de Conversão de Crédito
(CCF) e Maturidade Comportamental (BM), são actualizados periodicamente,
e são objecto de backtesting e de ajustamentos point-in-time para garantir
que reflectem adequadamente as condições de mercado. Os cenários
macroeconómicos que suportam a vertente forward-looking dos factores de

Exposições não
significativas

Taxas
manuais de Imparidade
Análise Individual
(Fica de Análise
Individual)
Imparidade
Individual > 0

Sem Imparidade
Individual atribuída e sem
proposta de atribuição

Cliente com
Cliente sem
acompanhamento acompanhamento
especial
especial

Imparidade
Individual = 0

Análise Colectiva

Imparidade Individual

Imparidade
Colectiva do Satge 1,
para os casos de
AI=0

Imparidade
Colectiva respectivo
para os restantes
casos

O Basel Committee on Banking Supervision (“BCBS”) indica que frequentemente são sujeitos a análise individual de imparidade os clientes com exposições significativas
ou que apresentem sinais de aumento de risco a nível individual, como por exemplo, clientes identificados em “watch lists” e com atrasos em pagamentos.
Também de acordo com recomendações do BCBS, as análises individuais deverão ser revistas trimestralmente e anualmente quando os clientes se encontrarem
em Stage 2 ou 3 e em Stage 1, respectivamente.
Tal como na análise colectiva de imparidade, as estimativas de perdas por imparidade deverão incorporar a possibilidade de recuperação de crédito ser efectuada
através da execução de colaterais e garantias. Assim, a estimativa de fluxos provenientes da execução de colateral deverá reflectir não só o montante líquido dos
custos de execução e venda do colateral mas também o momento de recebimento dos cash flows. Desta forma, quaisquer cash flows esperados de uma execução
do colateral posterior à maturidade contratual do crédito deverão ser incluídos nesta estimativa. Adicionalmente, o BCBS estabelece a utilização de informação
prospectiva que possa afectar a recuperação e o risco de crédito do cliente.

Clientes
selecionados
para AI

Questionário de aferição/Avaliação
qualitativa da necessidade de
Análise Individual:
- se o rating está desatualizado; ou
- se o analista conhece alguma
informação que não esteja
incorporada no rating e que poderá
motivar uma alteração à notação do
cliente.

Rating necessita de
ser atualizado?
Sim
Não

Alerta para
revisão do rating
ficando a análise
pendente

Sim

Cliente em
Stage 1?

Atribuição de
imparidade por
Análise Coletiva

Fim

Imparidade por
Análise Individual = 0

Questões adicionais para
aferição de estado
going/gone

Going

Gone

Teste automático ao EBITDA e serviço da
dívida, para os vários cenários

Em resultado destas análises foi actualizado o plano operacional, com os
seguintes objectivos:
(i) Identificação dos clientes potencialmente mais vulneráveis à pandemia
da COVID-19, nomeadamente no que respeita à capacidade económicofinanceira e à sua capacidade em assegurar o normal serviço da dívida;
(ii) Para este efeito foram desenvolvidos modelos de classificação de risco
específicos para resposta à pandemia;
(iii) Realização de avaliações individuais para um número muito significativo
de clientes, incluindo exposições associadas a sectores de actividade
considerados mais vulneráveis;
(iv) Redefinição de processos internos, incluindo desenvolvimentos de IT,
visando uma melhor agilidade da organização em responder a eventuais
desafios que possam surgir pelo término das moratórias legais, no
decorrer do segundo semestre de 2021;
(v) Criação de uma nova estrutura de reporte, para controlar e monitorizar
todo o processo e assegurar a respectiva partilha aos órgãos de gestão.
Análise Colectiva: o Banco efectua a avaliação da imparidade colectiva para
todos os créditos que não tenham individualmente exposição significativa,
bem como para créditos com exposição significativa para os quais não existe
prova objectiva de imparidade individual. A imparidade colectiva resulta de
uma abordagem paramétrica à recuperabilidade do crédito, suportada por
informação histórica da carteira de crédito e variáveis macroeconómicas
prospectivas, sendo aplicada de forma automática a todas as operações.
O comportamento dos créditos no passado e as taxas de incumprimento
observadas (ODR´s - Observed Default Rates), ajustados com base nas previsões
macroeconómicas, são aspectos utilizados para estimar o desempenho futuro
das operações com características semelhantes, ou seja, do mesmo segmento
de risco.
O Banco tem segmentado a sua carteira em oito (8) grupos homogéneos
de risco, através da combinação entre (i) Tipologia dos Clientes/Produtos;
(ii) finalidade; (iii) Comportamento Actual; (iv) Comportamento Anterior; (v)
Tempo e (vi) natureza da exposição sendo, para cada um destes segmentos,
aplicados os parâmetros ou factores de riscos específicos, nomeadamente:
Credit Conversion Factor (CCF), Probabilidade de Default (PD), Loss Given Default
(LGD) e Maturidade Comportamental (BM).

•
Análise de cenários de execução de
colaterais

•
•

Fluxos de negócio
ponderados <
serviço de dívida?

Não

Sim

A execução de
colateral pode
afetar os fluxos de
caixa do negócio?

Uma quantia objectiva e ponderada pelas probabilidades, determinada
através da avaliação de um conjunto de resultados possíveis;
O valor temporal do dinheiro; e
Informações razoáveis e sustentáveis que estejam disponíveis sem custos
ou esforços indevidos à data de relato sobre eventos passados, condições
actuais (Point-in-Time) e previsões de condições económicas futuras
(Forward Looking);

Consolidação de Imparidade: é realizada de acordo com o seguinte princípio:

Sim

•

Não
Análise de cenários
de execução de
colaterais
Cálculo de imparidade com base em
fluxos de negócio que pode incluir a
recuperação por cenários de
execução de colateral

Fim

Sim
Imparidade >
threshold ?

Não

Imparidade final =
Imparidade Individual

Cálculo de imparidade
com base em cenários
de recuperação de
colateral

Análise Individual: O Banco determina a imparidade individual adequada
para cada crédito com exposição significativa numa base individual através da
avaliação de diversos factores, tais como, a evolução financeira histórica da
contraparte, o seu plano de negócio futuro, a capacidade de melhoria do seu
desempenho económico após o surgimento de alguma dificuldade económica,
a existência de outras fontes de suporte financeiro e o valor realizável de
garantias/colaterais recebidas.

• Gone Concern
Esta abordagem pressupõe que a empresa se encontra em liquidação (ou
com risco de liquidação) – o colateral é executado e cessam os cash flows
operacionais da entidade. Esta abordagem é considerada mais provável nos
seguintes casos:

Em termos de metodologia de análise individual de imparidade, o BCI observa
as seguintes dimensões:

✓

✓

✓
• Going Concern
Esta abordagem pressupõe que a empresa se encontra em actividade (não
sendo previsível a sua liquidação) – o devedor irá continuar a gerar cash flows
operacionais que podem ser utilizados para o reembolso da dívida a todos os
credores. Adicionalmente, o colateral pode ser considerado na medida em que
não influencie os cash flows operacionais. Esta abordagem é considerada mais
provável:
✓ Se os cash flows futuros do devedor são materiais e podem ser estimados
de forma fiável; e
✓ Se o nível de colaterização da exposição é limitado.

✓

Estima-se que os cash flows futuros do devedor serão reduzidos ou
negativos;
A exposição ao devedor está significativamente colaterizada e o colateral
é essencial para a geração de cash flows;
A continuação da actividade do cliente iria ter um impacto materialmente
negativo no valor recuperável para o Banco (ex: futuro outflow de recursos
financeiros, redução no valor do colateral);
Se a informação existente for insuficiente para realizar uma análise de
Going concern, então deverá ser realizada uma análise de Gone concern.

I. Liquidação de garantias
II. Pagamentos em dinheiro
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I. Projecções de negócios
com Fluxos de Caixa

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

Impacto de Dotações e Recuperações de Imparidades de Crédito nos Resultados
“Encerramento
da Actividade”

II. Reestruturação

Para todos os casos cuja Imparidade por Análise Individual (Ficha de AI)
resulte em um valor diferente de zero, atribuir o valor resultante da Análise
Individual;
• Para os casos em que a Imparidade por Análise Individual resulte em um
valor igual a zero, atribuir a Imparidade Colectiva Média (equivalente ao
IBNR) das Operações em Stage 1 do respectivo Segmento;
• Para exposições isentas (operações com colateral financeiro) é atribuída
uma imparidade mínima, correspondente a taxa média de imparidade
alocada para a carteira de Títulos;
• Para os restantes casos, a atribuir a Imparidade resultante do Modelo de
Análise Colectiva.
A imparidade consolidada é remetida à apreciação da Comissão de Riscos
e aprovação final do Conselho de Administração, após o respectivo visto da
Comissão Executiva.

c) Correcções de Valor das Imparidades e Recuperações
Durante o ano, ocorreram os seguintes reforços e reversões com impacto na
demonstração de resultados do Banco decorrentes do reconhecimento de
imparidades:

De forma resumida, a imagem abaixo evidencia as quatro estratégias possíveis:

“Continuidade
das
operações”

Os processos implementados tiveram como objectivo identificar potenciais
riscos de incumprimento ou de degradação significativa do risco de crédito,
suportados em análises prospectivas considerando diversos cenários
macroeconómicos e avaliação dos impactos da pandemia nos diversos sectores
de actividade, com vista a antecipação do reconhecimento das imparidades
nas contas através da contabilização de overlays.

Neste sentido, as perdas por imparidade apuradas pelo modelo de análise
colectiva procuram reflectir:

Não

IV. Pagamentos
em dinheiro
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Exposições
significativas

De acordo com a Norma IFRS 9 deverão ser contabilizadas perdas a 12 meses
para as operações de crédito classificadas em stage 1. Em contraponto, a
imparidade das operações classificadas em stage 2 e 3 deverá ser apurada
para a totalidade do ciclo de vida remanescente das operações (lifetime).

b) Metodologia de Apuramento de Imparidade e Provisões
Regulamentares Mínimas
Imparidade
O Banco avalia, à data de cada balanço, as perdas esperadas de um instrumento
financeiro ou um grupo de instrumentos financeiros de acordo com a norma
IFRS 9 desde o reconhecimento inicial.
O modelo de imparidade do crédito, desenvolvido pelo BCI no âmbito da IFRS
9, permite mensurar as perdas esperadas (imparidade) segundo a qualidade
do crédito dos mutuários e atendendo o nível dos colaterais existentes,
mediante a afectação dos créditos aos seguintes macro segmentos:

Carteira de Crédito

3 Cenários de:

Fundos Próprios
De base principais (Core Tier 1)
De base (Tier 1)
Complementares
Elementos a deduzir
∑das alineas m) a p) do nº 1 do artº 3 do Aviso 08/GBM/17
Total dos Riscos
Risco de Crédito
Activos do balanço
Elementos extra-patrimoniais
Risco Operacional (Método do Indicador Básico)
Risco de Mercado
Rácio de Solvabilidade
Core Tier 1 Capital
Tier 1 Capital
Rácio de Solvabilidade Global

31-dez-20

Modelo de Imparidade do BCI
O modelo de imparidade do Banco baseia-se na análise e tratamento da
carteira de crédito em conformidade com as seguintes abordagens:

O Stage 1 inclui todas as operações/clientes que não apresentem os critérios
para classificação nos Stages 2 e 3.

Estratégias
Alternativas

31-dez-21

Crédito Reestruturado por Dificuldades Financeiras do Cliente;
Crédito com prestações em atraso entre 30 e 90 dias;
Cliente com cheques devolvidos ou inibição de uso de cheques;
Cliente com registo de vencido na central de registo de crédito do Banco
de Moçambique; e
Carências intercalares.

3 Cenários de:

Milhares de Meticais
Quadro III. 2 Rácio de Solvabilidade

•
•
•
•

risco, são actualizados também periodicamente, considerando as projecções
macroeconómicas mais recentes considerando três cenários macroeconómicos
(favorável, central e adverso) cuja ponderação é definida pelo Gabinete de
Estudos da CGD/BCI.

Ainda no acompanhamento especial da carteira de crédito e calculo de
imparidade individual, devido à pandemia da COVID-19, o BCI estabeleceu
um modelo de governo, com criação de Comités específicos, para identificar
potenciais problemas decorrentes da situação da calamidade pública e definir
soluções para a sua mitigação, bem como para definição de novos processos
de controlo e monitorização do risco de crédito.

31-dez-21
Dotações de Imparidade de Crédito
Reversões
Reforço líquido de imparidades no ano

7.683.897
(5.451.265)
2.232.633

31-dez-20
4.289.017
(1.465.645)
2.823.372

d) Risco de Concentração
Entende-se por risco de concentração de crédito “uma exposição ou grupo
de exposições em risco com potencial para produzir perdas de tal modo
elevadas que coloquem em causa a solvabilidade da instituição de crédito
ou a capacidade para manter as suas principais operações. O risco de
concentração de crédito decorre da existência de factores de risco comuns ou

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

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

O processo de gestão do risco de concentração de crédito está incorporado no
modelo de governação da gestão dos riscos e do capital do Banco e envolve a
Direcção de Gestão de Risco.
O risco de concentração do crédito é acompanhado ao nível das seguintes
vertentes:
•

Análise da concentração de contrapartes ou grupo de contrapartes cuja
probabilidade de incumprimento resulta de características comuns:
✓ Cálculo do Índice de Concentração Sectorial (ICS) de acordo com o
disposto na Circular N.º 03/SCO/2013 do Banco de Moçambique;
✓ Realização trimestral de uma análise da concentração do crédito
concedido a empresas por sector de actividade económica. A análise
trimestral, nos termos da Circular N.º 03/SCO/2013 do Banco de
Moçambique, tem como objectivo apresentar a constituição da
carteira de crédito concedido a empresas por sector de actividade
acompanhando o grau de concentração.

•

✓ Ao nível da concentração por contraparte o Banco tem definido
limites máximos de exposição às instituições financeiras, no âmbito
da cedência de fundos. Estes limites são revistos periodicamente pela
Direcção de Gestão de Riscos. Os limites propostos são sujeitos a
aprovação/decisão do CALCO.
Relativamente ao cálculo dos requisitos de capital interno para o Risco
de Concentração, a metodologia assenta na estimativa de um add-on a
aplicar sobre os requisitos de risco de crédito (tanto para a concentração
individual como sectorial). Importa notar que, uma vez que o Método IRB
assenta no pressuposto de uma carteira diversificada (o nível mais elevado
de granularidade ao nível das exposições), a quantificação destes add-ons
em relação ao risco de crédito não origina a dupla contagem de capital
(correspondem a requisitos que não eram contabilizados ao nível do crédito).
2. Divulgações Quantitativas
Nesta secção, passamos a apresentar: (i) o total da exposição bruta ao risco de
crédito; (ii) a distribuição geográfica das exposições brutas, desdobrada por
contrapartes; (iii) a distribuição das exposições brutas por sectores; (iv) o índice
de concentração sectorial; e (v) o desdobramento da carteira de crédito com
base nas maturidades contratuais residuais.

Milhares de Meticais

Análise de concentração por contraparte ou grupo de contrapartes:

Quadro IV. 1 Exposição Bruta ao Risco de Crédito

✓ Análise de grandes riscos nos termos do Aviso 05/GBM/2017 do Banco
de Moçambique;
✓ Cálculo do Índice de Concentração Individual (ICI) de acordo com
a Circular N.º 03/SCO/2013 do Banco de Moçambique: cálculo da
concentração por contraparte, em que são agrupadas as contrapartes
ligadas entre si;
✓ Realização trimestral de uma análise da concentração do crédito
concedido a entidades ou grupos económicos de entidades, excluindo
as Instituições Financeiras; e

31-dez-21
Fim-de
Período

Média
do Ano

Média
do Ano

A 31 de Dezembro de 2021 o valor da Exposição Bruta ao Risco de Crédito – ilíquida de correcções de valor e provisões e sem considerar os factores de mitigação
de risco era de MZN 193.050.938 milhares (redução de 0,72% face a 31 Dezembro de 2020).
A distribuição geográfica das exposições brutas ao risco de crédito em Dezembro de 2021 e Dezembro de 2020 apresenta-se como se segue:

Milhares de Meticais

31/dez/21
Moçambique
Sul
TOTAL
Operações no Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Outros
Operações Extrapatrimoniais
Garantias, Avales, Aceites e Endossos
Créditos Documentários

Centro

Estrangeiro

Norte

Total

África do
Sul

Portugal

EUA

146 894 032 8 318 942 13 736 156
137 972 402 7 104 752 13 692 209
7 466 217
79 024 148
1 030 336
6 548 399
1 354
10 886 528
6 131
437 509
407 000
13 010 428
240 004 1 126 279
9 604 874 5 760 865 9 812 291
6 681 476
792 002 2 212 091
176 198
147 686
91 242
3 136 797
158 064
11 444
8 921 630 1 214 190
43 948
8 656 348
736 277
298 074
265 282
477 913
(254 126)

168 949 130
158 769 363
7 466 217
79 024 148
1 030 336
6 549 753
11 330 168
407 000
14 376 711
25 178 029
9 685 570
415 126
3 306 304
10 179 767
9 690 699
489 068

9 611 473
9 611 473
9 611 473
-

1 686 013
1 686 013
1 686 013
-

6 141 606
6 141 606
6 141 606
-

Outros

Total

6 662 716 24 101 808
6 662 716 24 101 808
6 662 716 24 101 808
-

Quadro IV. 3 Distribuição Geográfica das Exposições

Quadro IV. 4 Distribuição das Exposições por Sectores

Milhares de Meticais

31/dez/21
Empréstimos
e locações
financeiras
TOTAL
Agricultura e Pescas
Indústria
Energia
Construção
Hotelaria e Turismo
Comércio e Serviços
Transportes
Sector financeiro
Particulares
Administração Central
Outros
Juros a receber, líquidos de rendimentos
diferidos
Comissões associadas ao custo amortizado
(líquidas)

Títulos

DisponiOperações
bilidades
Extrae patrimoniais
Aplicações
em IC's

75 469 168 45 060 401 62 341 602
1 345 405
826 201
3 326 822
7 053 158
1 967 915
12 463 095
248 254
11 135 958
196 691
- 29 963 283
27 651 444
- 44 812 147 32 378 319
7 972 289
1 641 769
(111 580)

31/dez/20

-

Total

10 179 767
323
175 504
575 287
1 957 837
320 394
4 945 549
294 389
5 932
0
1 904 554
-

193 050 938
1 345 728
1 001 705
3 902 109
9 010 995
2 288 308
17 656 899
11 430 347
30 159 974
27 657 376
77 190 466
9 876 843
1 641 769

-

(111 580)

-

Empréstimos
e locações
financeiras

Títulos

75 672 656 29 642 562
1 805 350
0
2 225 462
4 247 027
8 923 961
1 839 072
11 792 843
293 367
10 705 524
214 846
24 371 786
0 29 349 195
8 180 112
1 498 412
(131 739)

-

DisponiOperações
bilidades
Extrae patrimoniais
Aplicações
em IC's
78 993 828
43 383 458
35 610 370
-

Total

10 134 969 194 444 015
2 603
1 807 953
199 488
2 424 951
601 230
4 848 256
1 754 060
10 678 020
318 723
2 157 795
3 580 495
15 666 704
308 535
11 014 059
43 598 304
20 123
24 391 910
64 959 564
3 349 714
11 529 826
1 498 412

-

-

(131 739)

31-dez-20
Fim-de
Período

TOTAL
193 050 938 193 747 477 194 444 015 179 505 701
Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais
22 050 636 28 551 539 35 052 442 32 550 363
Disponibilidades sobre Instituições de Crédito
7 912 647
5 887 636
8 121 832 8 331 016
Empréstimos e Adiantamentos a Bancos
32 378 319 33 994 344 35 610 370 28 484 970
Empréstimos e Locações Financeiras
75 469 168 75 570 912 75 672 656 74 072 147
Títulos
45 060 401 37 351 481 29 642 562 28 387 819
10 179 767 10 157 368 10 134 969 10 122 765
Compromissos fora do Balanço

Quadro IV. 2 Distribuição Geográfica das Exposições

No mesmo período, a distribuição das exposições brutas por sectores de actividade apresenta-se como segue:

Total
193 050 938
182 871 171
7 466 217
79 024 148
1 030 336
6 549 753
11 330 168
24 508 808
14 376 711
25 178 029
9 685 570
415 126
3 306 304
10 179 767
9 690 699
489 068

No quadro IV.5.1 são apresentados os índices de concentração sectorial das exposições ao risco de crédito à data de 31 de Dezembro de 2021.
Quadro IV. 5.1 Índice de Concentração Sectorial (ICS)

Meticais

Montante de
Exposição sobre o
Sector (X)

Código CAE

Sectores de Actividade Económica

C19
C29 e 30
C15 e 16
C24 e 25
C23
C20 e 22
C17
C13 e 14
K
C26 a 28 e 33
C10 e 12
C18, 31 e 32
L
DeE
MeN
O
J
I
B
A
PeQ
F
H
G
ReS
Total . . .

Fabricação de combustíveis e produtos petrolíferos refinados
Fabricação de material de transporte
Indústria de couro, madeira e cortiça
Indústrias metalúrgicas
Vidro, cerâmica e materiais de construção
Indústria química
Pasta de papel
Têxteis, vestuário
Actividades financeiras e de seguros
Máquinas e equipamentos
Indústrias alimentares, bebidas e tabaco
Outras Indústrias transformadoras
Actividades imobiliárias
Electricidades, gás, água
Outros serviços empresariais
Administração pública (regional e local)
Actividades de informação e de comunicação
Alojamento, restauração e Similares
Indústrias extractivas
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Educação, saúde e apoio social
Construção
Transportes e armazenagem
Comércio e reparações
Outras actividades
ΣX e ΣX2
(ΣX)2

2 285 704,12
44 464 550,81
7 271 443,06
72 910 996,88
47 907 061,78
50 461 473,37
568 985 773,36
276 816 085,19
26 409 932 345,96
371 185 625,63
536 053 335,45
42 504 690,53
581 475 177,34
59 285 026,54
4 127 504 453,80
1 803 450 888,33
255 385 381,85
2 151 669 434,78
519 283 505,88
7 506 295 479,76
3 552 992 650,93
1 276 410 321,52
2 008 693 776,06
5 260 016 934,86
8 984 848 088,15
66 518 090 205,95
4 424 656 324 646 420 000 000,00

Índice de Concentração Sectorial

X2

% Relativamente
ao montante de
Exposição total

5 224 443 324 184,97
1 977 096 278 735 070,00
52 873 884 174 822,20
5 316 013 466 035 370,00
2 295 086 568 392 740,00
2 546 360 294 671 220,00
323 744 810 286 077 000,00
76 627 145 019 917 300,00
697 484 526 518 381 000 000,00
137 778 768 674 335 000,00
287 353 178 447 070 000,00
1 806 648 717 051 070,00
338 113 381 862 584 000,00
3 514 714 371 848 490,00
17 036 293 016 138 800 000,00
3 252 435 106 612 860 000,00
65 221 693 262 670 300,00
4 629 681 356 566 480 000,00
269 655 359 479 024 000,00
56 344 471 829 465 400 000,00
12 623 756 777 562 600 000,00
1 629 223 308 882 790 000,00
4 034 850 685 982 180 000,00
27 667 778 155 014 000 000,00
80 727 495 167 207 900 000,00
906 946 520 276 870 000 000,00

0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,9%
0,4%
39,7%
0,6%
0,8%
0,1%
0,9%
0,1%
6,2%
2,7%
0,4%
3,2%
0,8%
11,3%
5,3%
1,9%
3,0%
7,9%
13,5%
100,0%

ICS = ΣX2/(ΣX)2

20,50%

Publicidade

correlacionados entre diferentes contrapartes, de tal modo que a deterioração
daqueles factores implica um efeito adverso simultâneo na qualidade de
crédito de cada uma daquelas contrapartes”. (Circular Nº 03/SCO/2013 do
Banco de Moçambique)
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31/dez/20
Moçambique
Sul
TOTAL
Operações no Balanço
Caixa e Equivalentes de Caixa
Administrações Centrais e Banco Centrais
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Outros
Operações Extrapatrimoniais
Garantias, Avales, Aceites e Endossos
Créditos Documentários

Centro

Estrangeiro

Norte

Total

África do
Sul

Portugal

EUA

160 059 227 7 163 254 14 122 434
151 665 600 6 262 286 13 282 059
9 788 019
85 197 258
1 183 296
7 923 083
1 492
8 222 020
11 416
142 366
16 100 300
355 454 1 949 135
7 915 040 4 882 955 8 274 506
6 755 642
879 931 2 978 280
110 283
55 142
55 142
8 328 291
77 389
23 504
8 393 627
900 967
840 375
7 300 009
524 654
225 399
1 093 618
376 314
614 976

181 344 915
171 209 946
9 788 019
85 197 258
1 183 296
7 924 575
8 233 437
142 366
18 404 889
21 072 501
10 613 854
220 567
8 429 183
10 134 969
8 050 062
2 084 908

1 084 890
1 084 890
1 084 890
-

1 337 969
1 337 969
1 337 969
-

6 936 399
6 936 399
6 936 399
-

Outros

Total

3 739 842 13 099 100
3 739 842 13 099 100
3 739 842 13 099 100
-

Total
194 444 015
184 309 046
9 788 019
85 197 258
1 183 296
7 924 575
8 233 437
13 241 466
18 404 889
21 072 501
10 613 854
220 567
8 429 183
10 134 969
8 050 062
2 084 908
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Segunda-feira, 30 de Maio de 2022
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0

À mesma data, são apresentados no quadro IV.5.2 os índices de concentração individual das exposições ao risco de crédito.

Os quadros a seguir apresentam a distribuição das exposições ao risco da carteira de crédito de acordo com os seus prazos residuais em 31 de Dezembro de 2021
e 31 de Dezembro de 2020:

Quadro IV. 5.2 Índice de Concentração Individual (ICI)
#

Contrapartes

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

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
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Montante de
Exposição (X)

ΣX e ΣX2
ΣY (Total da Carteira)
Índice de Concentração Individual

3 829 800 000,00
3 625 332 085,04
3 589 480 000,00
3 581 528 254,77
2 773 238 750,00
2 344 608 615,78
2 333 082 099,66
2 138 179 542,13
1 972 166 580,45
1 692 266 187,49
1 666 366 070,40
1 610 389 537,64
1 340 430 000,00
1 287 920 599,72
1 230 518 381,74
1 111 435 354,87
1 014 966 318,14
907 701 365,94
821 020 797,98
731 025 415,81
646 396 338,41
638 300 000,00
570 304 260,66
566 907 345,72
520 223 066,20
491 461 221,67
448 712 747,13
437 508 790,14
421 332 709,91
413 114 559,48
398 614 169,89
398 509 748,48
380 974 433,30
368 692 781,54
368 367 341,29
366 329 024,98
366 299 315,95
354 967 259,89
354 694 529,13
349 408 716,45
348 183 516,90
345 442 702,99
314 698 404,71
314 131 777,67
297 675 903,95
296 545 618,24
291 976 688,12
284 398 793,25
281 310 624,27
274 907 531,38
263 350 933,47
253 202 408,66
249 282 369,03
246 980 282,29
245 676 440,40
242 792 186,61
234 320 323,33
225 291 301,75
224 993 435,04
223 478 247,72
218 566 508,67
213 223 814,36
210 981 738,14
208 121 572,39
204 759 954,47
193 004 815,19
192 942 412,91
188 948 874,49
182 281 329,95
181 849 749,12
178 299 645,57
176 320 975,99
175 714 115,74
173 923 285,20
173 884 273,77
169 149 500,00
165 611 824,58
161 120 270,36
160 534 545,28
159 016 030,19
158 708 227,77
158 143 204,11
156 407 794,12
149 560 492,76
138 021 150,76
129 026 691,70
128 744 669,57
128 684 334,16
127 597 204,24
125 254 318,81
123 987 034,78
122 258 422,98
117 576 605,93
116 543 089,25
115 962 264,43
114 733 563,05
114 468 153,08
113 189 430,83
109 587 011,50
108 584 782,85
60 166 507 490,61
169 553 927 319,93
ICI = [ΣX2/(ΣX*ΣY)]

Meticais
X2
14 667 368 040 000 000 000,00
13 143 032 726 808 100 000,00
12 884 366 670 400 000 000,00
12 827 344 639 720 900 000,00
7 690 853 164 501 560 000,00
5 497 189 561 189 810 000,00
5 443 272 083 733 370 000,00
4 571 811 754 383 260 000,00
3 889 441 021 034 380 000,00
2 863 764 849 321 940 000,00
2 776 775 880 580 340 000,00
2 593 354 462 940 370 000,00
1 796 752 584 900 000 000,00
1 658 739 471 183 120 000,00
1 514 175 487 800 030 000,00
1 235 288 548 065 670 000,00
1 030 156 626 962 320 000,00
823 921 769 729 340 000,00
674 075 150 715 716 000,00
534 398 158 560 184 000,00
417 828 226 309 855 000,00
407 426 890 000 000 000,00
325 246 949 726 949 000,00
321 383 938 631 296 000,00
270 632 038 606 530 000,00
241 534 132 405 369 000,00
201 343 129 436 951 000,00
191 413 941 449 767 000,00
177 521 252 440 104 000,00
170 663 639 254 354 000,00
158 893 256 437 094 000,00
158 810 019 633 593 000,00
145 141 518 828 256 000,00
135 934 367 159 702 000,00
135 694 498 129 063 000,00
134 196 954 542 797 000,00
134 175 188 865 438 000,00
126 001 755 593 815 000,00
125 808 208 994 752 000,00
122 086 451 131 236 000,00
121 231 761 440 853 000,00
119 330 661 049 037 000,00
99 035 085 927 018 900,00
98 678 773 742 114 300,00
88 610 943 792 449 600,00
87 939 303 697 343 800,00
85 250 386 405 523 700,00
80 882 673 602 056 200,00
79 135 667 327 177 100,00
75 574 150 809 445 700,00
69 353 714 159 520 400,00
64 111 459 751 225 600,00
62 141 699 509 209 100,00
60 999 259 840 048 100,00
60 356 913 367 614 800,00
58 948 045 878 865 000,00
54 906 013 925 475 700,00
50 756 170 644 209 500,00
50 622 045 811 098 700,00
49 942 527 204 001 700,00
47 771 318 712 193 200,00
45 464 395 010 227 800,00
44 513 293 828 575 500,00
43 314 588 894 086 000,00
41 926 638 954 556 500,00
37 250 858 686 526 100,00
37 226 774 699 532 900,00
35 701 677 171 037 800,00
33 226 483 248 340 800,00
33 069 331 255 006 900,00
31 790 763 610 387 600,00
31 089 086 574 066 200,00
30 875 450 470 290 100,00
30 249 309 134 760 500,00
30 235 740 664 520 300,00
28 611 553 350 250 000,00
27 427 276 440 716 700,00
25 959 741 520 879 500,00
25 771 340 228 256 400,00
25 286 097 857 387 000,00
25 188 301 561 894 200,00
25 009 273 006 177 100,00
24 463 398 061 484 300,00
22 368 340 994 614 000,00
19 049 838 057 114 700,00
16 647 887 171 046 800,00
16 575 189 942 688 500,00
16 559 657 858 481 700,00
16 281 046 529 864 300,00
15 688 644 380 557 100,00
15 372 784 793 536 900,00
14 947 121 989 556 600,00
13 824 258 262 018 500,00
13 582 291 651 933 500,00
13 447 246 771 733 200,00
13 163 790 490 148 300,00
13 102 958 069 546 300,00
12 811 847 251 619 400,00
12 009 313 089 501 100,00
11 790 655 066 581 700,00
104 754 271 833 303 000 000,00
1,03%
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% Relativamente
ao Montante de
Exposição Total

% Acumulada

2,26%
2,14%
2,12%
2,11%
1,64%
1,38%
1,38%
1,26%
1,16%
1,00%
0,98%
0,95%
0,79%
0,76%
0,73%
0,66%
0,60%
0,54%
0,48%
0,43%
0,38%
0,38%
0,34%
0,33%
0,31%
0,29%
0,26%
0,26%
0,25%
0,24%
0,24%
0,24%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,20%
0,19%
0,19%
0,18%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,16%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
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%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%

2,26%
4,40%
6,51%
8,63%
10,26%
11,64%
13,02%
14,28%
15,44%
16,44%
17,43%
18,38%
19,17%
19,93%
20,65%
21,31%
21,91%
22,44%
22,93%
23,36%
23,74%
24,11%
24,45%
24,78%
25,09%
25,38%
25,65%
25,90%
26,15%
26,40%
26,63%
26,87%
27,09%
27,31%
27,53%
27,74%
27,96%
28,17%
28,38%
28,58%
28,79%
28,99%
29,18%
29,36%
29,54%
29,71%
29,89%
30,05%
30,22%
30,38%
30,54%
30,69%
30,83%
30,98%
31,12%
31,27%
31,40%
31,54%
31,67%
31,80%
31,93%
32,06%
32,18%
32,30%
32,42%
32,54%
32,65%
32,76%
32,87%
32,98%
33,08%
33,19%
33,29%
33,39%
33,50%
33,60%
33,69%
33,79%
33,88%
33,98%
34,07%
34,16%
34,26%
34,34%
34,43%
34,50%
34,58%
34,65%
34,73%
34,80%
34,88%
34,95%
35,02%
35,09%
35,15%
35,22%
35,29%
35,36%
35,42%
35,49%

Milhares de Meticais
Quadro IV. 6.1 Maturidades Contratuais Residuais do Crédito 31-dez-21
Classes de Risco
Administrações Centrais e Banco Centrais
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Outros

Até 1 mês

1 a 3 meses

3 a 12 meses

1 a 3 anos

2 427 776
3
87 455
1 829
779
1 026 176
598 579
707 922
5 033

1 609 236
590 212
130 187
876 407
12 430

4 493 380
23 665
20 222
806
2 003 987
491 545
1 925 016
28 138

10 706 190
1 341 106
13 049
3 200 232
4 615 806
1 371 621
164 377

Maior 3 anos Sem maturidade
51 330 232
1 287 921
8 253 716
3 718 884
14 243 184
20 051 670
3 482 923
291 935

4 902 352
-

4 902 352
-

Total
75 469 168
3
1 287 921
9 705 942
3 753 984
1 586
21 063 792
25 887 788
8 363 889
4 902 352
501 912

Milhares de Meticais
Quadro IV. 6.2 Maturidades Contratuais Residuais do Crédito 31-dez-20
Classes de Risco
Administrações Centrais e Banco Centrais
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Outros

Até 1 mês

1 a 3 meses

3 a 12 meses

1 a 3 anos

2 907 840
713
1 428
324
529
1 969 895
597 502
297 930
40 060

3 916 041
2 089 710
339 360
1 440 889
46 082

9 200 525
6 252 667
41 363
878 600
499 509
1 493 964
34 422

9 693 927
806 228
38 381
4 287 085
2 481 267
1 952 856
128 112

V. Risco de Crédito – Método Padrão Simplificado
1. DIVULGAÇÕES QUALITATIVAS
Os requisitos mínimos de fundos próprios para a cobertura de risco de crédito
e do risco de redução dos montantes a receber são determinados através do
método padrão simplificado, conforme estabelece o Aviso 3/GBM/2012 de 13 de
Dezembro e nos termos do Aviso 11/GBM/2013 de 31 de Dezembro.
Esta metodologia consiste na segmentação das posições em risco originais
pelas classes de risco definidas no Artigo 5 do Aviso 11/GBM/2013. O valor das
posições em risco é o seu valor de Balanço, líquido de provisões específicas
ou, quando aplicável, de imparidade. Tendo em conta as garantias e cauções
associadas às posições, os Artigos 8 e 9 do Aviso 11/GBM/2013 do Banco de
Moçambique prevêem a aplicação de técnicas de redução de risco para
reclassificação (protecção pessoal) e/ou redução (protecção real) das posições
em risco. As posições em risco são objecto de uma ponderação consoante a
sua classe de risco final (após eventual reclassificação), definida no Anexo II
do referido Aviso.
As posições em risco sobre administrações centrais de países e seus respectivos
bancos centrais, e sobre as instituições de crédito são ponderadas de acordo
com as classificações das agências de crédito de exportação (ECA – Export Credit
Agencies). Se os países não tiverem classificação ECA, as instituições de crédito
são ponderadas de acordo com a anotação externa atribuída pela agência
Standard & Poor's.
A aplicação de avaliações de qualidade de crédito externas rege-se pelo disposto
na parte 2 do Anexo II do Aviso 11/GBM/2013 do Banco de Moçambique. De
forma sumária, quando disponíveis utilizam-se as classificações específicas da
posição em risco/emissão, recorrendo-se nas restantes situações e se o grau
de subordinação assim o permitir, a avaliações genéricas sobre o mutuário.
Para efeitos de ponderação pelo risco, as posições sobre títulos de dívida
recebem as notações atribuídas especificamente a essas emissões. Caso não
existam notações de risco específicas para as emissões, são consideradas,
se existirem, as notações de risco atribuídas aos emitentes das mesmas. As
posições em risco de natureza creditícia que não sejam representadas por
títulos de dívida recebem apenas, e quando existirem, as notações de risco
dos emitentes.

Maior 3 anos Sem maturidade
45 058 625
1 479 120
4 431 116
1 856 907
14 890 418
18 201 493
4 165 574
33 998

4 895 698
-

4 895 698
-

75 672 656
173
1 479 120
11 491 439
1 936 975
529
24 115 708
22 119 130
9 351 211
4 895 698
282 673

Nas situações em que exista mais de uma avaliação específica ordenam-se as
classificações válidas do melhor para o pior grau de qualidade de crédito e
utiliza-se a segunda melhor. Aplica-se exactamente o mesmo critério quando
as classificações válidas são genéricas.

VI. Mitigação de Risco de Crédito
1. DIVULGAÇÕES QUALITATIVAS
No âmbito do processo de concessão de crédito, o Banco aplica técnicas de
redução de risco de crédito, de acordo com o Anexo III – Técnicas de Mitigação
de Risco de Crédito, do Aviso 11/GBM/2013 do Banco de Moçambique.
Na concessão de crédito são recebidas garantias de natureza real (“técnica de
redução de risco de crédito em que a instituição de crédito tem o direito, em caso
de incumprimento da contraparte ou da ocorrência de outros acontecimentos de
crédito devidamente especificados, de liquidar, obter ou reter determinados activos
de forma a reduzir o montante da posição em risco sobre a referida contraparte”) e
garantias de natureza pessoal (“técnica de redução do risco de crédito que resulta
de compromisso assumido por um terceiro de pagar um determinado montante em
caso de incumprimento do mutuário ou da ocorrência de outros acontecimentos de
crédito devidamente especificados”).
O Banco elaborou uma Instrução de Serviço (IS): “Avaliações de Bens a Favor
do BCI” acessível a todos os colaboradores pela intranet, através da qual estão
identificados os procedimentos a seguir para a avaliação e reavaliação dos bens
(imóveis e móveis) oferecidos em garantia por avaliadores independentes.
Estão também descritos os circuitos e procedimentos a seguir em todo o
tipo de avaliações, com o objectivo de assegurar que os bens hipotecados/
penhorados têm valor, liquidez e qualidade compatíveis com as regras
existentes, garantindo a segurança dos créditos concedidos.
Os principais tipos de garantias/colaterais aceites pelo BCI são, dentro das
garantias de natureza pessoal, o aval ou a fiança, e no âmbito das garantias de
natureza real, os penhores financeiros, as garantias bancárias e as hipotecas
de imóveis.

2. DIVULGAÇÕES QUANTITATIVAS
No quadro a seguir é apresentada a distribuição dos valores de cobertura por
tipo de instrumento.

Quadro VI. 1 Exposições com Garantias

Milhares de Meticais

31-dez-21

TOTAL
Administrações Centrais e Banco Centrais
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Outros

Total

Exposições
totais
(Crédito)

Garantia
do Estado

Hipoteca de
Habitação

Hipoteca de
Imóvel
Comercial

Penhor
de DP

Total
exposições
com garantias

75 469 168
3
1 287 921
9 705 942
3 753 984
1 586
21 063 793
25 887 788
8 363 888
4 902 352
501 912

18 297 661
8 801 576
2 055 242
7 440 844
-

4 430 507
4 087 001
343 506
-

7 997 300
6 919 470
1 077 830
-

1 555 814
811
819 219
354 334
52 173
329 276

32 281 282
8 801 576
2 055 242
811
8 260 063
354 334
11 006 471
1 473 509
329 276

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

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

Em 31 de Dezembro de 2021, as exposições com garantias representam
42,8% da exposição total ao risco de crédito. Em 31 de Dezembro de 2020

este indicador situava-se em 46,0%. Para este último período, é apresentado
a seguir o quadro elucidativo das exposições com garantias, por contraparte.

Quadro VI. 2 Exposições com Garantias

TOTAL
Administrações Centrais e Banco Centrais
Autoridades Municipais
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas
Instituições de Crédito
Empresas
Carteira de Retalho Regulamentar
Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Outros

Exposições
totais
(Crédito)

Garantia
do Estado

Hipoteca de
Habitação

Hipoteca de
Imóvel
Comercial

Penhor
de DP

Total
exposições
com garantias

75 672 656
173
1 479 120
11 491 439
1 936 975
529
24 115 708
22 119 130
9 351 211
4 895 698
282 673

20 151 743
10 307 450
1 855 889
7 988 403
-

4 649 306
4 238 124
411 182
-

8 405 986
7 755 670
650 316
-

1 604 020
930 460
350 841
8 617
314 102

34 811 056
10 307 450
1 855 889
8 918 864
350 841
11 993 794
1 070 116
314 102

VII. Risco de Mercado

IX. Participações Patrimoniais

1. DIVULGAÇÕES QUALITATIVAS

1. DIVULGAÇÕES QUALITATIVAS

O risco de mercado é o risco de perdas nas posições do balanço e fora do
balanço, resultantes das flutuações nos preços de mercado. O risco de mercado
é composto por riscos de taxa de juro relativos a instrumentos contidos na
carteira de negociação, o risco de taxa de câmbio e os riscos de commodities
incorridos pelas instituições. (Fonte: Aviso 13/GBM/2013)

Apesar da participação do Banco na IMOBCI ser de 10%, o Banco detém o
controlo desta entidade, através da exposição e detenção de direitos sobre
os retornos variáveis por via do seu relacionamento e capacidade de afectar
esses retornos através do poder que exerce, o que obriga de acordo com as
IFRS 10, a consolidar esta entidade pelo método integral e a considerá-la como
subsidiária.

O cálculo dos requisitos mínimos de fundos próprios para a cobertura do
risco de mercado (risco cambial), é feito de acordo com o anexo do Aviso 13/
GBM/2013 do Banco de Moçambique.
Em termos de riscos de mercado, o Banco prossegue uma política de não
alavancagem da actividade através da negociação de instrumentos financeiros
ou da tomada de posições de cariz especulativo. O Banco não faz investimentos
em produtos estruturados complexos nem em instrumentos financeiros
derivados, com excepção de eventuais operações de cobertura e de tesouraria
(por exemplo, swaps cambiais).
O Banco encontra-se sujeito a variações no preço de mercado dos instrumentos
financeiros detidos em carteira própria, que em Dezembro de 2021 se referiam
a instrumentos de dívida (Bilhetes de Tesouro, Obrigações de Tesouro e Papel
Comercial). A carteira de títulos do Banco está classificada contabilisticamente
como Activos financeiros disponíveis para a venda (Justo valor) e Activos
Financeiros detidos até a maturidade.
As variações ocorridas no mercado são alvo de análise mensal.
O risco de mercado é gerido pela Direcção de Mercados Financeiros em
conjunto com a Direcção de Gestão de Risco, sendo a análise da performance
(valorização), da perspectiva de curto e médio prazo face à evolução do
mercado, e a identificação dos principais riscos associados à carteira de
investimentos do Banco, apresentadas e discutidas mensalmente, em sede de
Comité de Gestão de Capital, Activos e Passivos.

VIII. Risco Operacional
1. DIVULGAÇÕES QUALITATIVAS
Para efeitos de reporte prudencial, à data de 31 de Dezembro de 2020, o
cálculo dos requisitos de fundos próprios para cobertura do risco operacional
foi feito de acordo com o Método do Indicador Básico (BIA – Basic Indicator
Approach). Este método baseia-se na média dos últimos três anos do indicador
relevante, multiplicada por uma percentagem fixa (15%).
O Indicador Relevante, de acordo com o Quadro 1 do ponto II da Parte 1 do
Anexo I ao Aviso 12/GBM/2013 do Banco de Moçambique, é calculado com base
nos seguintes elementos contabilísticos:

+ Receitas de juros e proveitos equiparados
- Encargos com juros e custos equiparados
+ Receitas de acções e outros títulos de rendimento variável/fixo
+ Comissões recebidas
- Comissões pagas
+ Resultado proveniente de operações financeiras
+ Outros proveitos de exploração

Indicador relevante
Exercícios
Económicos
Montante total
respeitante às
actividades sujeitas ao
método do indicador
básico

2019

2020

Milhares de Meticais
Base de cálculo dos
requisitos mínimos de
capitais para cobertura
2021
do risco operacional

(1)
(2)
(3)
14.141.226 14.739.232 15.325.360

((∑(1) (2) (3))/3) x 15%
2.210.291

2. DIVULGAÇÕES QUANTITATIVAS
O impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro sobre os Fundos Próprios, avaliados através de uma ponderação de 13 bandas temporais (de à
vista-1 mês até superior 20 anos) situa-se em 5,26%, conforme apresentado no quadro a seguir:

Milhares de Meticais

31-dez-20

Em 2018 a BPI Moçambique, Sociedade de Investimento, SA, na sequência da
transmissão de 100% do capital social da sociedade a favor do Banco Comercial
de Investimentos, SA (“BCI”), após aprovação do Banco de Moçambique,
em 2017, iniciou o processo de fusão por incorporação no BCI. Em 2021 foi
autorizado pelo Banco de Moçambique a fusão entre BCI e BPI Moçambique.

No quadro a seguir são apresentados os valores contabilísticos dos
investimentos registados no balanço patrimonial do Banco:
Milhares de Meticais
31-dez-21
Participação (%) Valor (MZN)
Subsidiárias
BPI MOÇAMBIQUE Participada
IMOBCI, Lda
Participada
Ajustamentos de consolidação

Quadro X.1 RISCO DE TAXA DE JURO NA CARTEIRA BANCÁRIA (GLOBAL)

100%
10%

59
460.000
(460.059)

31-dez-20
Participação (%) Valor (MZN)
100%
10%

59
460 000
(460.059)

X. Risco de Taxa de Juro na Carteira Bancária
1. DIVULGAÇÕES QUALITATIVAS
O Risco de Taxa de juro deriva do potencial impacto das variações adversas das
taxas de juro de mercado na situação financeira do Banco.
A medição e avaliação deste risco podem ser vistas por duas abordagens
diferentes e complementares: impacto na margem financeira e impacto sobre
o valor económico do banco. A primeira é analisada através do Repricing Model,
que mede a sensibilidade da margem financeira face a uma subida instantânea
e paralela da curva de taxas. O Duration Model mede a sensibilidade dos
capitais próprios (considerados como NPV dos cash flows futuros) face a uma
subida instantânea e paralela da curva de taxas de juro, tomando em conta
todos os activos e passivos sensíveis à taxa de juro, mesmo que com repricing
superior a 12 meses.

Situação Líquida

Milhares de Meticais
Banda
temporal
à vista - 1 mês
1 - 3 meses
3 - 6 meses
6 - 12 meses
1 - 2 anos
2 - 3 anos
3 - 4 anos
4 - 5 anos
5 - 7 anos
7 - 10 anos
10 - 15 anos
15 - 20 anos
> 20 anos

Posição
ponderada

Activos

Passivos

Extrapatrimoniais

Posição

Factor de
ponderação (%)

(+)
35 471 101
15 034 240
17 106 709
21 747 723
14 184 845
13 872 188
9 091 685
11 673 597
6 281 625
2 208 797
1 648 554
641 162
400 469

(-)
72 276 355
11 702 791
13 781 697
8 963 224
9 977 271
9 805 483
9 628 812
9 631 123
4 186 207
5 230 375
91 337
17 373
-

(+)
-

(-)
-36 805 254
3 331 449
3 325 012
12 784 499
4 207 574
4 066 705
-537 126
2 042 474
2 095 418
-3 021 577
1 557 217
623 789
400 469

(1 )
0,08%
0,32%
0,72%
1,43%
2,77%
4,49%
6,14%
7,71%
10,15%
13,26%
17,84%
22,43%
26,03%

( 2 )
-29 444,20
10 660,64
23 940,09
182 818,34
116 549,80
182 595,06
-32 979,57
157 474,72
212 684,96
-400 661,15
277 807,49
139 915,85
104 241,96

Total

945 603,99

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro

945 603,99

Fundos próprios

17 960 937,70

Impacto da situação líquida/ fundos próprios

5,26%

O impacto acumulado sobre a margem dos juros dos instrumentos sensíveis à taxa de juro, avaliados através de uma ponderação de 13 bandas temporais (à vista
até 11-12 meses) situa-se em 2,36% (quadro a seguir).
Quadro X.2 RISCO DE TAXA DE JURO NA CARTEIRA BANCÁRIA (GLOBAL)
Margem de Juros

Milhares de Meticais
Banda
temporal

2. DIVULGAÇÕES QUANTITATIVAS
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à vista
à vista - 1 mês
1 - 2 meses
2 - 3 meses
3 - 4 meses
4 - 5 meses
5 - 6 meses
6 - 7 meses
7 - 8 meses
8 - 9 meses
9 - 10 meses
10 - 11 meses
11 - 12 meses

Posição
ponderada

Activos

Passivos

Extrapatrimoniais

Posição

Factor de
ponderação (%)

(+)
18 715 874,27
15 398 563,40
2 932 079,31
12 102 160,80
1 979 824,90
7 632 518,36
7 494 366,11
4 421 701,77
4 027 105,83
4 056 569,93
4 107 416,97
4 022 933,14
1 111 995,27

(-)
28 364 595,55
30 305 957,48
5 920 071,73
5 782 719,58
2 221 607,39
4 702 648,98
6 857 441,05
1 441 367,67
1 469 360,43
1 902 594,97
1 091 061,76
1 797 012,86
1 261 825,88

(+)
-

(-)
-9 648 721,28
-14 907 394,08
-2 987 992,42
6 319 441,22
-241 782,48
2 929 869,38
636 925,06
2 980 334,10
2 557 745,41
2 153 974,96
3 016 355,21
2 225 920,27
-149 830,61

(6 )
2,00%
1,92%
1,75%
1,58%
1,42%
1,25%
1,08%
0,92%
0,75%
0,58%
0,42%
0,25%
0,08%

( 7 )
-192 974,43
-286 221,97
-52 289,87
99 847,17
-3 433,31
36 623,37
6 878,79
27 419,07
19 183,09
12 493,05
12 668,69
5 564,80
-119,86

Total

-314 361,39

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

-314 361,39
13 323 539,71
2,36%

A exposição ao risco de taxa de juro da carteira bancária é calculada para todos
os elementos de activo, passivo e fora de balanço que não estejam na carteira
de negociação e que sejam sensíveis a variações da taxa de juro. É efectuada
uma simulação com um impacto standard ao longo da curva, de +/- 200 p.b.,
consistente com um cenário de stress e com a Circular Nº 04/SCO/2013 do
Banco de Moçambique.
a) Testes de Esforço
O BCI realiza testes de esforço nos termos da Circular Nº 05/SCO/2013 do Banco
de Moçambique. Neste contexto, são realizadas análises de sensibilidade à taxa
de juro com periodicidade semestral e análises de cenários com periodicidade
anual, de acordo com as orientações do Banco de Moçambique.

A MELHOR FORMA
DE IR AO BANCO É
PELOS CANAIS DAKI
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DAR FORMA
AO FUTURO,
UMA PÁGINA
DE CADA VEZ.
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A notícia de hoje, é a história de amanhã.
É um compromisso diário, que todos nós partilhamos.
Página após página compilamos uma longa lista de
feitos e de objectivos cumpridos e por cumprir que
dão forma ao futuro.
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Relatório e Contas 2021
contribuir para a queda do crescimento em 143 economias, representando 86% do PIB mundial, aliado a eventual ocorrência
de uma nova crise pandémica face aos últimos registos de casos de Covid-19 na China.

ressentido, essencialmente, da grande dependência do País na importação de produtos de primeira necessidade, repassando
os custos para os consumidores.

O corte da estimativa é amplamente afectado pela revisão em baixa das projecções para as duas maiores economias mundiais:
a última previsão do FMI aponta que o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos da América seja de 3,71% em 2022 e o da
China de 4,37%.

Em termos gerais, a economia nacional foi caracterizada pelo aumento dos preços de bens alimentares (classe com maior
impacto na inflação local) nos mercados nacionais e internacionais, estando, na essência, os efeitos adversos da pandemia da
Covid por detrás do aumento da inflação mundial.

O FMI prevê ainda que os níveis mais altos de inflação deverão “persistir” por mais tempo do que o previsto, enquanto
permanecerem as rupturas nas cadeias de abastecimento, assim como os preços altos da energia. A previsão justifica-se na
medida em que a par das referidas perturbações e volatilidade nos preços da energia e pressões salariais localizadas, podem
levar ao surgimento de incertezas em torno da inflação, aumentando-a, onde acrescem riscos para a estabilidade financeira e
para os fluxos de capital, moedas e situações orçamentais nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento, com
uma possível subida das taxas de juro nas economias avançadas.

Segundo o INE, em 2021, o nível geral de preços foi impulsionado, essencialmente, pelo aumento de preços na Classe de
Produtos Alimentares e Bebidas não Alcoólicas (10,94%). Em termos de produtos, destaque vai para grande parte dos mesmos,
estando os de primeira necessidade na linha da frente.

A mesma instituição alerta ainda que outros riscos globais se podem materializar devido às tensões geopolíticas e à “emergência
climática”, face às pressões para a transição energética.

Ao longo do ano, de uma forma geral, o Banco de Moçambique sempre optou por uma postura vigilante face às adversidades
encontradas. Previa-se, para a curto e médio prazos, um agravamento do custo de vida da população devido ao aumento dos
preços dos principais bens e serviços a nível interno e, a nível externo, devido ao aumento dos preços do petróleo no mercado
internacional, não obstante o fortalecimento do Dólar Norte-Americano face às contrapartes internacionais.

2.2. Economia nacional
Produto Interno Bruto
Em 2021, assim como no ano anterior, o contexto macroeconómico nacional foi marcado por adversidades que perspectivavam
a limitação da expansão da actividade económica, designadamente, as novas variantes da Covid, assim como os confrontos
militares nas regiões Norte e Centro do País e os efeitos nefastos das mudanças climáticas que têm requerido uma especial
atenção por parte das autoridades moçambicanas e da população em geral. Contudo, o País, através do olhar atento do
Governo, conseguiu evidenciar aquelas que foram as estratégias macroeconómicas traçadas para o ano em alusão como forma
de não repetir o desempenho económico negativo de 2020.
Este facto aponta para um crescimento económico positivo de 2,16%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE),
número que coloca o PIB em linha com a meta estabelecida no Plano Económico e Social e Orçamento de Estado para 2021
(previsão de 2,10%) e reforça o sinal de recuperação face à crise provocada pela pandemia de Covid-19, bem como outras
preocupações de relevância para o bom andamento e desempenho de qualquer economia.

A análise da inflação acumulada e desagregada mostra uma variação positiva dos preços nas três principais cidades do País.
De Janeiro a Dezembro de 2021, a Cidade de Maputo foi a que registou o maior aumento de preços (7,30%), seguida da Cidade
de Nampula (7,27%) e, por último, a da Beira (4,41%).

Pese embora o aumento da inflação doméstica, é de todo pacífico dizer-se que a mesma não atingiu níveis alarmantes por
esta variável continuar na base de um dígito e pelo facto de o Banco de Moçambique sempre reafirmar o seu compromisso
com a preservação do valor do Metical que se traduz numa inflação baixa e estável, que ditará a direcção de outras variáveis
macroeconómicas, permitindo uma estabilidade macroeconómica satisfatória e duradoura.
Os riscos e incertezas, a nível interno, encontram-se relativamente moderados, com destaque para o abrandamento da
instabilidade militar na Zona Norte do País. A nível externo, mantêm-se, igualmente, as incertezas em relação à evolução da
pandemia e a isso acresce-se o risco associado aos constrangimentos das cadeias de fornecimento de bens e serviços, com
potencial de limitar a oferta de produtos importados.
Para 2022, tomando como base a postura do Governo nos mercados cambial e monetário, prevê-se um incremento dos preços
domésticos, mas ainda à base de um dígito, situando-se em 5,30%.
Evolução Histórica e Previsional da Inflação de Moçambique

Apesar de a taxa não ter sido muito alta (0,12%), o PIB do I Trimestre de 2021 apontou uma direcção satisfatória em termos
de sinal, afastando os registos negativos nos últimos três trimestres de 2020. Nos três trimestres seguintes, a tendência foi
crescente ao registar 1,96%, 3,36% e 3,32%, respectivamente, perfazendo um crescimento acumulado de 2,16% para 2021.

3,91%

Segundo o Banco de Moçambique, as razões que estiveram por detrás do crescimento económico no ano em apreço, entre
outras, passam pelo relaxamento das medidas de contenção da propagação da Covid-19 a nível doméstico e internacional,
da retoma de algumas actividades de exploração de gás natural na Bacia do Rovuma e da maior dinâmica do sector externo.

I
-1,91
3,32
0,90
-9,94

Trimestres 2020
II
III
-7,95
-4,99
2,65
2,99
-2,43
-3,43
-24,06
-14,53

IV
-1,77
5,09
0,93
-11,32

Comércio e Serviços
Hotelaria e Restauração
Transportes e Comunicações
Serviços Financeiros

3,62
7,22
2,21
1,43
1,62
1,51
-0,21
4,85
0,33

0,57
7,06
-5,54
0,19
-11,74
-6,97
-35,04
-4,77
-0,16

1,03
4,76
-1,16
-0,50
-8,62
-1,14
-30,56
-1,28
-1,49

Produto Interno Bruto (%)

1,71

-3,54

-1,18

Sector Primário
Agricultura
Pesca
Indústria Extractiva
Sector Secundário
Electricidade, Gás e Água
Indústria Transformadora
Construção
Sector Terciário

I
-3,97
4,84
1,26
-18,02

Trimestres 2021
II
III
1,69
3,88
1,62
4,88
2,62
1,76
0,84
5,01

IV
4,13
4,11
1,42
6,86

-3,34
-4,53
-1,38
-4,12
-8,47
-3,10
-21,57
-7,54
-1,68

-4,32
-2,21
-2,33
-8,41
-5,84
-0,86
-15,13
-9,64
2,27

-2,08
-9,77
1,16
2,38
2,71
2,15
4,03
2,88
1,79

2,08
2,08
1,96
2,21
2,88
1,98
5,09
2,03
2,43

1,32
-2,04
2,19
3,80
4,15
2,39
7,22
4,91
2,09

-1,77

0,12

1,96

3,36

3,32

Fonte: Instituto Nacional de Estatística

Dados do INE apontam que em termos de estrutura do Produto Interno Bruto, os ramos da Agricultura, Pecuária, Caça,
Silvicultura, Exploração Florestal e Actividades relacionadas tiveram uma maior participação na economia com peso conjunto
no PIB de 18,67%, seguido pelo ramo de Comércio e Serviços de Reparação com peso de 10,60%.
Ocupam o terceiro lugar os ramos de Transportes, Armazenagem e Actividades auxiliares dos transportes e Informação e
Comunicações com peso conjunto de 10,51%, seguido do ramo da Indústria Transformadora que teve um peso de 9,19%.
Os ramos da Indústria de Extracção Mineira, Administração Pública, Educação, Aluguer de Imóveis e Serviços prestados às
Empresas, Pesca e Aquacultura com pesos de 6,58%, 6,38%, 5,89%, 5,25% e 1,68%, respectivamente. Os restantes ramos de
actividade tiveram em conjunto um peso de 25,26%.

Estrutura do PIB por Ramos dos Sectores de Actividade em 2021
Agric., Pec., Caç., Silv., Exp. Florestal
Pescas e Aquacultura

18,67%

Indústria de Extração Mineira

25,26%

1,68%
6,58%

5,89%
9,19%
6,38%
10,60%
5,25%

10,51%

Indústria Transformadora
Comércio e Serviços de Reparação

2020

2021

2022

A nível financeiro, importa referir que, segundo o Boletim de Estabilidade Financeira do Banco de Moçambique de Dezembro
de 2021, o risco de mercado sofreu um agravamento durante o primeiro semestre do ano, passando do nível moderado, em
Dezembro de 2020 (37,50%), para alto, em Junho de 2021 (43,75%), devido, fundamentalmente, ao aumento da volatilidade
cambial.
O ano de 2021 foi marcado uma vez mais pelos efeitos adversos da pandemia da Covid-19, razão pela qual o sector bancário
continuou a apoiar os agentes económicos afectados. Desta feita, o rácio do crédito em incumprimento (NPL) permaneceu
em torno de 10,00% na primeira metade do ano (acima do nível máximo convencionado de 5%), correspondente ao nível de
risco alto.
O risco de financiamento e liquidez manteve-se no nível baixo (12,50%), mesmo nível registado em Dezembro de 2020,
favorecido pela evolução, tanto do rácio entre empréstimos e depósitos como do rácio de cobertura de liquidez de curto
prazo.
O nível baixo do risco de financiamento e liquidez reflecte a elevada liquidez existente no mercado (rácio de cobertura de
liquidez de curto prazo de 56,90%, contra 57,80%, em igual período do ano transacto) e o fraco crescimento do crédito à
economia.
Ainda segundo o Boletim de Estabilidade Financeira de Dezembro de 2021, os três bancos sistemicamente importantes,
designadamente Banco Comercial e de Investimentos (BCI), Banco Internacional de Moçambique (BIM) e Standard Bank
concentravam, respectivamente, 69,27%, 64,81% e 57,36% da totalidade dos depósitos, activos e créditos do sector bancário.
Mercado Monetário
No Mercado Monetário Nacional, no dia 27 de Janeiro de 2021, dia em que se realizou a I Edição do ano do Comité de
Política Monetária (CPMO) do Banco de Moçambique, a decisão foi a de aumentar em 300 pontos base as taxas directoras,
nomeadamente, a Taxa de Juro de Política Monetária (passando de 10,25% para 13,25%), bem como a Facilidade Permanente
de Depósito (de 7,25% para 10,25%) e a Facilidade Permanente de Cedência (de 13,25% para 16,25%). Desde então e ao longo
do corrente ano, as taxas não mais se alteraram, face a inúmeros factores, internos e externos, que assim o determinaram.
Contrariamente às taxas acima mencionadas, a Prime Rate registou três alterações ao longo do ano, pois, situando-se a
15,90% em Dezembro de 2020, iniciou o ano de 2021 a 15,50%, uma queda de 40 pontos base. Em Março teve um incremento
de 230 pontos base, para 17,80%. Logo no mês seguinte voltou a incrementar em 110 pontos base, para 18,90%, e, por fim,
reduziu em 30 pontos base em Outubro, para 18,60%.
Na V Sessão do CPMO do Banco de Moçambique, a 10 de Setembro, a decisão tomada de maior impacto passou pela redução
dos Coeficientes de Reservas Obrigatórias para os passivos em moeda nacional de 11,50% para 10,50%, e em moeda estrangeira
de 34,50% para 11,50%, visando disponibilizar maior liquidez para a economia.
Esta decisão, principalmente para as principais contrapartes do Metical, pode ter um impacto significativo nos níveis das
taxas de câmbio, pois, estas podem registar uma descida devido à maior disponibilidade de moeda que se prevê dada a maior
liquidez no sistema financeiro. Este cenário pode ainda ser substanciado pela disponibilidade de USD 50 Milhões pelo Banco
Africano de Desenvolvimento (BAD), conforme apontam as últimas notícias no sector económico, estando muito dependente,
do impacto e da aplicação dos referidos fundos.

Transp., Armazen., Inform. e Comunicações

As taxas de juro médias dos Bilhetes de Tesouro de 91 e 364 dias fecharam o ano de 2021 fixadas a 13,36% e 13,40%,
respectivamente, acima dos 7,68% e 7,34% registados no fecho de 2020.

Alug. Imóveis e Serviços prestados às Empresas

Na mesma direcção, as taxas de juro do mercado registaram um aumento, tendo no fecho de 2021, as taxas de juro sobre os
empréstimos e depósitos de 1 ano se fixado, respectivamente, em 20,32% e 7,98% contra os 18,79% e 6,64% no fecho de 2020.

Administração Pública
Educação

Outros

Fonte: Instituto Nacional de Estatística
Para o ano de 2022, o Banco
de Moçambique
a manutenção
das Interno
perspectivas
da actividade económica,
Evolução
Históricaantevê
e Previsional
do Pruduto
Brutode
demelhoria
Moçambique
sobretudo
devido
à
continuação
das
actividades
e
das
estratégias
adoptadas
nos
últimos
meses
do
ano
passado, cujas previsões
10,00%
passam pelo fortalecimento das instituições, melhoria do ambiente de negócios, atracção de investimentos e consequente
7,42% 7,26%
7,40%
criação de8,00%
emprego.
6,72%
Ainda segundo o Banco Central, a nível interno, olhar atento deverá ser dado à questão do aumento da pressão fiscal perante
6,00%
os enormes desafios 6,50%
que o País atravessa,6,96%
as incertezas quanto ao3,82%
prolongamento e magnitude dos efeitos na economia de um
3,44%
possível surgimento
de uma nova variante da Covid-19 e o impacto dos choques
climáticos característicos 2,90%
dos primeiros três
4,00%
2,31%
2,16%
meses de um novo ano. A nível externo, chama-se à atenção para a tendência do aumento
dos preços
do petróleo e dos bens
3,74%
2,00%
alimentares,
bem como o agravamento das tensões geopolíticas no mundo,
o que pode, de certa maneira, impactar na economia
nacional.
0,00%
Para 2022, o Governo Moçambicano aponta como meta uma subida do PIB de cerca de 2,90%, prevista no Plano Económico e
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Social e no
Orçamento do Estado aprovado pela Assembleia da República. O último relatório do FMI, datado de Outubro de 2021,
-2,00%
-1,23%
aponta, porém, para um crescimento económico significativo de cerca de 5,30%.
Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas, Fitch Solutions, Fundo Monetário Internacional

Inflação
A inflação média anual, medida pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC) de Moçambique esteve situada na ordem de 5,69%
em 2021. Este registo revela uma aceleração de 2,55 pp comparado ao período homólogo de 2020, tendo a economia se
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2019

Fonte: Instituto Nacional de Estatística e Fundo Monetário Internacional

Mercados Financeiros

Crescimento do Produto Interno Bruto (%) em Moçambique
Sectores de Actividade

2018

5,30%

3,14%

2,78%

Ainda de acordo com o INE, no trimestre final de 2021, o maior impulso à actividade económica foi dado pelo sector primário,
que cresceu em 4,61%, com destaque para a indústria mineira, seguida pelo ramo da agricultura, pecuária, caça, silvicultura
e exploração florestal.

5,69%

Taxas de Juro do Mercado Monetário Interbancário
Taxas de Juro
FPD
FPC
Taxa MIMO
Reservas Obrigatórias (MZN)
Reservas Obrigatórias (ME)
BT´s 91 Dias (A)
BT´s 364 Dias (A)
Activo (1 Ano)
Passivo (1 Ano)
Prime Rate

Dec-20
7,25%
13,25%
10,25%
11,50%
34,50%
7,68%
7,34%
18,79%
6,64%
15,90%

Jan-21
10,25%
16,25%
13,25%
11,50%
34,50%
7,40%
7,26%
19,03%
6,62%
15,50%

Feb-21
10,25%
16,25%
13,25%
11,50%
34,50%
12,61%
12,99%
19,21%
6,66%
15,50%

Mar-21
10,25%
16,25%
13,25%
11,50%
34,50%
13,25%
13,33%
20,21%
6,87%
17,80%

Apr-21
10,25%
16,25%
13,25%
11,50%
34,50%
13,34%
13,38%
21,51%
6,95%
18,90%

May-21
10,25%
16,25%
13,25%
11,50%
34,50%
13,36%
13,39%
20,53%
7,02%
18,90%

Jun-21
10,25%
16,25%
13,25%
11,50%
34,50%
13,35%
13,39%
20,70%
6,94%
18,90%

Jul-21
10,25%
16,25%
13,25%
11,50%
34,50%
13,34%
13,40%
21,26%
7,26%
18,90%

Aug-21
10,25%
16,25%
13,25%
11,50%
34,50%
13,36%
13,40%
21,35%
7,33%
18,90%

Sep-21
10,25%
16,25%
13,25%
10,50%
11,50%
13,37%
13,40%
20,38%
7,48%
18,90%

Oct-21
10,25%
16,25%
13,25%
10,50%
11,50%
13,36%
13,40%
19,52%
7,10%
18,60%

Nov-21
10,25%
16,25%
13,25%
10,50%
11,50%
13,36%
13,40%
20,41%
7,51%
18,60%

Dec-21
10,25%
16,25%
13,25%
10,50%
11,50%
13,36%
13,40%
20,32%
7,98%
18,60%

Fonte: Banco de Moçambique

A postura restritiva da Política Monetária e consequente aumento das taxas de juro adoptada logo no primeiro mês do ano,
não privaram as instituições financeiras relativamente à aplicação dos seus recursos, pois, no Sistema Financeiro, tanto o
Crédito à Economia assim como os Depósitos Totais registaram médias anuais superiores às registadas no ano transacto,
quando o Banco Central implementou uma Política Expansionista, materializada pela redução das taxas directoras.
No ano de 2021, o Crédito à Economia registou uma média anual de MZN 265.171 milhões contra os MZN 250.534 milhões de
2020, um incremento médio anual de cerca de 5,84%.
A rúbrica dos Depósitos registou uma média anual de MZN 520.020 milhões contra os MZN 468.853 milhões de 2020, um
incremento médio anual de cerca de 10,91%.
Esses registos podem ser explicados pelo papel preponderante do Banco Central na sua qualidade de órgão máximo e regulador
do Sistema Financeiro Nacional, o qual sempre adoptou estratégias de modo a que os níveis de liquidez das instituições não
sofressem grandes cortes nem reduções significativas, apesar das inúmeras adversidades que vêm assolando o País e o mundo.
Relativamente ao Crédito à Economia, fixado a MZN 265.479 milhões em Dezembro de 2020, a economia registou um
crescimento anual de 2,92%, tendo a rúbrica se fixado em MZN 273.230 milhões no último mês de 2021, inferior ao crescimento
anual de 14,95% de 2020 face ao ano de 2019, porém, com uma tendência crescente e níveis cada vez mais elevados.

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022
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Juros e proveitos similares

4

1.003.543.675

698.531.440

Juros e encargos similares
Margem Financeira

4

(307.475.140)

(283.176.281)

696.068.535

415.355.159

PUBLICIDADE
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Rendimentos de intrumentos de capital

5

18.897.839

21.292.901

Resultado líquido de serviços e comissões

6

107.154.635

88.658.034

Resultado líquido de operações cambiais

7

(87.822.184)

195.051.861

Outros rendimentos e gastos operacionais
Produto bancário

8

(41.350.448)

(98.526.347)

692.948.377

621.831.608

Imparidade de crédito

14

(64.192.650)

(26.135.839)

744.508

3.899.779

15 e 16

Imparidade de outros activos financeiros
Gastos com pessoal

9

(287.388.664)

(225.072.344)

Outros gastos administrativos

10

(130.122.584)

(134.630.288)

Depreciação e Amortizações

18 e 19

(42.697.201)

(21.685.233)

31

(13.753.964)

(1.599.004)

(537.410.555)

(405.222.929)

155.537.822

216.608.679

Provisões líquidas
Custos operacionais
Resultados antes de impostos

Imposto sobre o rendimento

(39.799.550)

(79.096.326)

Impostos correntes

20

(37.935.174)

(55.400.584)

Impostos diferidos
Lucro do exercício

30

(1.864.376)

(23.695.742)

115.738.272

137.512.353

115.128.220

4.390.148

(36.841.031)
194.025.461

(1.404.847)
140.497.654

Outro rendimento integral
Itens que podem ser posteriormente reclassificados para resultados
Alterações nas reservas dos activos financeiros ao justo valor através de
outro rendimento integral
Impostos diferidos
Total de rendimento integral do exercício

24
24

5.2. Demonstração da Posição Financeira para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Notas

2021

2020

Activo
11

Caixa e Depósitos no Banco Central

116.449.956

212.353.985

Disponibilidades em instituições de crédito

12

291.225.208

332.363.010

Aplicações em instituições de crédito

13

244.269.616

1.322.275.232

Empréstimos a clientes

14

5.739.779.624

4.117.096.788

Investimentos em títulos

15

1.482.195.116

1.748.657.774

Outros activos

16

621.448.557

569.453.646

Activos não correntes detidos para venda

17

272.006.100

272.006.100

Activos tangíveis

18

576.651.757

473.171.421

Activos intangíveis

19

752.463

1.505.423

Activos por impostos correntes

20

109.629.074

105.344.517

9.454.407.471

9.154.227.896

Total do Activo

21
23
24
23

Passivo
Recursos de Outras Instituições de crédito
Recursos de clientes
Responsabilidades representadas por títulos
Recursos consignados
Outros passivos
Passivos por impostos diferidos
Provisões
Total do Passivo
Total do Passivo e Capital Próprio

25
26
27
28
29
30
31

Nota
Saldo em 1 de Janeiro de 2020
Rendimento integral
Outro rendimento integral
Alterações de justo valor de activos financeiros

Capital

Reserva de justo
valor

Reserva Legal

Variação nos activos e passivos operacionais
Diminuições/Aumentos em:
Variação do liminte mínimo de reservas obrigatórias
Investimento em títulos
Crédito á clientes
Recursos de Clientes
Recursos de outras instituições de crédito
Responsabilidades representadas por títulos
Recursos consignados
Outros activos
Impostos Pagos
Imposto pago sobre juros de aplicações e títulos
Fluxo líquido proveniente de activos e passivos operacionais
Fluxo de caixa líquido de actividades operacionais

Fluxo de caixa de actividades de investimento
Aquisições de activos tangíveis e activos intangíveis
Receita da venda de activos tangíveis
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento

Fluxo de caixa de actividades de financiamento
Dividendos pagos
Fluxo de caixa de actividades de financiamento

Variação líquida em caixa e equivalentes de caixa

Efeitos da alteração da taxa de câmbio em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

Reconciliação de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e depósitos no Banco Central
Disponibilidade sobre instituíções de crédito
Aplicações em instituíções de crédito excluíndo juros a receber
Reservas no Banco Central

11
12
13
11

1.147.643.135
927.482.406
2.395.964.343
1.249.661.103
38.702.240
122.545.186
20.748.397
5.902.746.810
9.454.407.471

1.276.079.705
1.817.948.582
1.433.182.067
1.067.441.805
62.977.001
83.839.780
6.994.432
5.748.463.372
9.154.227.896

2. Base de preparação e síntese das principais políticas contabilísticas

MT

MT

MT

2.240.000.000

32.125.320

Resultado líquido
do exercício

MT

MT

179.328.983

799.358.176

Total do capital
próprio

MT

64.454.391

3.315.266.870

4.390.148

-

-

-

4.390.148

Impostos diferidos
Lucro do exercício
Total de rendimento integral reconhecido no exercício

2.240.000.000

(1.404.847)
35.110.621

179.328.983

799.358.176

137.512.353
201.966.744

(1.404.847)
137.512.353
3.455.764.524

Reforço da reserva legal
Dividendos aos accionistas
Transferência de resultados para resultados acumulados
Saldo em 31 de Dezembro de 2020

2.240.000.000

35.110.621

9.668.159
188.997.142

4.786.232
804.144.408

(9.668.159)
(50.000.000)
(4.786.232)
137.512.353

(50.000.000)
3.405.764.524

25
25

-

115.128.220
(36.841.031)

-

-

-

115.128.220
(36.841.031)

23

2.240.000.000
-

113.397.810
-

188.997.142
41.253.706

804.144.408
-

115.738.272
253.250.625
(41.253.706)

115.738.272
3.599.789.985
-

2.240.000.000

113.397.810

230.250.848

48.129.323
852.273.731

(48.129.324)
(48.129.323)
115.738.272

(48.129.324)
3.551.660.661

23
23

As notas anexas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
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Fluxo líquido proveniente de rendimentos e gastos

Notas às Demonstrações Financeiras.

-

Dividendos aos accionistas
Transferência de resultados para resultados acumulados
Saldo em 31 de Dezembro de 2021

Fluxo de caixa de actividades operacionais
Juros, Comissões e outros rendimentos recebidos
Juros, comissões e outros gastos pagos
Pagamento a empregados e fornecedores

2.240.000.000
804.144.408
35.110.621
188.997.142
137.512.353
3.405.764.524

Resultados
transitados

2021

Nota

2.240.000.000
852.273.731
113.397.810
230.250.848
115.738.272
3.551.660.661

5.3. Demonstração das Alterações na Situação Líquida para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Lucro do exercício
Total de rendimento integral reconhecido no exercício
Reforço da reserva legal

5.4. Demonstração de Fluxos de Caixa para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Total

Capital Próprio e Passivo
Capital Próprio
Capital social ordinário
Resultados transitados
Reservas de justo valor
Reserva legal
Resultado do exercício
Total do Capital Próprio

Rendimento integral
Outro rendimento integral
Alterações de justo valor de activos financeiros
Alterações de impostos diferidos

Relatório e Contas 2021

2020

MT

MT

985.084.206
(334.625.188)
(399.619.886)
250.839.132

710.192.245
(285.505.794)
(457.152.651)
(32.466.200)

112.846.304
316.619.371
(1.590.837.474)
(877.718.906)
(141.274.809)
953.000.000
173.895.801
(24.908.671)
(6.614.939)
(37.935.174)
(1.122.928.497)
(872.089.365)

47.661.480
(621.392.465)
(2.376.058.719)
995.271.044
872.377.036
600.000.000
547.284.086
29.939.647
(15.459.791)
(55.400.584)
24.221.734
(8.244.466)

(146.830.829)
4.816.865
(142.013.964)

(26.223.244)
128.085.405
101.862.161

(48.129.324)
(48.129.324)

(50.000.000)
(50.000.000)

(1.062.232.653)

43.617.695

(39.968.491)

127.191.599

1.654.659.018

1.483.849.724

552.457.874

1.654.659.018

116.449.956
291.225.208
244.269.615
(99.486.905)
552.457.874

212.353.985
332.363.010
1.322.275.232
(212.333.209)
1.654.659.018

Do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020
1. Incorporação e actividades
O Banco Nacional de Investimento, S.A., doravante designado BNI, foi constituído em 14 de Junho de 2010 e tem sua
sede na Avenida Julius Nyerere, nº 3504 Bloco A2, em Maputo. O Banco é participado em 100% pelo Instituto de Gestão de
Participações do Estado (IGEPE) e iniciou a actividade em 20 de Junho de 2011.
O Banco tem por objecto social a realização de actividades de banca de desenvolvimento e de investimento, visando apoiar
o desenvolvimento da economia moçambicana, intervindo essencialmente no financiamento e aconselhamento de projectos
de investimento que contribuam para a dinamização e desenvolvimento sustentável de Moçambique.

2.1 Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS).
As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração do Banco em 27 de Abril de
2022, e serão submetidas à Assembleia - Geral de accionista, a realizar em 12 de Maio de 2022, para respectiva aprovação.
2.1.1 Moeda funcional e de apresentação
A moeda funcional do Banco é o Metical. As Demonstrações Financeiras são apresentadas em meticais, arredondados para a
unidade do Metical (MT) mais próxima.
2.1.2 Estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as IFRS requer que o Conselho de Administração formule
julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos activos, passivos,
proveitos e custos reportados. Os resultados actuais podem diferir das estimativas.
Os pressupostos em que as estimativas assentam são objecto de análise contínua. Estas revisões de estimativas contabilísticas
são reconhecidas prospectivamente. A informação respeitante às áreas significativas de estimativa incerta e a julgamentos
críticos na aplicação de políticas contabilísticas que tenham um efeito mais significativo no valor reconhecido nas
demonstrações financeiras é analisada conforme se segue:
Justo valor dos activos financeiros
O justo valor é baseado em cotações de mercado, quando disponíveis, e na ausência de cotação é determinado com base
na utilização de preços de transacções semelhantes e realizadas em idênticas condições de mercado, ou com base em
metodologias de avaliação baseadas em técnicas de fluxos de caixa descontados, tendo em conta as condições de mercado,
o valor temporal, a curva de rentabilidade e factores de volatilidade.
Estas metodologias podem requerer a utilização de pressupostos ou julgamentos na estimativa do justo valor. A utilização de
diferentes metodologias ou de diferentes pressupostos ou julgamentos na aplicação de determinado modelo, poderia originar
resultados financeiros diferentes dos reportados.
A melhor evidência do justo valor de um activo financeiro no reconhecimento inicial é, normalmente, o preço de transacção ou seja, o justo valor da contrapartida dada ou recebida. Se o Banco determinar que o justo valor no reconhecimento inicial
difere do preço da transacção e o justo valor não é evidenciado por um preço cotado num mercado activo para um activo
ou passivo semelhante, nem baseado numa técnica de avaliação para a qual quaisquer dados não observáveis são julgados
como insignificantes em relação à mensuração, o activo financeiro é inicialmente mensurado pelo justo valor, ajustado para
aferir a diferença entre o justo valor no reconhecimento inicial e o preço da transacção. Subsequentemente, essa diferença
é reconhecida na demonstração de resultados numa base adequada ao longo da vida do activo, mas não depois de a avaliação
ser totalmente suportada por dados de mercado observáveis ou a transacção ser encerrada.
Perda de crédito esperada em activos financeiros
O Banco quantifica eventuais perdas por imparidade, com base num modelo de cálculo objectivo e independente, em
concordância com os requisitos da NIRF 9 - “Instrumentos financeiros” onde a identificação de indícios de imparidade
reconhece as perdas esperadas (expected credit loss - ECL), incluindo a incorporação de informações prospectivas.

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

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

7

PUBLICIDADE

RELATÓRIO E CONTAS 2021
O modelo de imparidade da norma IFRS 9 é aplicável aos seguintes activos financeiros:

justo valor dos activos e passivos detidos para negociação.

•

Todos os activos financeiros mensurados ao custo amortizado;

•

Instrumentos de dívida mensurados ao justo valor através de outro rendimento integral;

(f) Dividendos

•

Direitos e obrigações conforme referenciados pela IFRS 15 – “Réditos de contratos com Clientes”, nos casos em que esta
norma remeta para a contabilização para a IFRS 9 - “Instrumentos financeiros”;

•

Activos que traduzam o direito ao reembolso de pagamentos efectuados pela entidade na liquidação de passivos
reconhecidos no âmbito da IAS 37 – “Provisões, passivos contingentes e activos contingentes”;

O rendimento de dividendos é reconhecido quando o direito de receber o pagamento é estabelecido. Esta é a data do último
dividendo para os valores mobiliários listados e, geralmente, a data em que os accionistas aprovam o dividendo para acções
não listadas.

•

Compromissos de crédito concedidos (excepto os mensurados ao justo valor através de resultados).

O modelo de quantificação de perdas de crédito esperado encontra-se descrito na Nota h – “Activos e passivos financeiros”,
no ponto ix – “Perdas de crédito esperadas (ECL)”.
2.1.3 Alterações nas políticas contabilísticas e divulgações
As políticas contabilísticas adoptadas são consistentes com as utilizadas no exercício anterior.
Até à data de autorização das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, as alterações
decorrentes das seguintes normas e interpretações, e melhorias para as NIRF novas e revistas, não tiveram qualquer impacto
nas políticas contabilísticas, situação financeira e desempenho financeiro do Banco:
•

IFRS 16 (alteração) - Bonificações de rendas relacionadas com a Covid-19. As alterações foram introduzidas para
simplificar as exigências contabilísticas aplicáveis às concessões de arrendamento (data efectiva: 1 Junho de 2021).

2.1.3.1 Normas emitidas, mas ainda não efectivas
As seguintes novas normas ou alterações ainda não são efectivas para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, não foram
aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras e não são expectáveis impactos significativos nas demonstrações
financeiras do Banco:
• Contratos onerosos – custos para cumprir um contrato – alterações à NIC 37 (data efectiva: 1 de Janeiro de 2022);

(g) Caixa e equivalentes de caixa
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes englobam os valores registados na demonstração
da posição financeira com maturidade inferior a três meses a contar da data de aquisição/contratação cujo risco de variação
de valor é imaterial, onde se incluem a caixa, disponibilidades no Banco Central, excluindo as reservas obrigatórias, e em
outras instituições de crédito.
(h) Activos e passivos financeiros
(i) Reconhecimento e mensuração inicial
O Banco faz o reconhecimento inicial dos empréstimos e adiantamentos, depósitos, títulos de dívida emitidos e passivos
subordinados na data em que são originados. Todos os outros instrumentos financeiros (incluindo compras regulares e
vendas de activos financeiros) são reconhecidos na data de negociação que é a data em que o Banco se torna parte das
disposições contratuais do instrumento.
Os activos e passivos financeiros são inicialmente mensurados ao justo valor acrescido dos custos de transacção que sejam
directamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão desde que não sejam classificados ao justo valor através de resultados.
O justo valor de um instrumento financeiro é geralmente o preço da transacção.
(ii) Classificação
Activos financeiros

•

Ciclo de melhorias (2018 – 2020) – alterações às NIRF 1, NIRF 9, NIRF 16 e NIC 41 (data efectiva: 1 de Janeiro de 2022);

•

Produto de venda antes do uso pretendido – alterações à NIC 16 (data efectiva: 1 de Janeiro de 2022);

•

Referência à estrutura conceptual – alterações às IFRS 3 (data efectiva: 1 de Janeiro de 2022);

•

Classificação de passivos em corrente e não-correntes – alterações à NIC 1 (data efectiva: 1 de Janeiro de 2022);

Os activos financeiros são reconhecidos na data de negociação ou contratação, que é a data em que o Banco se compromete
a adquirir ou a alienar o activo. A classificação dos activos financeiros pode ser efectuada em três categorias, usando
diferentes critérios de mensuração (justo valor através de resultados, justo valor através do outro rendimento integral e
custo amortizado). A classificação dos activos financeiros é baseada no modelo de negócios no qual os activos financeiros são
geridos, bem como nas características dos fluxos de caixa contratuais.

•

NIRF 17 – Contratos de seguros (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023);

O Banco classifica os activos financeiros da seguinte forma:

•

Alterações à NIRF 17 – Contratos de seguros (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023);

•

•

IAS 8 – Alteração da definição de estimativas contabilísticas (data efectiva: 1 de Janeiro de 2023);

•

Divulgação das políticas contabilísticas – alterações à IAS 1 e as divulgações das NIRF´s (data efectiva: 1 de Janeiro de
2023);

•

Imposto diferido relacionado a activos e passivos decorrentes de uma transacção – Alterações à NIC 12 (data efectiva:
1 de Janeiro de 2023).

Activos financeiros ao custo amortizado - os activos financeiros detidos com o objectivo de receber fluxos de caixa
contratuais e que em simultâneo respeitam o princípio de pagamentos exclusivos de capital e juros (SPPI). Os activos
financeiros ao custo amortizado são reconhecidos inicialmente ao justo valor, incluindo os custos ou proveitos associados
às transacções e posteriormente mensurados ao custo amortizado. Os activos financeiros nesta categoria são sujeitos à
avaliação de perdas por imparidade e reconhecidos em resultados.

•

Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral – são registados nesta categoria de activos
financeiros que o Banco detém com o objectivo de receber capital e juros contratuais ou vender, que respeitam o critério
SPPI. Os activos financeiros nesta categoria são inicialmente reconhecidos e posteriormente mensurados ao justo valor.
As variações de justo valor são reconhecidas no rendimento integral, excepto no reconhecimento dos ganhos ou perdas
por imparidade, receita de juros e ganhos e perdas cambiais que são reconhecidas no resultado líquido.

•

Activos financeiros ao justo valor através de resultados - são uma categoria residual, na qual são classificados os activos
financeiros que não cumprem os requisitos para serem classificados nas categorias de custo amortizado ou de justo valor
através de outro rendimento integral. Os activos financeiros incluídos na categoria são inicialmente reconhecidos pelo
seu justo valor com todas as alterações reconhecidas no resultado líquido.

2.2 Síntese das principais políticas contabilísticas
As principais políticas contabilísticas durante o exercício de 2021 foram as seguintes:
(a) Operações em moeda estrangeira
As operações em moeda estrangeira são convertidas mediante a utilização da taxa de câmbio em vigor à data da operação. Os
activos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos à taxa de câmbio em vigor à data do relato.
As diferenças cambiais resultantes da conversão são registadas na demonstração do rendimento integral. Os activos e passivos
não monetários denominados em moeda estrangeira, que sejam determinados pelo seu custo histórico, são convertidos à taxa
de câmbio em vigor à data da correspondente operação.

(iii) Avaliação do modelo de negócio

A quantia escriturada dos activos financeiros denominados em moeda estrangeira é determinada nessa moeda estrangeira e
convertida pela taxa à vista no final de cada período de relato financeiro. Especificamente:

O Banco efectua uma avaliação do objectivo de um modelo de negócio no qual um activo é detido ao nível da carteira,
tomando em conta que reflecte melhor a forma como o negócio é gerido e as informações são fornecidas à gestão. As
informações consideradas incluem:

1.

para activos financeiros mensurados ao custo amortizado que não fazem parte de um relacionamento de hedge designado,
as diferenças de câmbio são reconhecidas no resultado na linha de “outros resultados”;

•

2.

para instrumentos de dívida mensurados ao justo valor através de outro rendimento integral que não fazem parte de
um relacionamento de hedge designado, as diferenças de câmbio sobre o custo amortizado do instrumento da dívida
são reconhecidas no resultado na linha de “outros rendimentos”. Outras diferenças cambiais são reconhecidas em outro
rendimento integral na reserva de reavaliação de investimentos;

As políticas e objectivos declarados para a carteira e o funcionamento dessas políticas na prática, tomando em
consideração, a estratégia da gestão face aos cash flows contratuais, mantendo um perfil específico da taxa de juro,
combinando a duração dos activos financeiros com a duração dos passivos que estão a financiar esses activos ou a realizar
fluxos de caixa através da venda dos activos;

•

O modelo de avaliação e reporte do desempenho da carteira à gestão;

•

Os riscos que afectam o desempenho do modelo de negócios (e os activos financeiros mantidos dentro desse modelo de
negócios) e a sua estratégia de como esses riscos são geridos;

•

A remuneração dos gestores de negócio – e.g. em que medida a compensação depende do justo valor dos activos sob
gestão ou dos cash flows contratuais recebidos; e

•

A frequência, o volume e o momento das vendas em períodos anteriores, os motivos para as referidas vendas e as
suas expectativas sobre a actividade de vendas futuras. Porém, as informações sobre a actividade de vendas não são
consideradas separadamente, mas como parte de uma avaliação geral de como o objectivo declarado do Banco para

(b) Ganhos e perdas cambiais

3.

para instrumentos de capital próprio mensurado ao justo valor através do outro rendimento integral, as diferenças de
câmbio são reconhecidas em outro rendimento integral na reserva de reavaliação de investimentos.

(c) Juros e rendimentos similares
Os rendimentos e gastos financeiros para todos os instrumentos financeiros, excepto aqueles classificados como mantidos para
a negociação ou todas as outras variações do justo valor dos activos e passivos detidos para a negociação, são reconhecidos
na rubrica de juros e proveitos similares ou juros e custos similares (Margem Financeira), através do método da taxa de juros
efectiva.
A taxa de juro efectiva (TJE) é a taxa que desconta exactamente os fluxos de caixa futuros estimados do instrumento
financeiro ao longo da sua vida esperada, ou, quando apropriado, num período mais curto, para o valor líquido actual do
activo ou passivo financeiro. O seu cálculo inclui todas as taxas pagas ou recebidas, custos de transacção e todos os descontos
ou prémios que sejam parte integrante da taxa de juro efectiva. Os custos de transacção representam os custos marginais
directamente atribuíveis à aquisição, emissão ou venda de um activo ou passivo financeiro.
O Banco procede à estimativa dos fluxos de caixa futuros considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro
classificados nos estágios 1 e 2, apurado aplicando a taxa de juro efectiva a cada contrato sobre o seu valor de balanço
bruto. O valor de balanço bruto de um contrato é o seu custo amortizado antes da dedução da respectiva imparidade. Para os
contratos de instrumentos financeiros classificados no estágio 3, os juros são reconhecidos na Margem Financeira com base no
seu valor de balanço líquido (deduzido da imparidade). O reconhecimento de juros é efectuado sempre de forma prospectiva,
isto é, o reconhecimento de juros sobre o custo amortizado líquido de imparidade ocorre com início na data em que entra
para o estágio 3. Na conta de balanço, Juros a receber, o juro é reconhecido na totalidade.
Apresentação
Os juros e rendimentos similares são determinados através do método da taxa de juro efectivo apresentado na Demonstração
do Rendimento Integral na qual inclui:
•

Juros sobre activos financeiros e passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado;

•

Juros sobre instrumentos de dívida mensurados ao justo valor através de outro rendimento integral.

Os juros e encargos similares apresentados na Demonstração do Rendimento Integral incluem passivos financeiros mensurados
ao custo amortizado e encargos com juros sobre passivos de locação.
(d) Receita de serviços e comissões
Os resultados de serviços e comissões são reconhecidos de acordo com os seguintes critérios:
•

Quando são obtidos à medida que os serviços são prestados, o seu reconhecimento em resultados é efectuado no período
a que respeitam;

•

Quando resultam de uma prestação de serviços, o seu reconhecimento é efectuado quando o referido serviço está
concluído.

Quando são uma parte integrante da taxa de juro efectiva de um instrumento financeiro, os proveitos resultantes de serviços
e comissões são registados na margem financeira.
As outras despesas de taxas e comissões referem-se, principalmente, às taxas de transacções e serviços, as quais são
reconhecidas como despesas, à medida que os serviços forem sendo recebidos.

gerir os activos financeiros é atingido e como os fluxos de caixa são realizados.
(iv) Avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são apenas pagamentos relativos a capital e juros
Para efeitos de avaliação, o capital é definido como o justo valor do activo financeiro no seu reconhecimento inicial. Os juros
são o valor do dinheiro no tempo e o risco de crédito associado ao valor do capital a receber para um determinado período
de tempo incluindo outros riscos básicos de empréstimos e custos (por exemplo: risco de liquidez e custos administrativos),
bem como a margem de lucro.
Aquando da avaliação de fluxos de caixa contratuais, o Banco considera os termos contratuais básicos do activo financeiro.
Isto pressupõe avaliar se o activo financeiro que contem um termo contratual que pode alterar o prazo e o valor dos fluxos de
caixas contratuais de forma que ele não satisfaça a essa condição. Nesta avaliação, o Banco considera o seguinte:
•

Eventos contingentes que podem alterar o prazo e o valor dos fluxos de caixa contratuais;

•

Outros recursos;

•

Condições contratuais que alteram o calendário ou o valor dos fluxos de caixa contratuais;

•

Termos que limitam o Banco de recuperar ou reivindicar fluxos de caixa referentes a activos específicos (exemplo:
empréstimos sem recurso);

•

Elementos que alteram o prazo e o valor de fluxos de caixa contratuais (ex.: redefinição periódica das taxas de juros).

O Banco detém uma carteira de crédito a taxas de juro variável, pelo qual tem a opção de rever as taxas de juros em datas de redefinição periódica. Este
direito de revisão está limitado à taxa de juro de mercado à data da revisão. O Banco determinou que os fluxos de caixa contratuais dos seus empréstimos são
apenas SPPI.
(v) Reclassificação
Os activos financeiros não são reclassificados posteriormente ao seu reconhecimento inicial, excepto no período após o Banco
ter alterado o seu modelo de negócio para a gestão de activos financeiros.
(vi) Desreconhecimento
Activos financeiros
O Banco desreconhece um activo financeiro quando (i) os direitos contratuais aos fluxos de caixa do activo expiram, (ii)
tenha transferido os direitos de receber os fluxos de caixa contratuais através de uma transacção em que substancialmente
todos os riscos e benefícios de propriedade do activo financeiro são transferidos ou (iii) não obstante retenha parte, mas não
substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua detenção, e ou tenha transferido o controlo sobre os activos.

Os contratos com clientes que resultam no reconhecimento de instrumentos financeiros nas demonstrações financeiras do
Banco podem ser parcialmente enquadráveis na IFRS 9 ou IFRS 15. O Banco aplica primeiramente a IFRS 9 para mensurar e
separar a parte contratual enquadrável a IFRS 9 sendo o remanescente aplicado a IFRS 15.

No desreconhecimento de um activo financeiro, a diferença entre o valor contabilístico do activo (ou o valor contabilístico
alocado à parte do activo desreconhecido) e a soma (i) do valor recebido (incluindo qualquer activo novo obtido menos
qualquer passivo novo assumido) e (ii) de qualquer ganho ou perda acumulado que tenha sido reconhecido no rendimento
integral é reconhecido em resultados.

(e) Resultados em operações financeiras

Quaisquer juros em activos financeiros transferidos que se qualificam para desreconhecimento e que sejam criados ou retidos
pelo Banco são reconhecidos como um activo ou passivo em separado.

Os resultados em operações financeiras incluem os ganhos e perdas que resultarem das transacções de comercialização de
moeda estrangeira e da conversão para moeda nacional de itens monetários em moeda estrangeira e os juros e variações no

Nos casos em que o Banco realiza operações em que transfere os activos reconhecidos na demonstração da posição financeira,
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mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos activos transferidos ou uma parte deles, os activos
transferidos não são desreconhecidos.
Passivos financeiros
O Banco desreconhece um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais satisfeitas, canceladas ou quando estas
expiram.
(vii) Modificações de activos e passivos financeiros
Activos financeiros

Para o desconto de fluxos de caixa futuros, o Banco considera a taxa que reflecte a actual avaliação de mercado do valor
temporal do dinheiro e os riscos específicos dos fluxos de caixa.
Activos financeiros restruturados
Se os termos de um activo financeiro forem renegociados ou modificados ou se um activo financeiro existente for substituído
por um novo devido às dificuldades financeiras do mutuário, é realizada uma avaliação para determinar se o activo financeiro
deve ser desreconhecido e as perdas de crédito esperadas são mensuradas da seguinte forma:
•

Se a reestruturação esperada não resultar no desreconhecimento do activo existente, os fluxos de caixa esperados
resultantes do activo financeiro modificado são incluídos no cálculo da insuficiência de fluxo de caixa financeiros
esperados do activo existente.

•

Se a reestruturação esperada resultar no desreconhecimento do activo existente, então o justo valor esperado do novo
activo é tratado como um fluxo de caixa final do activo financeiro existente no momento do seu desreconhecimento.
Este valor é incluído no cálculo da insuficiência de fluxo de caixa financeiro dos activos financeiros existentes que são
descontadas desde a data esperada de desreconhecimento até à data do balanço utilizando a taxa de juro efectiva
original do activo financeiro existente.

Se os termos de um activo financeiro forem modificados, neste caso o Banco avaliará se os fluxos de caixa do activo modificado
são substancialmente diferentes.
Se os fluxos de caixa forem diferentes de forma substancial, os direitos contratuais dos fluxos de caixa do activo financeiro
original são considerados expirados. Neste caso, o activo financeiro original é desreconhecido, e é reconhecido um novo
activo financeiro pelo justo valor, acrescido de possíveis custos de transacção elegíveis.
Quaisquer comissões recebidas como parte da modificação são contabilizadas do seguinte modo:
•

As comissões consideradas na determinação do justo valor do novo activo e as representativas do reembolso dos custos
de transacção são incluídas na mensuração inicial do activo; e

•

As outras comissões são incluídas na demonstração de resultados, como parte dos ganhos ou perdas por desreconhecimento.

Se os fluxos de caixa forem alterados quando o mutuário enfrentar dificuldades económicas, o objectivo da modificação
será, normalmente, a maximização da recuperação dos termos contratuais originais em vez de originar um novo activo com
termos substancialmente diferentes. Se o Banco planear a modificação de um activo financeiro de uma forma que implique
o perdão de fluxos de caixa, começará por considerar a possibilidade de liquidação de uma porção do activo antes de a
modificação ocorrer. Esta abordagem afecta o resultado da avaliação quantitativa e significa que nestes casos os critérios de
desreconhecimento não são normalmente cumpridos.
Se a modificação de um activo financeiro mensurado pelo custo amortizado ou pelo justo valor através de outro rendimento
integral não tiver como consequência o desreconhecimento do activo financeiro, o Banco começará por recalcular o valor
contabilístico bruto do activo financeiro usando a taxa de juro efectiva original do activo e em seguida reconhecerá o ajuste
resultante como um ganho de modificação ou uma perda na conta de resultados. Para os activos financeiros de taxa variável,
a taxa de juro efectiva original usada para calcular os ganhos ou perdas com a modificação é ajustada para reflectir as
condições de mercado correntes no momento da modificação. Quaisquer custos ou comissões incorridas ou comissões de
modificação recebidas ajustam o valor contabilístico bruto do activo financeiro modificado e são amortizadas durante o
período remanescente do activo financeiro modificado.
Se uma modificação deste tipo ocorrer devido às dificuldades financeiras do mutuário, o ganho ou perda será apresentado
juntamente com as perdas por imparidade. Noutros casos, será apresentado como receita financeira calculada através do
método da taxa de juro efectiva.
Passivos financeiros
O Banco desreconhece um passivo financeiro quando os seus termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado
são substancialmente diferentes. Neste caso, é reconhecido um novo passivo financeiro pelo justo valor e baseado nos
termos modificados. A diferença entre o valor contabilístico do passivo financeiro desreconhecido e a contrapartida paga
é reconhecida na conta de resultados. A contrapartida paga inclui os activos não-financeiros transferidos, se existirem, e a
assunção dos passivos, nomeadamente, do passivo financeiro recém-modificado.
Se a modificação de um passivo financeiro não for contabilizada como desreconhecimento, o custo amortizado do passivo será
recalculado por desconto dos fluxos de caixa modificados à taxa de juro efectiva original e os ganhos ou perdas daí resultantes
são reconhecidos na conta de resultados. Para os passivos financeiros de taxa variável, a taxa de juro efectiva original usada
para calcular os ganhos ou perdas com a modificação é ajustada para reflectir as condições de mercado correntes no momento
da modificação. Quaisquer custos ou comissões incorridas são reconhecidos como um ajuste ao valor contabilístico do passivo
e amortizados ao longo do prazo remanescente do passivo financeiro modificado através do recálculo da taxa de juro efectiva
aplicada ao instrumento.

Activos financeiros com imparidades de crédito
A cada data do balanço, o Banco avalia se os activos financeiros registados ao custo amortizado e ao justo valor através de
outro rendimento integral estão em imparidade. Na avaliação para verificar se um activo está em imparidade, o Banco toma
em consideração os seguintes factores:
•

Dificuldades financeiras significativas do mutuário ou emitente;

•

Uma violação de contrato, como um evento de incumprimento ou de vencimento ultrapassado;

•

A reestruturação de um empréstimo ou adiantamento em condições que o Banco não consideraria de outra forma;

•

Tornar-se provável que o mutuário vá entrar em processo de falência ou outra reestruturação financeira;

•

O desaparecimento de um mercado activo para esse título devido às dificuldades financeiras.

Um empréstimo que tenha sido renegociado devido a uma deterioração da condição do mutuário é, normalmente, considerado
como tendo imparidade de crédito, a menos que haja evidência de que o risco de não receber fluxos de caixa contratuais
tenha diminuído, significativamente, e não existam outros indicadores de imparidade.
O Banco considera os seguintes factores ao avaliar se um investimento em dívida soberana tem ou não imparidade de crédito:
•

A avaliação da fiabilidade creditícia do mercado, reflectida nas taxas de rendibilidade das obrigações;

•

As avaliações das agências de notação sobre a fiabilidade creditícia;

•

A capacidade de o País de aceder aos mercados de capitais para a emissão de nova dívida;

•

A probabilidade de a dívida ser reestruturada, resultando em perdas para os titulares, através do perdão voluntário ou
obrigatório da dívida;

•

Os mecanismos de apoio internacional em vigor para fornecer o apoio necessário como emprestador de último recurso
àquele país, bem como a intenção, reflectida em declarações públicas, dos governos e agências de utilizar esses
mecanismos. Tal inclui uma avaliação da profundidade desses mecanismos, e, independentemente da intenção política,
se há capacidade de cumprir os critérios exigidos.

Apresentação da provisão para perdas esperadas (ECL) na demonstração da posição financeira
As provisões para ECL são apresentadas na demonstração da posição financeira da seguinte forma:
1.

Para activos financeiros mensurados ao custo amortizado e ao justo valor através de outro rendimento integral – são
apresentadas como uma dedução do valor bruto dos activos;

2.

Para compromissos de empréstimo e contratos de garantia financeira - são apresentadas como provisão; e

3.

Quando um instrumento financeiro inclui tanto uma componente cuja garantia foi accionada ou não, e o Banco não pode
identificar a ECL na componente de compromisso de empréstimo separadamente daquela cuja garantia foi accionada - o
Banco apresenta uma provisão de perda combinada para ambas as componentes. O montante combinado é apresentado
como uma dedução do valor contabilístico bruto da componente cuja garantia foi accionada. Qualquer excesso da
provisão para perdas sobre o valor bruto da componente cuja garantia foi accionada é apresentado como uma provisão.

(viii) Compensação
Os activos financeiros e passivos financeiros são compensados pelo montante líquido apresentado na demonstração da posição
financeira quando, e semente quando, o Banco tiver um direito legal de compensar os montantes, e pretender liquidá-los
numa base líquida ou realizar o activo e liquidar o passivo simultaneamente.
Os rendimentos e custos são apresentados numa base líquida, apenas quando tal for permitida pelas NIRF, ou para rendimentos
e custos provenientes de transacções similares do Banco na sua actividade operacional.
(ix) Perdas de crédito esperadas (ECL)
A política do Banco exige que em cada data do balanço seja avaliada a existência de evidência objectiva de imparidades
em activos financeiros que sejam mensurados com base no custo amortizado ou com base no justo valor através de outro
rendimento integral e em exposições extra-patrimoniais (compromissos de empréstimos e contratos de garantia financeira),
com base em um modelo interno de cálculo objectivo e independente, que permite determinar as perdas de crédito esperadas.
O modelo de ECL toma em consideração as informações históricas e actuais e requer decisões de gestão, estimativas e
pressupostos, particularmente nos seguintes domínios: avaliação da existência de um aumento significativo do risco desde o
momento de reconhecimento inicial (SICR) e incorporação da informação forward – looking. O modelo determina as perdas
de crédito esperadas de cada operação em função da deterioração do risco de crédito verificada desde o seu reconhecimento
inicial, tendo a classificação das operações nos seguintes estágios:

(x) Crédito abatido ao activo (Writte offs)
Empréstimos e títulos de dívida são abatidos quando o Banco não tem expectativas razoáveis de recuperar o activo financeiro
(seja em sua totalidade ou parte dele). Esse é o caso quando o Banco determina que o mutuário não possui activos ou fontes
de rendimento que possam gerar fluxos de caixa suficientes para pagar os valores sujeitos ao abate. Um abate constitui um
evento de desreconhecimento. O Banco pode aplicar actividades de execução a activos financeiros abatidos. As recuperações
das actividades de execução do Banco resultam em ganhos de imparidade.
(h) Contratos de garantia financeira detidos
O Banco avalia se um contrato de garantia financeira é um elemento integrante de um activo financeiro que é contabilizado
como um componente desse instrumento ou se é um contrato que é contabilizado separadamente. O Banco toma em
consideração os seguintes factores no processo de avaliação:
•

A garantia faz implicitamente parte dos termos contratuais do instrumento de dívida;

•

A garantia é exigida pelas leis e regulamentos que regem o contrato do instrumento de dívida;

•

A garantia é constituída ao mesmo tempo que o instrumento de dívida e em contemplação do mesmo;

1.

Estágio 1:

•

A garantia é prestada pela empresa-mãe do mutuário ou por outra empresa do Banco do mutuário.

•

ECL até 12 meses é aplicável às operações que não tenham sofrido um aumento significativo do risco de crédito desde
o seu registo inicial e não tenham incorrido em perdas por imparidade. Para estas exposições, as imparidades são
reconhecidas com base nas ECL por eventos de incumprimento que sejam possíveis no prazo de 12 meses (probabilidade
de incumprimento – PD) a contar da data do balanço e para os activos com uma maturidade inferior a 12 meses, a PD
utilizada corresponde à maturidade remanescente;

Se o Banco determinar que a garantia é um elemento integrante do activo financeiro, qualquer prémio a pagar relacionado
com o reconhecimento inicial do activo financeiro é tratado como um custo de transacção de aquisição do mesmo. O Banco
considera o efeito da protecção na mensuração do justo valor do instrumento de dívida na mensuração das perdas de crédito
esperadas.

2.

Estágio 2:

•

ECL até à maturidade do contrato é aplicável para exposições para as quais o risco de crédito tenha aumentado,
significativamente, desde o reconhecimento inicial, mas ainda não tenha incorrido em perdas por imparidade. Neste
estágio, o Banco reconhece perdas de crédito esperadas correspondentes ao período remanescente da vida útil estimado
do activo financeiro. O aumento significativo do risco de crédito é avaliado com base em séries de factores quantitativos
e qualitativos do mutuário, cujo peso depende do tipo de produto e da contraparte. Qualquer exposição que ultrapasse
os 30 dias de incumprimento também será incluída neste estágio.

3.

Estágio 3 (Activos com imparidade):

•

ECL até à maturidade do contrato é aplicável para exposições que satisfazem a definição de incumprimento, quando é
improvável que o mutuário pague na íntegra as suas obrigações de crédito ao Banco, sem que este tenha de recorrer à
execução de garantias (se houver alguma); ou se o activo financeiro se encontrar vencido há mais de 90 dias. As provisões
de perda contra activos financeiros em imparidade de crédito são determinadas com base em uma avaliação dos fluxos
de caixa que poderão resultar na execução das garantias ou colaterais associados ao crédito concedido, deduzido dos
custos inerentes ao respectivo processo de recuperação. As provisões para perdas realizadas representam a diferença
entre o valor actual dos fluxos de caixa futuros que se espera receber designado por valor recuperável, descontado com
base na taxa de juro efectiva original do activo, e o valor inscrito no balanço no momento da análise.

Mensuração da Perda de Crédito Esperada
A Perda de Crédito Esperada é uma estimativa das perdas de crédito ponderadas pela probabilidade. A sua mensuração é feita
da seguinte forma:

Se o Banco determinar que a garantia não é um elemento integrante do instrumento de dívida, reconhecerá que um activo
representa qualquer pré-pagamento do prémio de garantia e um direito à compensação por perdas de crédito. Um activo com
prémio pré-pago, apenas é reconhecido se a exposição garantida não estiver com imparidade de crédito nem tiver sofrido um
aumento significativo no risco de crédito no momento de aquisição da garantia, sendo estes activos reconhecidos em outros
activos e os ganhos ou perdas sobre um direito de compensação apresentados em resultados na rubrica perdas por imparidade
em instrumentos financeiros.
(i) Activos não correntes detidos para venda
Os activos não correntes (ou grupos para alienação) são classificados como detidos para venda sempre que seja expectável
que o seu valor de balanço seja essencialmente recuperado através da venda e esta seja considerada muito provável.
Para que um activo (ou grupo para alienação) seja classificado nesta rubrica é necessário o cumprimento dos seguintes
requisitos:
•

Que a probabilidade de ocorrência da venda seja elevada;

•

Que o activo esteja disponível para venda imediata no seu estado actual; e

•

Esperando-se que a venda seja realizada num período até doze meses após a classificação do activo nesta rubrica,
exceptuando as situações em que o atraso na venda do activo seja causada por acontecimentos ou circunstâncias fora
do controlo do Banco e se houver prova suficiente de este continuar comprometido com o plano de venda do activo.

Os activos registados nesta rubrica não são amortizados e são valorizados ao menor valor entre o custo de aquisição e o justo
valor deduzido dos custos de venda. O justo valor destes activos é determinado com base em avaliações efectuadas por
entidades especializadas. Caso o valor registado em balanço seja inferior ao justo valor deduzido dos custos de venda, são
registadas perdas por imparidade na rubrica apropriada.

•

Activos financeiros que não apresentem imparidade de crédito à data do balanço: como o valor actual de todas as
insuficiências de fluxos financeiros esperadas (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à entidade de acordo
com o contrato e os fluxos de caixa que o Banco espera receber);

O Banco classifica nesta rubrica os imóveis e outros bens obtidos através de recuperação de créditos vencidos, objecto de
registo pelo valor de arrematação judicial e o valor em divida é regularizado quando os respectivos processos judiciais se
encontram concluídos, por contrapartida do valor do crédito.

•

Activos financeiros com imparidade de crédito à data do balanço: como a diferença entre o valor contabilístico bruto e
o valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados;

(j) Activos tangíveis

•

Compromissos de empréstimo não realizados: como o valor actual da diferença entre os fluxos de caixa contratuais que
são devidos ao Banco se o compromisso for levantado e os fluxos de caixa que o Banco espera receber; e

•

Contratos de garantia financeira: os pagamentos esperados para reembolsar pelo titular líquidos de quaisquer montantes
que o Banco espera recuperar.

Página 8

Activos próprios
(i) Reconhecimento e mensuração
Os itens de Activos tangíveis são mensurados pelos valores históricos, líquidos de amortizações acumuladas e de prejuízos por
redução do seu valor recuperável. O custo dos activos de construção própria inclui o custo dos materiais, trabalho directo e
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uma parcela adequada de custos indirectos de produção.
Nos casos em que um item de propriedade e equipamento inclua componentes principais com períodos de vida útil estimada
diferentes, os mesmos são contabilizados como itens separados de propriedade e equipamento.
(ii) Custos subsequentes
Os custos subsequentes são incluídos no valor contabilístico do activo ou são reconhecidos como um activo separado, conforme
apropriado, e apenas se for provável que deles resultem benefícios económicos futuros para o Banco e o custo do item
puder ser medido de forma fiável. As restantes despesas com manutenção e reparação são reconhecidas a outras despesas
operacionais durante o período financeiro em que as mesmas incorrerem.
Depreciação
A depreciação é calculada segundo o método das quotas constantes, ao longo do seu período de vida útil estimada. Os
períodos de vida útil estimada para os períodos, actual e comparativo, são os seguintes:
•
•
•
•

Edifícios
Equipamento
Veículos
Outros bens imobilizados

Número de anos
50
4 – 10
4
6 - 10

As despesas em edifícios alheios são depreciadas em prazo compatível com o da sua utilidade esperada ou do contrato de
arrendamento.
Os valores residuais dos activos e a sua vida útil são revistos e ajustados, se necessário, em cada data do balanço. Os activos
que são sujeitos à amortização são revistos quanto à imparidade sempre que os eventos ou as mudanças nas circunstâncias
indicarem que o valor contabilístico pode não ser recuperável. O valor contabilístico de um activo é, imediata e parcialmente
ajustado para o seu valor recuperável, quando o valor contabilístico do activo é superior ao seu valor recuperável estimado.
O valor recuperável é o justo valor do activo menos os custos de venda e o valor de uso, quando superior.
Os ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação da receita obtida com o valor contabilístico e são
incluídos noutras despesas operacionais na demonstração de resultados.
(k) Activos intangíveis
Os activos incorpóreos adquiridos pelo Banco são mensurados pelo seu custo histórico deduzido da amortização acumulada
(ver abaixo) e das perdas acumuladas por imparidade e incluem o software.
Amortização
A amortização é reconhecida em resultados, sendo calculada segundo o método das quotas constantes ao longo do período de
vida útil estimada dos activos incorpóreos. Os activos incorpóreos são amortizados durante um período máximo de 3 anos. Os
métodos de amortização, vida útil e valor residual são revistos a cada data de reporte e ajustados se necessário.
(l) Locações
No momento de celebração de contratos, o Banco avalia se o contrato se refere ou não a uma locação. Um contrato contém
uma locação se compõe o direito de uso de activo identificado por um determinado período de tempo em troca de uma
compensação.
Esta politica é aplicada para contratos que iniciaram ou modificados a partir de 1 de Janeiro de 2019.
Banco enquanto locatário
No momento da celebração ou da modificação de um contrato que contenha uma componente de locação, o Banco imputa
a retribuição no contrato a cada componente da locação tendo por base o respectivo preço relativo. No entanto, os activos
sobre o direito de uso, o Banco escolheu não separar os componentes não abrangidos pela locação e as contas para os
componentes abrangidos ou não pela locação como componentes singulares de locação.

contabilístico os impostos diferidos registados são revistos, tantos os activos como os passivos, com o objectivo de comprovar
que se mantêm vigentes, efectuando-se as correcções sobre os mesmos.
(n) Provisões
O Banco reconhece provisões quando tem uma obrigação presente legal ou construtiva, resultante de um acontecimento
passado, em que seja provável que uma saída de recursos venha a ser necessária para cumprir a obrigação, e o valor se possa
estimar de forma fiável.
As provisões são mensuradas com base no valor presente dos custos que se espera que possam incorrer para liquidar a
obrigação, usando uma taxa antes de impostos reflectindo a avaliação actual do mercado do valor do dinheiro no tempo, e,
quando necessário, o risco específico do passivo.
(o) Garantias Financeiras e Compromissos de empréstimos
As responsabilidades por garantias prestadas e compromissos irrevogáveis são registadas em contas extrapatrimoniais pelo
valor em risco, sendo os fluxos de juros, comissões ou outros rendimentos reconhecidos em resultados ao longo da vida das
operações. Estas responsabilidades são sujeitas a testes de imparidade.
(p) Benefícios aos empregados
Benefícios de curto prazo
Os benefícios de curto prazo ao pessoal, nomeadamente, os salários, os acréscimos de custos por desempenho, as deduções
e os impostos sobre os salários são reconhecidos à medida que for prestado o serviço respectivo.
As obrigações originadas pelos benefícios de curto prazo são apuradas em função do valor que deverá ser pago no curto prazo,
ao abrigo dos planos de bónus em dinheiro ou férias acumuladas, se o Banco tiver uma obrigação presente legal ou construtiva
de pagar esse valor, como resultado do serviço prestado no passado pelo empregado, e a obrigação puder ser estimada com
fiabilidade.
Benefícios por rescisão de contrato
Os benefícios por rescisão do contrato são reconhecidos como custo, quando o Banco se compromete, sem possibilidade
realista de retirada, com um plano detalhado formal para rescindir o contrato de trabalho, antes da sua data normal de
reforma, ou proporcionar benefícios pelo término, como resultado de uma oferta feita para encorajar a demissão voluntária.
Se não se espera que os benefícios sejam totalmente liquidados no prazo de 12 meses após a data de relato, então estes são
descontados.
(q) Imparidade de activos não financeiros
O Banco avalia, a cada data do relato, a quantia escriturada dos seus activos não-financeiros (que não sejam por impostos
diferidos) para determinar se existe alguma indicação de imparidade. Se existir uma tal indicação, é estimada a quantia
recuperável do activo.
Para testar a imparidade, os activos são agrupados em grupos de activos mais pequenos que geram entradas em caixa
decorrentes do uso continuado, que são maioritariamente independentes dos fluxos de caixa ou de outros activos.
A quantia recuperável de um activo e o maior entre o seu valor de utilização e o seu justo valor, deduzido dos custos de venda.
O valor de utilização baseia-se nos fluxos de caixa futuros estimados, descontados para o seu valor actual usando uma taxa
de desconto antes de impostos que reflicta as actuais avaliações do mercado sobre o valor do dinheiro no tempo e os riscos
específicos para o activo.
Quaisquer perdas por imparidade serão reconhecidas se a quantia escriturada de um activo exceder a sua quantia recuperável.
As perdas por imparidade são reconhecidas na demonstração de resultados.

3. Gestão do risco financeiro

O Banco reconhece os activos cujo tem direito de uso e a responsabilidade da locação na data de início da locação. Os activos
com direito de uso são inicialmente mensurados pelo custo, que inclui o montante inicial da responsabilidade pela locação
ajustado por eventuais pagamentos efectuados para a locação na data de início ou previamente, mais eventuais custos
directos iniciais incorridos e uma estimativa dos custos de desmontagem ou remoção de eventuais melhorias aplicadas aos
activos sobre o direito de uso.

O Banco está sujeito a riscos de diversa ordem no âmbito do desenvolvimento da sua actividade. O risco pode ser descrito
como sendo a medida do desvio em relação a uma determinada meta. O risco do Banco é gerido através de um processo
permanente de identificação, avaliação, monitorização e mitigação. Neste âmbito, assume uma particular relevância o
acompanhamento e controlo dos principais tipos de riscos financeiros – crédito, mercado, liquidez e operacional – a que se
encontra exposta a actividade do Banco

Os activos com direito de uso são subsequentemente amortizados pelo método linear, desde a data do início até ao fim do
período de locação. Adicionalmente, os activos com direito de uso são reduzidos periodicamente por eventuais perdas de
imparidade, e ajustados para remensurações específicas da responsabilidade da locação.

O objectivo do BNI é o de atingir um equilíbrio permanente entre o risco e retorno e minimizar os efeitos potencialmente
adversos sobre o seu desempenho financeiro.

A responsabilidade da locação é inicialmente mensurada pelo valor actual dos pagamentos da locação que não sejam pagos
à data do seu início, descontado utilizando a taxa de juro implícita na locação ou, se essa taxa não puder ser facilmente
determinada, a taxa de empréstimo incremental do Banco. Geralmente, o Banco usa a sua taxa de empréstimo incremental
como taxa de desconto.
O Banco determina a sua taxa de empréstimo incremental, analisando os seus empréstimos junto de várias origens externas
e procede a determinados ajustes para reflectir os termos da locação e o tipo do activo locado.

As actividades nas quais o Banco está envolvido expõem-no a diversos riscos financeiros, sendo que essas actividades envolvem
análise, avaliação, aceitação e gestão de um certo grau de riscos ou combinação de riscos. Assumir riscos é essencial nos
serviços financeiros desde que sejam devidamente avaliados e ponderados, e os riscos de carácter operacional são uma
consequência inevitável do exercício da actividade. O objectivo do BNI é o de atingir um equilíbrio adequado entre risco e
retorno e minimizar os efeitos potencialmente adversos que possam afectar o seu desempenho financeiro.

Os pagamentos da locação incluídos na mensuração da responsabilidade de locação incluem os seguintes:

O controlo e gestão de risco do BNI são realizados pelo Gabinete de Gestão de Risco (GGR), no âmbito das políticas aprovadas
pela Comissão Executiva. Este Gabinete identifica, avalia e monitora os diversos riscos financeiros em estreita cooperação
com as unidades operacionais do Banco.

•

pagamentos fixos, incluindo pagamentos substancialmente fixos;

Os diversos órgãos de estrutura com intervenção na gestão de risco do BNI e as respectivas responsabilidades estão abaixo

•

pagamentos variáveis de locações que dependam de índices ou de taxas, mensurados inicialmente utilizando o valor do
índice ou da taxa na data de início;

apresentados:

•

montantes cujo pagamento seja expectável ao abrigo de uma garantia de valor residual; e

Os órgãos de gestão do BNI são o Conselho de Administração e a Comissão Executiva:

•

o preço de exercício associado a uma opção de compra que o Banco tenha certeza razoável para exercitar, os pagamentos
de locações durante um período de renovação opcional se o Banco tiver certeza razoável de exercer uma opção
de extensão, e penalidades para rescisão antecipada a menos que o Banco tenha certeza razoável de não rescindir
antecipadamente.

(i) Conselho de Administração (CA)

A responsabilidade da locação é mensurada pelo custo amortizado, usando o método dos juros efectivos. É remensurada caso
se verifiquem alterações nos pagamentos futuros da locação decorrentes de alterações de índices ou taxas, em caso de existir
uma alteração na estimativa do Banco relativamente ao montante que se espera ser pago ao abrigo de uma garantia de valor
residual, se o Banco alterar a sua avaliação relativamente a exercer ou não uma opção de compra, extensão ou rescisão, ou
se se verificar uma revisão de um pagamento de locação substancialmente fixo.
Quando a responsabilidade da locação é remensurada desta forma, é realizado um ajuste correspondente ao valor contabilístico
do activo com direito de uso, ou será contabilizada na conta de resultados caso o valor contabilístico do activo com direito
de uso tenha sido reduzido a zero.
O Banco contabiliza os activos com direito de uso como activo tangível e as responsabilidades de locações como outras
responsabilidades da demonstração da posição financeira.

Órgãos de gestão e de governo

Ao Conselho de Administração compete entre outras atribuições, fixar a orientação geral dos negócios do banco e fiscalizar
a sua gestão.
(ii) Comissão Executiva (CE)
À Comissão Executiva compete, entre outras, gerir os negócios sociais do Banco e praticar todos os actos relativos ao objecto
social.
(iii) Estruturas de apoio à gestão:
1.

Gabinete do Presidente (GPR) - é um órgão do primeiro nível da estrutura orgânica do BNI, responsável por assegurar
a coordenação de todas as actividades e processos inerentes ao Presidente, bem como a supervisão funcional das
actividades de natureza técnica, administrativa e de assessoria inerentes à Comissão Executiva;

2.

Gabinete de Auditoria Interna (GAI) - entre outras funções, compete a este Gabinete verificar o cumprimento das normas
legais e regulamentares aplicáveis ao Banco, a eficácia e a gestão dos sistemas e metodologia de gestão dos riscos e a
adequação dos procedimentos de controlo de maior relevância;

3.

Gabinete de Gestão do Risco (GGR) - é um órgão orientado para a protecção do capital do Banco, no que se refere a
risco de crédito, de mercado e operacional, e para o acompanhamento e controlo das operações de financiamento. Cabe
ainda a este órgão, reportar ao Conselho de Administração a síntese dos principais aspectos da avaliação global do risco,
com vista a identificar as deficiências e os incumprimentos detectados, bem como as medidas adoptadas para os corrigir
e ou prevenir.

4.

Gabinete de Controle Interno e Compliance (GCC) - está orientado para verificar o cumprimento das normas legais e
regulamentares aplicáveis ao Banco, a eficácia e a gestão dos sistemas e metodologias de controlo interno, bem como a
adequação dos procedimentos estabelecidos. Assegura, igualmente, a gestão do risco de Compliance e garante a execução
dos procedimentos internos em matéria de prevenção do crime de branqueamento de capitais e do financiamento do
terrorismo e do abuso de mercado. Cabe ainda a este órgão, assegurar a conformidade do Banco com as normas internas
instituídas, com as do Regulador e outras instituições, bem como o reporte ao Conselho de Administração da síntese dos
principais aspectos de avaliação global do Controlo interno e do Compliance, com vista a identificar as deficiências e os
incumprimentos detectados e as medidas adoptadas para os corrigir e ou prevenir.

5.

Gabinete do Assuntos Jurídicos (GAJ) - é o órgão responsável por assegurar a coordenação técnica e a supervisão funcional
das actividades de natureza técnico-jurídicas, bem como a optimização de soluções organizacionais e procedimentais de
suporte à actividade do BNI, para assegurar a integralidade, certeza e segurança jurídicas das operações.

Locações de curto prazo e locações de activos de baixo valor
O Banco optou por não reconhecer os activos com direito de uso e os passivos de locação para locações de activos de baixo
valor e para locações de curto prazo, nomeadamente as locações de equipamentos informáticos. O Banco reconhece os
pagamentos de locações associados a estas locações como despesas distribuídas linearmente ao longo do período de locação.
(m) Imposto corrente e diferido
O gasto com o imposto sobre o lucro do exercício inclui o imposto corrente e o diferido. O imposto sobre o rendimento é
reconhecido em ganhos ou perdas, excepto a parte que diz respeito aos itens directamente reconhecidos em capital próprio,
ou no Rendimento Integral.
O imposto corrente é o imposto que se espera pagar ou receber sobre o rendimento ou prejuízo tributável do exercício, com
utilização das taxas prescritas por lei, ou que estejam em vigor à data do balanço e qualquer ajustamento ao imposto a pagar
respeitante a anos anteriores.
O imposto diferido é reconhecido segundo o método do balanço, fornecido para diferenças temporárias entre os valores
contabilísticos dos activos e passivos, com vista à preparação de relatórios financeiros, e os valores usados para efeitos de
tributação. O valor do imposto diferido apurado baseia-se na forma esperada de realização ou de determinação do valor
contabilístico dos activos e passivos, com utilização de taxas prescritas por lei ou em vigor à data do balanço.
Um activo por imposto diferido é reconhecido para prejuízos fiscais não usados, créditos fiscais e diferenças temporárias
quando é provável a existência de lucros tributáveis futuros contra os quais possam ser deduzidos os impostos diferidos
activos. Os impostos por activos diferidos são avaliados a cada data do balanço e reduzidos no pressuposto de que não é mais
provável de que o benefício do imposto será realizado.
Os passivos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis. Em cada encerramento

(iv) Comissão de Auditoria Interna
À Comissão de Auditoria Interna compete, entre outras funções, fiscalizar a eficácia dos sistemas de controlo interno e da
gestão de riscos.
(v) Existem três comités na estrutura organizativa do BNI que são responsáveis por apreciar e ou decidir propostas relativas
à implementação da estratégia de negócio e de gestão de riscos, nomeadamente:
• Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO);
• Comité de Controlo Interno, Compliance e Auditoria (CCCA) e;
• Comité de Investimento.
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O processo de Gestão de Risco é crítico na garantia da rentabilidade contínua do BNI, encontrando-se cada Colaborador
consciente da exposição ao risco relacionado com as suas responsabilidades.
De entre outros riscos, o BNI encontra-se exposto aos riscos de crédito, liquidez, mercado e operacional.
3.1 Risco de crédito
O BNI está exposto ao risco de crédito que consiste na possibilidade de ocorrência de prejuízo financeiro decorrente do
eventual não cumprimento integral e pontual, pela contraparte ou terceiro, das obrigações relativas ao serviço da dívida
acordado nos termos do respectivo contrato. Provisões para imparidade são constituídas para cobrir as perdas esperadas de
crédito (ECL) à data do balanço.
3.1.1 Controlo dos limites de risco de crédito
A exposição ao risco de crédito é gerida através da análise regular da capacidade dos mutuários e potenciais mutuários
atenderem aos juros e reembolso de capital e através da alteração dos limites de crédito, quando adequado.
A Comissão Executiva tem a responsabilidade de implementar a política de crédito, exigir as garantias adequadas aos clientes
antes do desembolso dos empréstimos aprovados.
São geralmente obtidas cauções aceitáveis, sob a forma de dinheiro, existências, investimentos cotados em Bolsa ou outros
bens, penhora de equipamento que assegure uma cobertura não inferior a 120% do capital em risco e hipotecas sobre imóveis
ou bens móveis sujeitos a registo.
Garantias
O Banco utiliza uma série de políticas e práticas para atenuar o risco de crédito. A mais tradicional delas é a obtenção de
adiantamentos de fundos de segurança, que é uma política comum. O Banco implementa directivas orientadoras sobre a
aceitabilidade das categorias específicas de garantias de crédito ou de redução do risco de crédito. Os principais tipos de
garantia para os empréstimos e adiantamentos são:
• Hipotecas sobre bens imóveis;
• Encargos sobre bens comerciais, tais como instalações, equipamentos, existências e contas a receber;
• Encargos sobre instrumentos financeiros, como títulos de dívida e acções; e
• Penhor de depósitos.
Os financiamentos e empréstimos de longo prazo a entidades empresariais são geralmente garantidos. Além disso, a fim
de minimizar a perda de créditos, o Banco procura obter garantias adicionais das contrapartes, logo que são observados
indicadores de imparidade para empréstimos e adiantamentos individuais correspectivos.
A garantia mantida como segurança de activos financeiros que não sejam empréstimos e adiantamentos é determinada pela
natureza do instrumento.
Geralmente, os títulos de dívida, obrigações do Tesouro ou outras obrigações elegíveis não estão sujeitos à entrega de
garantias, com excepção dos títulos suportados por activos e instrumentos similares, que são garantidos pelas carteiras de
instrumentos financeiros.

Exposição ao risco de crédito relativa a itens do balanço
Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais
Disponibilidades sobre instituições de crédito
Aplicações em instituições de crédito
Empréstimos a clientes
Investimento em títulos
Outros activos
Exposições ao risco de crédito relativas a itens extrapatrimoniais:
Créditos documentários
Garantias financeiras

(i)

Identificação

O risco de crédito no BNI é identificado através de apuramento dos seguintes indicadores:
• Indicador de concentração da carteira – para exposições por sectores, taxas de concentração da carteira, concentração
individual e sectorial;

Caixa e depósitos no Banco Central

Estágio 3
MT
-

Total
MT
116.449.956

Disponibilidades em Instituições de crédito

291.225.208

-

-

291.225.208

Aplicações em instituições de crédito

244.269.616

-

244.269.616

Empréstimos e adiantamentos a clientes

5.005.146.174

599.812.062

134.821.388

5.739.779.624

Activos financeiros

1.482.195.116

-

-

1.482.195.116

621.448.557

-

-

621.448.557

7.760.734.627

599.812.062

134.821.388

8.495.368.077

Caixa e depósitos no Banco Central

Estágio 1
MT
212.353.985

2020
Estágio 2
MT
-

Estágio 3
MT
-

Total
MT
212.353.985

Disponibilidades em Instituições de crédito

332.363.010

-

-

332.363.010

-

1.322.275.232

Outros activos

Aplicações em instituições de crédito

1.322.275.232

Empréstimos e adiantamentos a clientes

3.857.290.567

155.099.926

104.706.296

4.117.096.789

1.748.657.774

-

-

1.748.657.774

569.453.646

-

-

569.453.646

8.042.394.214

155.099.926

104.706.296

8.302.200.436

Indicadores de incumprimento; e

Outros activos

Mitigantes de Risco.

Impacto da Covid-19 na gestão do risco
O alastramento da pandemia do coronavírus gerou, entre outros aspectos, elevada incerteza, e, consequentemente,
forte volatilidade nos mercados financeiros. Em resposta à Covid-19, o Banco adoptou uma série de medidas e continua a
acompanhar a evolução e a adequação das medidas impostas, com o objectivo de mitigar o impacto negativo da pandemia
na sua posição financeira. Do ponto de vista do risco de crédito, são de destacar as seguintes medidas tomadas pelo Banco
para a protecção da posição financeira:
•

Identificação dos segmentos de maior risco;

•

Redução da exposição à concessão de crédito para sectores de actividade com maior risco aos factores associados à
Covid - 19;

•

Implementação de medidas de alívio na prestação do serviço da dívida para mutuários com posição financeira afectada
pela pandemia, em estrita observância dos normativos do regulador;

•

Acompanhamento e avaliação permanente do desempenho dos mutuários;

•

Interacção com os clientes para identificar as necessidades de apoio mediante as necessidades do seu negócio;

•

Monitorização das coletarias dos empréstimos na situação de incumprimento para assegurar adequada cobertura das
exposições em risco face às condições do mercado, garantindo níveis de cobertura razoáveis.

A qualidade dos empréstimos e adiantamentos a clientes apresenta-se conforme a tabela que se segue:

Exposições ao risco de crédito relativas a rubricas do balanço e extra-patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021, é a seguinte:

2021
MT

MT

Crédito vincendo
Crédito vencido
Exposição sem imparidade individual
Exposição com imparidade individual

Crédito bruto

Imparidade

4.575.321.865
1.364.373.718
1.211.860.972
152.512.746
5.939.695.583

(91.226.029)
(84.416.315)
(66.724.957)
(17.691.358)
(175.642.344)

Crédito vincendo
Crédito vencido
Exposição sem imparidade individual
Exposição com imparidade individual

MT
Crédito líquido
da imparidade
4.484.095.836
1.279.957.403
1.145.136.015
134.821.388
5.764.053.239

2020
MT

MT
Crédito bruto

Imparidade

3.893.801.141
353.852.996
249.070.584
104.782.412
4.247.654.137

(79.017.557)
(32.432.137)
(31.125.526)
(1.306.611)
(111.449.694)

MT
Crédito líquido
da imparidade
3.814.783.584
321.420.859
217.945.058
103.475.801
4.136.204.443

3.1.4 Perda de crédito esperada
Em 31 de Dezembro de 2021, o Banco apresentava a seguinte decomposição de provisões para perdas de crédito esperado
por sector de actividades:

2021
MT
12.257.905
34.764.899
2.558.453
57.560.372
22.543.011
39.388.108
6.569.596
175.642.344

Transporte e Comunicações
Petróleo e Gás
Sector Financeiro
Indústria transformadora
Agricultura
Comércio e Serviços
Outros

2020
MT
17.921.274
2.444.418
61.422.114
5.624.556
21.132.055
2.905.277
111.449.694

Ao longo do ano de 2021 e 2020, as imparidades de empréstimos e adiantamentos a clientes apresentaram os seguintes
movimentos:
Estágio 1

3.1.2 Exposição máxima ao risco de crédito antes de garantias ou outros aumentos de crédito
Para os activos financeiros reconhecidos no balanço, a exposição ao risco de crédito é igual aos valores contabilísticos. Para
as garantias financeiras, a exposição máxima ao risco de crédito é o valor máximo que o Banco teria de pagar caso a garantia
fosse accionda.

2.436.580.648
1.406.143.889
3.842.724.537
12.285.857.563

2021
Estágio 2
MT
-

•

O Gabinete de Gestão de Risco reporta, ainda, ao Conselho de Administração o relatório trimestral de Gestão de Risco
de Crédito do BNI. Este relatório traz informações detalhadas sobre todas as operações de crédito do BNI, tais como, a
situação de incumprimento, recuperação de crédito, contencioso e outras informações. Também contém as estimativas das
componentes de risco de crédito, indicadores de concentração e apuramento do capital regulamentar. Sempre que solicitado,
o BNI disponibiliza estas informações para o órgão regulador e demais órgãos de controlo externo.

2.366.618.420
1.069.030.738
3.435.649.158
12.133.805.219

Estágio 1
MT
116.449.956

•

(v) Comunicação
Periodicamente são reportados ao Conselho de Administração, o relatório de Gestão de Risco de Crédito e o Relatório de
Exposição por Grupo Económico. O primeiro contém informações sobre a qualidade da carteira, além de indicadores de
concentração, incumprimento, exposição ao sector público, e por cliente, exposição sectorial e individual, e a parcela do
capital regulamentar de risco de crédito.

212.353.985
332.363.010
1.322.275.232
4.247.654.137
1.751.458.996
577.027.666
8.443.133.026

A qualidade dos instrumentos financeiros do Banco encontrava-se da seguinte forma em 31 de Dezembro de 2021:

Activos financeiros

(iv) Controlo
O controlo de risco de crédito no BNI é efectuado através do estabelecimento de limites de risco em normativos internos
(políticas e procedimentos) aprovadas pelo Conselho de Administração que definem responsabilidades e linhas de autoridade.
Estes limites servem como elementos de controlo de exposições aos vários riscos associados às actividades da instituição.

116.449.956
291.225.208
244.269.616
5.939.695.583
1.482.441.751
624.073.947
8.698.156.061

3.1.3 Qualidade de crédito

Acompanhamento de limites – exposição ao sector público, exposição por cliente e exposição sectorial;

(iii) Acompanhamento
O acompanhamento do risco de crédito é efectuado mensalmente com base na monitoria dos limites de exposição conforme
os parâmetros estabelecidos em normativos internos, bem como em normativos regulamentares.

2020

No conjunto dos investimentos em títulos, 44% (2020: 62%) foram emitidos pelo Governo de Moçambique, tendo os
remanescentes sido emitidos por instituições corporativas, dos quais, 36% (2020: 35%) são Obrigações Corporativas e 64%
(2020: 65%) títulos de participação no capital social.

•

(ii) Mensuração
O processo de medição do risco de crédito é efectuado tendo em conta (i) a natureza específica do crédito e as condições
contratuais e financeiras (maturidade, taxa de juro); (ii) o comportamento do perfil de exposição face aos principais
movimentos do mercado; (iii) a existência de mitigantes de risco de crédito (colaterais ou garantias); e (iv) o potencial de
incumprimento baseado em cálculos das componentes de risco de crédito (PD – probabilidade de incumprimento; LGD – perda
observada dada a ocorrência de incumprimento e EAD – exposição no momento de incumprimento).

MT

A tabela acima evidencia 68% (2020: 50%) do total da exposição máxima relativa a itens do balanço que é representado por
empréstimos a clientes.

Gestão do Risco de Crédito
A Gestão de Risco de Crédito do BNI está centralizada basicamente na Direcção de Crédito – para análises individuais de
empresas, entidades do sector público e agentes financeiros e no Gabinete de Gestão de Risco – para análises, controles
e modelos de dimensão agregada da carteira, bem como da análise do nível de exposição regulamentar e a análise da
concentração sectorial.

2021

MT

MT

2021
Estágio 2

Estágio 3

Total

2020
Total

MT

MT

MT

MT

1.306.611

Saldo em 01 de janeiro

79.017.557

31.125.526

111.449.694

227.133.901

Transferência para estágio 1

19.209.079

(19.209.079)

-

-

Transferência para estágio 2

(21.253.892)

21.253.892

-

-

Transferência para estágio 3
Reforços

(6.483.460)

6.483.460

-

35.407.938

9.612.022

26.741.331

7.513.285

43.866.638

Novas entradas

13.242.107

12.632.897

6.366.202

32.241.206

63.510.216

Reduções

(6.921.499)

(1.015.495)

(3.978.200)

(11.915.194)

(64.780.855)

Write-offs
Saldo em 31 de Dezembro

Página 10

-

-

-

-

(149.821.506)

92.905.374

65.045.612

17.691.358

175.642.344

111.449.694

Estágio 3

Total

2019
Total

Estágio 1
Saldo em 01 de janeiro

2020
Estágio 2

MT

MT

MT

MT

MT

10.852.580

390.765

215.890.556

227.133.901

161.580.386

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

Estágio 1

2021
Estágio 2

Estágio 3

Total

2020
Total

MT

MT

MT

MT

1.306.611

Saldo em 01 de janeiro

79.017.557

31.125.526

111.449.694

227.133.901

Transferência para estágio 1

19.209.079

(19.209.079)

-

-

Transferência para estágio 2

(21.253.892)

21.253.892

-

-

Transferência para estágio 3
Reforços

(6.483.460)

6.483.460

-

35.407.938

9.612.022

26.741.331

7.513.285

43.866.638

Novas entradas

13.242.107

12.632.897

6.366.202

32.241.206

63.510.216

Reduções

(6.921.499)

(1.015.495)

(3.978.200)

(11.915.194)

(64.780.855)

Write-offs

-

-

-

-

(149.821.506)

92.905.374

65.045.612

17.691.358

175.642.344

111.449.694

Total

2019
Total

Saldo em 31 de Dezembro

Estágio 1

2020
Estágio 2

Estágio 3

MT

MT

MT

MT

MT

10.852.580

390.765

215.890.556

227.133.901

161.580.386

Transferência para estágio 1

372.349

(372.349)

-

-

-

Transferência para estágio 2

(132.348)

132.348

-

-

-

Reforços

4.486.419

30.921.519

-

35.407.938

177.994.128

63.438.557

71.659

-

63.510.216

9.017.939

-

-

(64.780.855)

(64.780.855)

(31.437.774)

-

(18.416)

(149.803.090)

(149.821.506)

(90.020.778)

79.017.557

31.125.526

1.306.611

111.449.694

227.133.901

Saldo em 01 de janeiro

Novas entradas
Reduções
Write-offs
Saldo em 31 de Dezembro

RELATÓRIO E CONTAS 2021
Incorporação de informações prospectivas
O Banco incorpora informações prospectivas tanto na avaliação de risco de crédito de um instrumento que aumentou
significativamente o risco desde o seu reconhecimento inicial, assim como na mensuração da perda de crédito esperada (ECL).
O Banco determina as perspectivas macroeconômicas, ao longo de um horizonte de planeamento de pelo menos três anos,
com base nas perspectivas macroeconômicas do Banco e incluem considerações económicas futuras específicas para o cliente.
A classificação do cliente reflecte, desta forma, o risco esperado do cliente tendo em conta as expectativas do Banco no que
concerne às condições económicas e comerciais futuras. Ajustamentos adicionais, baseados em dados pontuais de mercado,
são feitos aos PDs atribuídos a cada grau de risco para produzir PDs e ECLs representativas das condições de mercado.
Os factores-chave para o risco de crédito são: o crescimento do PIB e as taxas de inflação.
3.1.6 Concentração do risco
Em 31 de Dezembro, a concentração do risco de activos financeiros por indústria apresentava a seguinte estrutura:

Com o objectivo de mitigar o risco de crédito, as operações de empréstimos e adiantamentos a clientes têm garantias
associadas, nomeadamente, hipotecas, penhores, garantias financeiras ou garantias soberanas. O justo valor dessas garantias
é determinado à data da concessão do crédito, sendo reavaliado periodicamente. Seguidamente apresenta-se o valor bruto
dos créditos em 31 de Dezembro de 2021:

Hipoteca de imoveis
Penhor de depósito
Penhor de Equipamentos
Garantias do Estado
Garantias financeiras
Outras

2021
MT
3.209.116.863
189.763.071
342.460.561
529.176.842
1.580.147.567
89.030.679
5.939.695.583

2020
MT
1.946.041.862
255.335.021
831.090.209
249.414.511
404.830.793
560.941.741
4.247.654.137

Caixa e
disponibilidades no
Banco Central
Governo
Indústria transformadora
Sector financeiro
Transporte e Comunicações
Agricultura
Comércio e Serviços
Outros
Imparidades
Comissões associadas ao custo amortizado
Justo valor

O objectivo da avaliação é identificar se ocorreu um aumento significativo do risco de crédito para uma exposição através da
comparação dos seguintes elementos:
•

A probabilidade de incumprimento (PD) remanescente durante a vida útil na data do balanço; e

•

A probabilidade de incumprimento durante a vida útil restante para esse período estimado no momento do reconhecimento
inicial da exposição (ajustada, quando apropriado, para alterações nas expectativas de pré-pagamento).

O Banco considera os seguintes critérios na avaliação do aumento significativo do risco de crédito: (i) Um backstop de 30 dias
vencidos; e (ii) Indicadores qualitativos.
Classificação de risco de crédito
O Banco atribui para cada exposição uma classificação de crédito com base numa variedade de dados que é determinada como
preditiva do risco de incumprimento e aplicando a análise qualitativa de crédito. Essas classificações variam dependendo da
natureza da exposição e do tipo de mutuário.
A cada exposição é atribuído um grau de risco de crédito no reconhecimento inicial e, subsequentemente, estão sujeitas a
uma monitoria contínua, o que pode resultar na transferência de uma exposição para um grau de risco de crédito diferente.
A monitoria normalmente envolve o uso dos seguintes dados:
1.

2.

3.

Exposições corporativas
• Informações financeira dos clientes, como é o caso de demonstrações financeiras auditadas, contas da administração,
orçamentos e projecções. Na análise da posição dos clientes, o Banco toma como foco o seguinte: rácios de
rentabilidade, rácios de alavancagem financeira, cobertura do serviço da dívida, cumprimento de acordos, prazo
médio de recebimento, qualidade da gestão e mudanças na gestão sénior.

Imparidades
Comissões associadas ao custo amortizado
Justo valor

MT
212.353.985
212.353.985
212.353.985

2020
Disponibilidades
Activos financeiros
e aplicações em
ao justo valor através
outras instituições
de ORI
de crédito
MT
MT
1.062.585.080
13.639.612
1.654.638.242
623.601.038
1.654.638.242
1.699.825.730
(2.801.222)
51.633.267
1.654.638.242
1.748.657.775

Instrumentos de
dívida ao custo
amortizado

Outros activos

Total

MT
2.008.841.329
247.661.224
629.523.607
820.178.889
1.208.480.143
1.025.010.390
5.939.695.582
(175.642.344)
(24.273.615)
5.739.779.623

MT
624.073.947
624.073.947
(2.625.390)
621.448.557

MT
648.832.400
2.008.841.329
1.566.453.868
629.523.607
820.178.889
1.208.480.143
1.649.084.337
8.531.394.573
(178.514.369)
(24.273.615)
166.761.486
8.495.368.075

Instrumentos de
dívida ao custo
amortizado

Outros activos

Total

MT
1.488.453.919
404.830.793
188.315.690
518.830.341
1.031.664.955
615.558.439
4.247.654.137
(111.449.694)
(19.107.655)
4.117.096.788

MT
577.027.667
577.027.667
(7.574.020)
569.453.646

MT
1.062.585.080
1.502.093.531
2.895.424.059
188.315.690
518.830.341
1.031.664.955
1.192.586.105
8.391.499.761
(121.824.936)
(19.107.655)
51.633.267
8.302.200.437

3.2 Risco do mercado
O Banco encontra-se exposto ao risco de mercado, isto é, ao risco no justo valor ou fluxos de caixa futuros de um instrumento
financeiro que sofrer flutuações causadas por alterações nos preços de mercado. Os riscos de mercado advêm de posições de
taxas de juro, moeda e produtos de capital em aberto, todas elas expostas a movimentações gerais e específicas de mercado
e a alterações no nível de volatilidade das taxas e preços de mercado, tais como, as taxas de juro, margens de juro de crédito,
taxas de câmbio e preços de capital.
Técnicas de mensuração do risco de mercado
As principais técnicas de mensuração utilizadas pelo Banco para medir e controlar o risco de mercado são as seguintes:

•

Dados de agências de referência de crédito, artigos de imprensa, alterações nas classificações de crédito externas.

•

Mudanças significativas actuais e esperadas no ambiente macroeconómico, político, regulamentar e tecnológico do
mutuário ou nas suas actividades de negócio.

A gestão da política e estratégia relacionada com o risco de taxa de câmbio é definida no comité ALCO, implementado pela
Unidade da Sala de Mercado nas suas actividades rotineiras.

Exposições retalho (Colaboradores)
• O Banco toma em consideração a informação interna sobre o comportamento do Colaborador, como é o caso do
rendimento mensal do Colaborador, exposições creditícias em outras instituições de crédito, intenção de denúncia
do contrato de trabalho.

As exposições estruturais em moeda estrangeira são compostas pelo seu valor líquido do investimento em instrumento de
capital.

Todas exposições
• Registo de pagamento - inclui o estado de atraso, bem como uma série de variáveis sobre os rácios de pagamento;
• Uso do limite concedido;
• Pedido e concessão de moratória;
• Mudanças existentes e previstas nas condições de negócio, financeiras e económicas.

Para o cálculo e o apuramento dos PD´s, o Banco utiliza um modelo que é conduzido por uma matriz que consubstancia os
seguintes pressupostos:
• Os PD são atribuídos em função do risco específico de cada cliente;
•

Os clientes são agrupados em dois grupos: o primeiro grupo constituído por entidades privadas e internos (Colaboradores);
e o segundo grupo por entidades do Estado, públicas e Bancos.

•

O grau de risco de cada cliente é determinado ou apurado com base no modelo interno de graduação de risco, aprovado
pelo Banco;

•

A graduação do risco varia de baixo, moderado, alto e insatisfatório para entidades privadas, públicas e Bancos,
enquanto para clientes internos e para o Estado é considerado por default risco baixo;

•

Governo
Indústria transformadora
Sector financeiro
Transporte e Comunicações
Agricultura
Comércio e Serviços
Outros

2021
Disponibilidades
Activos financeiros
e aplicações em
ao justo valor através
outras instituições
de ORI
de crédito
MT
MT
648.832.400
535.494.823
666.847.865
535.494.823
1.315.680.265
(246.635)
166.761.486
535.494.823
1.482.195.116

3.2.1 Risco cambial
Enquadra-se no risco de mercado e corresponde ao risco de que uma parte dos resultados, positivos ou negativos, tenha
origem nas flutuações das taxas de câmbio. O Banco encontra-se exposto aos efeitos das flutuações das principais taxas de
câmbio ao nível do Balanço e dos Fluxos de Caixa. A Comissão Executiva estabelece limites para os níveis de exposição por
moeda e em agregado, as quais são monitoradas numa base diária para garantir que as mesmas são mantidas dentro dos
limites quer sejam eles regulamentares quer sejam de gestão.

Pressupostos para o apuramento dos PD`S

•

MT
116.449.956
116.449.956
116.449.956

Caixa e
disponibilidades no
Banco Central

3.1.5 Aumento significativo do risco de crédito
Ao determinar se o risco de incumprimento de um instrumento financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento
inicial, o Banco toma em consideração a informação razoável e sustentável que é relevante e disponível, sem custos ou
esforços excessivos. Isto inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, baseadas na experiência histórica e na
avaliação de crédito, incluindo informações previsionais.
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
MT

O modelo de graduação de risco associa cada grau de risco a um intervalo e ainda a uma notação específica de risco por
cada cliente. A notação de risco atribuído ao cliente varia de 0.00 a 5.00 onde o limite inferior representa o extremo
do risco mais alto e o limite superior representa o extremo do risco mais baixo. Os PD são atribuídos de acordo com o
grau de risco que varia de 0% a 100%, onde o limite inferior representa o extremo de risco mais baixo e o limite superior
representa o extremo mais alto;
O PD específico a ser imputado ao cliente é apurado ou extraído dentro do intervalo de risco do cliente, por via da
multiplicação da percentagem que representa o limite máximo de cada intervalo de risco, pelo factor de determinação
do PD, sendo a seguinte a fórmula do cálculo: PD especifico=%1*(1-%2), onde: %1 representa o limite máximo de
intervalo de risco de cada cliente e a %2 representa a proporção que a notação de risco que o modelo atribui ao cliente,
equivale dentro do intervalo de risco.

O modelo assume que o valor do PD 12 meses é igual a PD lifetime, no pressuposto de que, o risco da operação no curto
prazo irá oscilar dentro do padrão até à maturidade.

A exposição do Banco em termos de risco cambial, à data de 31 de Dezembro de 2021, encontra-se dentro dos limites e é
apresentada na tabela seguinte:
2021
ZAR

USD

EUR

GBP

AUD

CAD

NZD

Total

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT
18.436.457

Activos por moeda
Caixa e disponibilidades em bancos centrais

-

18.435.922

535

-

-

-

-

29.340.468

35.212.635

12.565.493

21.779.936

458.213

5.009

482.910

99.844.664

Empréstimos a clientes

-

1.256.082.629

-

-

-

-

-

1.256.082.629

Investimento em títulos

-

371.082.205

-

-

-

-

-

371.082.205

39.387.984

-

-

-

-

-

39.387.984

29.340.468

1.720.201.375

12.566.028

21.779.936

458.213

5.009

482.910

1.784.833.939
992.505.352

Disponibilidades em instituições de crédito

Outros Activos
Total de activos por moeda
Passivos
Recursos de outras instituições de crédito

-

992.505.352

-

-

-

-

-

Recursos de clientes

457.441

9.936.419

-

-

-

-

-

10.393.860

Outras exigibilidades

-

320.036.614

-

-

-

320.036.614

Total de passivos por moeda

457.441

1.322.478.385

-

-

-

-

-

1.322.935.826

Posição cambial em 2021

28.883.027

397.722.990

12.566.028

21.779.936

458.213

5.009

482.910

461.898.113

Posição cambial em 2020

41.407.501

586.117.861

72.281.207

16.586.607

58.810.580

5.868

8.267.307

783.476.932

ZAR

USD

EUR

GBP

AUD

CAD

NZD

Total

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

2020

Activos por moeda
Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Disponibilidades em instituições de crédito
Aplicações em instituições de crédito

-

4.974.436

681

-

-

-

-

4.975.117

7.910.169

157.468.833

72.523.266

16.611.639

58.810.580

5.868

8.267.307

321.597.662

33.497.332

-

-

-

-

-

-

33.497.332

Empréstimos a clientes

-

1.286.857.807

-

-

-

-

-

1.286.857.807

Investimento em títulos

-

412.977.254

-

-

-

-

-

412.977.254

1.994.219

-

-

-

-

-

1.994.219

41.407.501

1.864.272.549

72.523.947

16.611.639

58.810.580

5.868

8.267.307

2.061.899.391

Recursos de outras instituições de crédito

-

1.276.079.705

-

-

-

-

-

1.276.079.705

Recursos de clientes

-

756.396

-

-

-

-

-

756.396

Outras exigibilidades

-

1.318.587

242.740

25.032

-

-

-

1.586.358

Outros Activos
Total de activos por moeda
Passivos

Total de passivos por moeda

-

1.278.154.688

242.740

25.032

-

-

-

1.278.422.459

Posição cambial em 2020

41.407.501

586.117.861

72.281.207

16.586.607

58.810.580

5.868

8.267.307

783.476.932

Posição cambial em 2019

3.764.682

286.202.615

6.977.113

42.745.315

-

-

-

339.689.725

Avaliar se o risco de crédito aumentou significativamente
Como indicador geral, considera-se que o risco de crédito de uma determinada exposição aumentou significativamente
desde o reconhecimento inicial se, com base num empréstimo estiver vencido há 30 dias ou mais. Os dias em atraso são
determinados através da contagem do número de dias desde a data de vencimento em relação à qual o pagamento não tenha
sido recebido.

A tabela abaixo demonstra a sensibilidade para eventuais alterações da taxa de câmbio em 1% em ambos os sentidos nas
principais moedas em que os activos financeiros do Banco estão expostos. Os valores seguintes reflectem o efeito que um tal
movimento terá sobre os Lucros ou Perdas, mantendo as restantes variáveis constantes.

Se houver evidência de que não há mais um aumento significativo do risco de crédito em relação ao reconhecimento inicial,
então, a provisão para perdas sobre um instrumento volta a ser mensurada em perda de crédito esperada (ECL) de 12 meses.

ZAR
USD
EUR
GBP
AUD
CAD
NZD

Alguns indicadores qualitativos de um aumento do risco de crédito, como incumprimento ou a tolerância, podem ser
indicativos de um aumento do risco de incumprimento que persiste depois do próprio indicador ter deixado de existir. Nestes
casos, o Banco determina um período de acompanhamento durante o qual o activo financeiro é obrigado a demonstrar um
bom comportamento para fornecer evidência de que o seu risco de crédito diminuiu suficientemente.
Quando os termos contratuais de um empréstimo tiverem sido modificados, há evidência de que os critérios para reconhecer
a perda de crédito esperada (ECL) durante o tempo de vida, não são mais cumpridos, incluindo um histórico de desempenho
de pagamento actualizado em relação aos termos contratuais alterados.

MT

2021
288.830
3.977.230
125.660
217.799
4.582
50
4.829
4.618.980

2020
MT
414.075
5.861.179
722.812
165.866
588.106
59
82.673
7.834.770
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Se as moedas estrangeiras se valorizassem ou desvalorizassem relativamente ao Metical, nas mesmas percentagens definidas
na tabela acima, teriam um efeito igual, mas de sinal oposto sobre os resultados.

•

Avaliação dos riscos;

•

Monitorização e controlo dos riscos;

3.2.2 Risco da taxa de juro

•

Está associado aos diferentes prazos residuais de revisão de taxa de juro e resulta da volatilidade apresentada pelas taxas
de juro (activas e passivas) do mercado que, tendo em consideração os diferentes prazos de repricing dos activos e passivos
sensíveis à taxa de juro, levará à ocorrência de ganhos ou perdas que se reflectem na margem financeira e no valor de
mercado dos respectivos activos e passivos. O risco do justo valor das taxas de juro é o risco de que o valor de um determinado
activo ou passivo financeiro se altere devido a variações nas taxas de juro do mercado. O Banco encontra-se exposto ao
risco dos efeitos das variações que ocorram aos vários níveis das taxas de juro do mercado, em termos de justo valor e de
fluxos de caixa. As margens de juro podem aumentar como consequência desse tipo de flutuações, mas podem também ter
como consequência uma redução das perdas no caso de ocorrência de movimentos inesperados. A tabela a seguir resume a
exposição do Banco aos riscos da taxa de juro.

•

Sensibilidade às variações da taxa de juro em 31 de Dezembro

Activo
Caixa e depósitos no Banco Central
Disponibilidades em instituições de crédito
Aplicações em outras instituições de crédito
Empréstimos a clientes
Investimento em títulos
Outros activos

Sem periodo fixo
MT

Até 3 meses
MT

116.449.956
291.225.208
1.164.457.759
543.924.521
621.448.557
2.737.506.001

244.269.616
255.530.473
49.310.978
549.111.067

332.625.914
342.189.419
38.702.240
713.517.573
2.023.988.428
2.023.988.428

41.901.323
366.711.846
341.285.243
749.898.412
(200.787.345)
1.823.201.083

Passivos
Recursos de clientes
Recursos de outras instituições de crédito
Responsabilidade representadas por títulos
Recursos consignados
Outras Exigibilidades
GAP da Taxa de Juro
GAP Acumulado da Taxa de Juro

Activo
Caixa e depósitos no Banco Central
Disponibilidades em instituições de crédito
Aplicações em outras instituições de crédito
Empréstimos a clientes
Investimento em títulos
Outros activos

1-3 anos
MT

Mais 3 anos
MT

Valor de balanço
MT

2.106.142.705
338.967.462
2.445.110.167

1.150.749.869
504.992.155
1.655.742.024

1.062.898.818
45.000.000
1.107.898.818

116.449.956
291.225.208
244.269.616
5.739.779.624
1.482.195.116
621.448.557
8.495.368.077

544.373.705
145.885.119
1.679.100
319.150.000
1.011.087.924
1.434.022.243
3.257.223.326

8.581.464
188.298.500
600.000.000
588.321.685
1.385.201.649
270.540.375
3.527.763.701

446.747.670
1.453.000.000
1.899.747.670
(791.848.852)
2.735.914.849

927.482.406
1.147.643.135
2.395.964.343
1.249.661.104
38.702.240
5.759.453.228
2.735.914.849
2.735.914.849

1-3 anos
MT

Mais 3 anos
MT

Valor de balanço
MT

2020
3-12 meses
MT

Até 3 meses
MT

212.353.985
332.363.010
223.295.647
432.186.554
569.453.646
1.769.652.842

1.322.275.232
771.571.186
138.459.878
2.232.306.296

1.532.456.318
618.687.383
2.151.143.701

761.170.500
63.488.788
824.659.288

828.603.137
495.835.171
1.324.438.308

212.353.985
332.363.010
1.322.275.232
4.117.096.788
1.748.657.774
569.453.646
8.302.200.435

1.240.819.000
1.067.441.805
62.977.003
2.371.237.808
(601.584.966)
(601.584.966)

1.570.479
205.779.656
207.350.135
2.024.956.161
1.423.371.195

535.509.787
706.400.996
33.182.067
1.275.092.850
876.050.851
2.299.422.046

40.049.315
1.400.000.000
1.440.049.315
(615.390.027)
1.684.032.019

363.899.053
363.899.053
960.539.255
2.644.571.274

1.817.948.581
1.276.079.705
1.433.182.067
1.067.441.805
62.977.003
5.657.629.161
2.644.571.274
2.644.571.274

GAP da Taxa de Juro
GAP Acumulado da Taxa de Juro

Os empréstimos aos clientes sem período fixo de maturidade representam os empréstimos em incumprimentos líquidos de
imparidades e de comissões ao custo amortizado.
A tabela abaixo demonstra a sensibilidade para eventuais alterações da taxa de juro em 100 pontos bases sobre os activos e
passivos financeiros vulneráveis à taxa de juro:
2021
2020
MT
MT
1 - 3 meses
(2.007.873)
20.249.562
3-12 meses
14.340.222
8.760.509
1-3 anos
2.705.404
(6.153.900)
Mais 3 anos
(7.918.489)
9.605.393
7.119.264
32.461.564
Uma variação das taxas de juro pelos mesmos percentuais estabelecidos na tabela acima observaríamos um efeito igual
(positivo ou negativo), tendo em conta o comportamento da taxa de juro.
3.2.3 Risco de liquidez
Pode definir-se como a insuficiência dos activos de curto prazo para fazer face a responsabilidades de prazo idêntico e às
saídas inesperadas de fundos. A principal medida utilizada pelo banco para gerir o risco de liquidez é o rácio dos activos
líquidos para recursos alheios e outros passivos. Para este efeito, os activos líquidos são considerados como incluindo valores
monetários e fundos de curto prazo e títulos de dívida de grau de investimento para o qual existe um mercado activo e
liquidez de mercado, menos todos os recursos alheios e compromissos com o vencimento no mês seguinte.
Para além desta média, o Banco também recorre a projecções constantes de fluxos de caixa que espera gerar de modo a
assegurar a existência de níveis de liquidez suficientes para cobrir ou honrar com os compromissos no seu vencimento.
Maturidades dos activos e passivos

MT

Fluxo de caixa
líquido esperado
MT

116.449.956
291.225.208
244.269.616
5.739.779.624
1.482.195.116
621.448.557

Valor do balanço
Activo
Caixa e depósitos no Banco Central
Disponibilidades em instituições de crédito
Aplicações em outras instituições de crédito
Empréstimos a clientes
Investimento em títulos
Outros activos
Passivos
Recursos de clientes
Recursos de outras instituições de crédito
Responsabilidades representadas por títulos
Recursos consignados
Outras Exigibilidades
Diferencial de liquidez no balanço

2021
Até 1 mês

1 - 3 meses

3-12 meses

1-3 anos

Mais 3 anos

MT

MT

MT

MT

MT

116.449.956
291.225.208
264.727.388
7.254.265.708
1.640.919.363
621.448.557

116.449.956
291.225.208
245.872.593
353.488.465
15.358.554
22.283.949

4.713.699
513.537.917
48.061.240
109.629.074

14.141.096
3.037.286.208
409.070.435
-

1.981.348.351
619.271.103
-

1.368.604.767
549.158.031
489.535.534

8.495.368.077

10.189.036.180

1.044.678.725

675.941.930

3.460.497.739

2.600.619.454

2.407.298.332

927.482.406
1.147.643.135
2.395.964.343
1.249.661.103
38.702.240
5.759.453.227
2.735.914.850

959.843.405
1.315.646.935
3.123.059.945
1.249.661.103
38.702.240
6.686.913.628
3.502.122.552

41.046.575
320.855.761
327.827.337
38.702.240
728.431.913
316.246.812

577.361.472
47.327.561
44.538.194
669.227.227
6.714.703

341.435.358
148.839.372
173.666.385
319.150.000
983.091.115
2.477.406.624

192.529.332
875.273.654
930.511.103
1.998.314.089
602.305.365

606.094.909
1.701.754.375
2.307.849.284
99.449.048

MT

Fluxo de caixa
líquido esperado
MT

212.353.985
595.875.739
1.322.275.232
4.147.462.061
1.765.251.832
505.753.087

Valor do balanço

2020
Até 1 mês

1 - 3 meses

3-12 meses

1-3 anos

Mais 3 anos

MT

MT

MT

MT

MT

212.353.985
332.363.010
1.331.696.777
5.147.339.519
2.001.026.789
569.453.646

212.353.985
332.363.010
1.272.807.065
387.506.589
11.034.837
569.453.646

58.889.712
727.922.096
191.569.303
-

-

-

-

1.738.977.822
709.555.800
-

1.091.066.481
153.267.357
-

1.201.866.531
935.599.492
-

8.548.971.936

9.594.233.726

2.785.519.132

978.381.111

2.448.533.622

1.244.333.838

2.137.466.023

Passivos
Recursos de clientes
Recursos de outras instituições de crédito
Responsabilidades representadas por títulos
Recursos consignados
Outras Exigibilidades

1.817.948.582
1.276.079.705
1.433.182.067
1.067.441.805
264.203.607

1.838.916.056
1.710.930.494
1.620.350.708
1.067.441.805
62.977.003

1.575.205
199.465.449
3.504.795
62.977.003

1.237.064.603
27.500.000
-

557.276.247
735.519.417
606.666.483
-

43.000.000
982.679.430
-

775.945.628
1.067.441.805
-

Diferencial de liquidez no balanço

5.858.855.766
2.690.116.170

6.300.616.066
3.293.617.660

267.522.452
2.517.996.680

1.264.564.603
(286.183.492)

1.899.462.147
549.071.475

1.025.679.430
218.654.408

1.843.387.433
294.078.590

Activo
Caixa e depósitos no Banco Central
Disponibilidades em instituições de crédito
Aplicações em outras instituições de crédito
Empréstimos a clientes
Investimento em títulos
Outros activos

Processo de gestão do risco de liquidez
Os procedimentos relacionados com a gestão do risco de liquidez no balanço encontram-se representados nas seguintes
fases:
•

Identificação das posições em risco;
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-

Financiar as actividades quotidianas, geridas pela monitorização dos fluxos de caixa futuros, por forma a assegurar
que as exigências possam ser atendidas. Estão inclusas as reposições de fundos conforme os mesmos se vão
vencendo;

-

Manter uma carteira de activos altamente negociáveis que possam ser facilmente liquidados como protecção
contra qualquer interrupção imprevista no fluxo de caixa;

-

Monitorar os rácios de liquidez do balanço através de confrontação com as exigências internas e reguladoras; e

-

Gerir a concentração e o perfil das maturidades dos passivos.

3.3 Risco operacional

2021
3-12 meses
MT

Sem periodo fixo
MT

Passivos
Recursos de clientes
Recursos de outras instituições de crédito
Responsabilidade representadas por títulos
Recursos consignados
Outras Exigibilidades

Decisão;
Tomada ou ajustamento de riscos de gestão de liquidez do Banco é levado a cabo no Banco e monitorado pelo ALCO e
comporta o seguinte:

Risco operacional é a possibilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de falhas
na análise, processamento ou liquidação das operações, de fraudes internas e externas, de a actividade ser afectada devido
à utilização de recursos em regime de outsourcing, da existência de processos internos, recursos humanos e sistemas
insuficientes ou inadequados.
O risco operacional pode dividir-se por frequência elevada ou severidade baixa, isto é, eventos que podem ocorrer de forma
regular, mas que expõem o Banco a um reduzido nível de perdas; e baixa frequência ou alta severidade, que constituem
eventos que são, normalmente raros, mas que a sucederem podem acarretar perdas significativas para o Banco.
O Banco esforça-se por reduzir estes riscos através da manutenção de uma estrutura de governação corporativa e de sistemas
de controlo interno fortes, complementados por um ambiente baseado em elevados padrões de conduta e responsabilidade.
A gestão é responsável pela introdução e manutenção de políticas, processos e procedimentos operacionais eficientes,
encontrando-se estes documentados em diversos manuais, os quais são objecto de revisão sempre que necessário. A Unidade
de Auditoria Interna revê a eficácia dos controlos e procedimentos internos, recomendando melhorias à gestão sempre que
tal seja aplicável.
Auditoria interna
A auditoria interna desempenha um papel chave no sistema do controlo interno do Banco e no processo de garantir a alocação
adequada de capital na gestão do risco operacional. A função de auditoria interna é objectiva e imparcial, e, por via das
suas análises periódicas, desempenha um papel essencial na identificação de quaisquer fraquezas no processo de controlo e
políticas de gestão de risco, de modo a assegurar a conformidade com os procedimentos internos e padrões de integridade e
qualidade definidos pelo Banco.
As inspecções cobrem todas áreas do Banco e os resultados são reportados ao Conselho de Administração.
Compliance
A função Compliance do Banco é responsável por garantir o respeito pelas exigências legais e regulamentares aplicáveis,
incluindo os termos aprovados e padrões internos de conduta; promover um ambiente de controlo e transparência na
estrutura organizacional adequada aos serviços oferecidos e à dimensão da instituição; monitorar a adequação e eficiência
dos mecanismos de controlo associados com os riscos da actividade e proteger a reputação do Banco.
Em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo, a função de Compliance
é responsável pela criação de mecanismos de controlo e detecção de operações suspeitas, assim como pela monitorização do
cumprimento dos requisitos legais. Compete, também, a esta função o reporte e interacção com o Gabinete de Informação
Financeira de Moçambique e do órgão de supervisão na investigação e análise de processos envolvendo transacções suspeitas.
O sistema de controlo interno do Banco baseia-se numa forte cultura de conformidade com a legislação e com os vários
normativos internos (políticas, procedimentos e código de conduta). No seu conjunto, estes procedimentos visam mitigar
o risco de prejuízos associados a potenciais sanções de carácter legal e perdas de reputação associados ao incumprimento
contratual ou uma percepção negativa da imagem pública do Banco.
3.4 Risco de solvência
O Capital e as reservas são a evidência do compromisso do accionista em garantir a continuidade das operações e a solvência
do Banco. O risco de insolvência é medido pelo rácio de solvabilidade que é a relação entre o capital requerido a ser realizado
e os elementos do activo ponderados em função do respectivo risco. O Banco e o seu accionista estão comprometidos em
deter capital suficiente para manter o rácio de solvabilidade acima do mínimo regulamentar de 12% de acordo com o Banco
de Moçambique. O rácio de solvabilidade regulamentar do Banco em 31 de Dezembro de 2021 é de 33,38% (2020: 40,43%),
conforme a Nota 3.5 abaixo.
3.5 Gestão de capital
Os objectivos do Banco relativamente à gestão do capital, num conceito mais amplo da situação líquida reflectida ao nível
do balanço são:
• Cumprir com os requisitos de capital exigidos pelo Banco de Moçambique, instituição reguladora do sector de actividade
no qual o Banco opera;
•

Salvaguardar a capacidade de continuidade das operações do Banco, no sentido de que o mesmo possa continuar a gerar
resultados para o seu accionista e benefícios para as restantes partes interessadas; e

•

Manter uma estrutura de capital forte que possa servir de suporte ao desenvolvimento das suas actividades.

A adequação do rácio de solvabilidade e a manutenção para efeitos reguladores são monitorados regularmente pela gestão
do Banco, utilizando técnicas baseadas nas instruções recebidas do Banco de Moçambique para efeitos de supervisão. A
informação requerida é reportada ao Banco de Moçambique numa base mensal.
À data do balanço, o Banco de Moçambique requer que cada Banco: (a) mantenha um valor mínimo de capital para efeitos
de regulação no valor de MT 1.700.000.000,00; e (b) mantenha um rácio de solvabilidade para efeitos de regulação igual ou
superior a 12%.
O capital do Banco para efeitos de regulação é gerido pelo Gabinete de Gestão de Risco, sendo determinado de acordo com
os normativos regulamentares aplicáveis, nomeadamente, o preconizado no Aviso n.º 08/GBM/2017, de 03 de Abril. À data
do balanço, os capitais próprios do Banco compreendiam o capital social realizado, reservas livres, resultado do exercício
anterior, deduzido dos activos intangíveis e do fundo para riscos bancários gerais e para insuficiência de provisões, pelo facto
das dotações para imparidade de crédito, calculadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, serem
inferiores às dotações de provisões requeridas pelo Aviso n.º 16/GBM/13, de 31 de Dezembro.
O quadro abaixo resume o capital elegível, activo médio ponderado por risco e o rácio de solvabilidade a 31 de Dezembro de
2021. O Banco cumpriu, integralmente, com os requisitos a que se encontra sujeito em termos do seu capital.

Fundos Próprios
Capital ordinário realizado
Reservas Livres
Resultados positivos transitados de exercícios anteriores
Activos intangíveis
Insuficiência de provisões colectivas sobre as regulamentares
Provisões para riscos gerais de crédito

2021
MT

2020
MT

2.240.000.000
230.250.848
852.273.732
(1.614.849)
(231.440.067)
1.117.248

2.240.000.000
188.997.142
804.144.408
(3.014.598)
(96.106.320)
898.589

Fundos Próprios para a determinação do rácio Core Tier 1

3.322.524.580

3.233.141.550

A

3.089.469.664
3.090.586.912

3.134.020.632
3.134.919.221

B
A/B

9.258.649.946
9.258.649.946
33,38%

7.753.844.296
7.753.844.296
40,43%

Fundos Próprios de Base Tier 1
Fundos Próprios Elegíveis
Activos Ponderados por Risco
Calculados de acordo com o Capítulo II do Aviso n.º 15/GBM/2013
Total de Activos Ponderados por Risco
Rácio de Solvabilidade

3.6 Informação do justo valor
3. 6.1 Activos e passivos financeiros
O Banco mede o justo valor usando a seguinte hierarquia, de justo valor que reflecte a importância dos “inputs” utilizados
na mensuração:
•

Nível 1: Preço de mercado cotado (não ajustado) num mercado activo para um instrumento idêntico;

•

Nível 2: Técnicas de valorização baseadas em dados observáveis. Esta categoria inclui instrumentos valorizados com
utilização de: preços cotados em mercados activos para instrumentos similares; preços cotados para instrumentos
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Relatório e Contas 2021
(8.1) A rubrica contempla menos valias de títulos registados à data da sua liquidação. No momento inicial da aquisição dos
títulos, o Banco reconheceu mais-valia sobre os mesmos títulos cujo registo ocorreu no ano anterior.
9. Gastos com pessoal
O valor desta rubrica é composto por:

Remuneração dos Membros dos Orgãos Sociais
Remuneração dos Membros da Comissão Executiva
Remuneração dos Colaboradores
Encargos sociais obrigatórios
Outros custos com pessoal

2021
MT
(20.946.600)
(58.320.000)
(188.523.091)
(7.742.020)
(11.856.953)
(287.388.664)

2020
MT
(10.190.449)
(44.324.547)
(153.978.637)
(6.118.412)
(10.460.299)
(225.072.344)

Crédito interno
Empréstimos de médio e longo prazo
Créditos em conta corrente caucionada
Descobertos bancários
Comissões associadas ao custo amortizado
Crédito e juros vencidos
Imparidades acumuladas

2020

7
10
49
5
71

7
8
46
4
65

2021
MT
(4.387.132)
(5.634.370)
(6.327.986)
(11.701.775)
(9.938.986)
(15.906.271)
(4.028.384)
(3.169.603)
(21.520.384)
(3.404.376)
(3.417.542)
(4.246.962)
(8.522.811)
(5.709.760)
(3.305.402)
(2.100.209)
(16.800.630)
(130.122.584)

2020
MT
(3.903.791)
(3.178.490)
(4.917.502)
(10.665.578)
(6.176.807)
(36.419.339)
(2.408.033)
(1.669.566)
(15.732.570)
(3.657.026)
(3.154.654)
(5.825.140)
(8.376.226)
(4.243.417)
(2.054.466)
(9.067.340)
(13.180.343)
(134.630.288)

Funções directivas
Funções de chefia
Funções específicas
Funções administrativas

10. Outros gastos administrativos
O valor desta rubrica é composto por:

Água, energia e combustíveis
Material de consumo corrente
Outros fornecimentos de terceiros
Comunicações e despesas de expedição
Deslocações, estadias e representação
Publicidade e edição de publicações (10.1)
Conservação e reparação
Formação de pessoal
Seguros
Segurança e vigilância
Auditoria
Consultoria
Comunicação e dados
Gestão de condomínio e limpeza
Licenças
Judiciais contencioso e notariado
Outros gastos e encargos (10.2)

(10.1) A rubrica inclui despesas com (i) campanha publicitária na divulgação das linhas de crédito para o financiamento das
operações aos afectados pela pandemia da Covid-19 no montante de MT 3,05 milhões (2020: MT 17,8 milhões); (ii) veiculação
da imagem do Banco na media e patrocínio e participação em fóruns de negócio no valor de MT 11,31 milhões (2020: MT 14,61
milhões; (iii) publicidades obrigatórias no montante de MT 1,17 milhões (2020: MT 2,34 milhões); (v) e diversas campanhas
publicitárias.
(10.2) A rubrica inclui as seguintes despesas: (i) despesas associadas a activos não correntes detidos para venda MT 3,87
milhões; (ii) despesas sociais e de imagem MT 3,17 milhões; (iii) rendas e aluguer de equipamentos diversos MT 1,54 milhões
(2020: MT 2,80 milhões); (iv) serviço de recepção, estafetas, copa e jardinagem MT 3,25 milhões (2020: MT 3,55 milhões; (v)
serviços diversos no valor de MT 4,95 milhões (2020: MT 3,68 milhões).
11. Caixa e depósitos no Banco Central
Em 31 de Dezembro, esta rubrica tinha a seguinte composição:

Caixa
Depósitos no Banco de Moçambique

2021

MT

14.447
116.435.509
116.449.956

MT

2020

20.776
212.333.209
212.353.985

A rubrica de depósitos no Banco de Moçambique contempla o montante de MT 99.486.905 (2020: MT 210.215.032) destinado
ao cumprimento de reservas obrigatórias, nos termos do Aviso número Aviso nº 08/GBM/2019, de 17 de Junho.

Crédito a clientes por sectores de actividade
Transporte e Comunicações
Indústria transformadora
Agricultura
Comércio e Serviços
Petróleo e Gás
Sector Financeiro
Outros

Depósitos à ordem
Em instituições de crédito no país
Em instituições de crédito no estrangeiro

2021

MT

191.380.544
99.844.664
291.225.208

MT

2020

10.765.348
321.597.662
332.363.010

13. Aplicações em instituições de crédito
Em 31 de Dezembro, esta rubrica apresentava-se como se segue:

Em instituições de crédito no país
Mercado monetário interbancário
Depósitos
Em instituições de crédito no estrangeiro
Aplicações a muito curto prazo

MT

2021

MT

2020

144.166.838
100.102.778
244.269.616

930.826.225
357.951.675
1.288.777.900

244.269.616

33.497.332
33.497.332
1.322.275.232

A decomposição por prazo residual das aplicações encontra-se abaixo:

2021

Até 1 mês
1 - 3 meses

14. Empréstimos a clientes
Em 31 de Dezembro, esta rubrica tinha a seguinte composição:

MT
244.269.616
244.269.616

2020

MT
1.272.274.664
50.000.568
1.322.275.232

MT

2021

629.523.607
2.008.841.329
820.178.889
1.208.480.143
732.280.436
247.661.224
292.729.955
5.939.695.583

2021

Até 1 mês
1 - 3 meses
3-12 meses
1-3 anos
Mais 3 anos

2020

1.887.727.999
1.758.690.347
247.382.795
3.893.801.141
(19.107.655)
353.852.996
(111.449.694)
4.117.096.788

MT

2020

188.315.690
1.488.453.919
518.830.341
1.031.664.955
364.347.550
404.830.793
251.210.889
4.247.654.137

MT
55.341.096
200.189.377
2.106.142.705
1.150.749.869
1.062.898.818
4.575.321.865

2020

MT
371.215.882
400.355.303
1.532.456.318
761.170.500
828.603.137
3.893.801.140

Em 31 de Dezembro, a antiguidade do crédito e juros vencidos apresentava a seguinte estrutura:

1 - 3 meses
Crédito vencido entre 3 a 6 meses
Crédito vencido entre 6 a 12 meses
Crédito vencido a mais de 12 meses
Exposição Bruta
Imparidade
Exposição Liquida

2021
MT
958.668.588
194.330.645
115.108.487
96.265.998
1.364.373.718
(84.416.315)
1.279.957.402

2020
MT
247.840.089
103.591.355
2.421.552
353.852.996
(32.432.137)
321.420.859

2021
MT
111.449.694
64.192.650
175.642.344

2020
MT
227.133.901
(141.820.046)
26.135.839
111.449.694

92.905.374
65.045.612
17.691.358
175.642.344

79.017.557
31.125.526
1.306.611
111.449.694

Em 31 de Dezembro, o crédito aos clientes apresentava a seguinte imparidade:

Saldo em 1 de Janeiro
Utilizações
Reforços/reversões líquidas de imparidade no ano
Saldo em 31 de Dezembro
Da qual:
Estágio 1
Estágio 2
Estágio 3

15. Investimentos em títulos
A carteira de títulos do Banco encontra-se mensurada ao justo valor através de outro rendimento integral e em 31 de
Dezembro apresentava a seguinte composição:

Instrumentos de divida
Obrigações do Tesouro
Obrigações do Tesouro 2011
Obrigações do Tesouro 2018 (1ª Série)
Obrigações do Tesouro 2018 (5ª Série)
Obrigações do Tesouro 2018 (7ª Série)
Obrigações do Tesouro 2018 (10ª Série)
Obrigações do Tesouro 2018 (12ª Série)
Obrigações do Tesouro 2019 (3ª Série)
Obrigações do Tesouro 2019 (9ª Série)
Obrigações do Tesouro 2020 (3ª Série)
Obrigações do Tesouro 2020 (4ª Série)
Obrigações do Tesouro 2020 (9ª Série)
Obrigações do Tesouro 2020 (10ª Série)
Obrigações do Tesouro 2021 (6ª Série)
Obrigações do Tesouro 2021 (8ª Série)
Obrigações do Tesouro 2021 (9ª Série)
Bilhetes do Tesouro
Emitidos pelo Governo da Republica de Moçambique
Obrigações Corporativas
Obrigações Corporativas Bayport 2016 (2ª Série)
Obrigações Companhia de Moçambique 2017
Obrigações Opportunity Bank 2018 (2ª Série)
Obrigações Corporativas Bayport 2021 (1ª Série)
Obrigações Corporativas Bayport 2021 (2ª Série)
Papel Comercial MYBUCKS 2021
Instrumentos de capital
Sociedade Interbancária de Moçambique (SIMO)
Trade and Development Bank - TDB
Imparidade

Página 14

2.242.048.050
1.804.096.973
529.176.842
4.575.321.865
(24.273.615)
1.364.373.718
(175.642.344)
5.739.779.624

MT

Em 31 de Dezembro, os prazos residuais da carteira de crédito e juros vincendos apresentavam a seguinte estrutura:

12. Disponibilidades em instituições de crédito
Em 31 de Dezembro, esta rubrica tinha a seguinte composição:

2021

Em 31 de Dezembro, os empréstimos a clientes por sectores de actividade analisam-se como se segue:

Por categoria profissional, o número de colaboradores em 31 de Dezembro analisa-se como se segue:

2021

MT

MT

2021

613.237.161
3.156.114
45.002.259
440.634.541
10.664.404
13.955.063
47.571.417
10.909.774
10.513.405
30.830.184
42.890.907
42.890.907
298.071.685

MT

2020

1.005.581.060
11.034.837
51.383.181
263.753.131
44.370.634
27.543.622
15.493.475
3.196.076
47.823.632
464.947.106
11.405.102
15.177.083
49.453.181
-

9.539.796
8.367.347
280.164.542
954.199.753

91.157.436
91.157.436
219.732.724
5.575.430
14.603.478
199.553.816
1.316.471.220

6.327.465
521.914.533
528.241.998
(246.635)
1.482.195.116

6.327.465
428.660.311
434.987.776
(2.801.222)
1.748.657.774

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

15

PUBLICIDADE

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

RELATÓRIO E CONTAS 2021
•

No exercício de 2021, assinalou-se a seguinte movimentação de imparidades:

MT

2021

2020
MT
713.045
2.088.177
2.801.222

2.801.222
(1.886.162)
(668.425)
246.635

Saldo em 1 de Janeiro
Utilizaçoes
Reversões /Reforços líquidas de imparidade no ano
Saldo em 31 de Dezembro

2021

MT
16.833.200
48.406.937
338.967.462
504.992.154
45.000.000
954.199.753
(246.635)
953.953.118

Imparidade

Os Bilhetes do Tesouro têm um valor total de MT 45.270.000,00 e são remuneráveis à taxa de juro média anual de 13,41%. O
juro e o capital serão pagos na maturidade dos títulos.
Os investimentos em títulos de empresas privadas são constituídos pelos seguintes instrumentos de dívida:

O perfil da maturidade contractual dos instrumentos de dívida à data do relato é o seguinte:

Até 1 mês
1 - 3 meses
3-12 meses
1-3 anos
Mais 3 anos

2020

MT
11.034.837
127.425.041
618.687.383
63.488.788
495.835.171
1.316.471.220
(2.801.222)
1.313.669.998

•

Obrigações Opportunity Bank 2018 (2ª Série) representativas de 1.800.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada,
emitidas em 29 de Junho de 2018, por 3 anos, vencidos em 29 de Junho de 2021. Os títulos remuneravam juros numa
base semestral à taxa anual fixa de 21,50%.

•

Obrigações Corporativas Bayport 2021 (1ª Série) representativas de 82.087,12 títulos com valor nominal de MT 100
cada, emitidas em 21 de Maio de 2021 com uma maturidade de 5 anos. Os juros são pagos numa base semestral à taxa
anual fixa de 18,00% para o primeiro cupão e variável para os restantes cupões indexados à taxa de juro média ponderada
das seis últimas emissões de Bilhetes de Tesouro com maturidade acima de 90 dias, acrescida de uma margem de 4,50%.
O capital será reembolsado na totalidade na data da maturidade. À data de relato os títulos apresentam justo valor de
116,27 cada.

•

Obrigações Corporativas Bayport 2021 (2ª Série) representativas de 67.913 títulos com valor nominal de MT 100 cada,
emitidas em 26 de Julho de 2021 com uma maturidade de 5 anos. Os juros são pagos numa base semestral à taxa anual
fixa de 18,00% para o primeiro cupão e variável para os restantes cupões indexados à taxa de juro média ponderada das
seis últimas emissões de Bilhetes de Tesouro com maturidade acima de 360 dias, acrescida de uma margem de 4,50%.
O capital será reembolsado na totalidade na data da maturidade. À data de relato os títulos apresentam justo valor de
123,41 cada.

•

Papel Comercial MYBUCKS 2021 representativos de 2.500.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidos em
29 de Junho de 2021 por 1 ano. Os juros são pagos numa base semestral a uma taxa anual de 18,90% fixa durante a sua
maturidade. O capital será reembolsado na totalidade na data da maturidade. À data de relato os títulos apresentam
justo valor de MT 102,67 cada.

Os investimentos em títulos à data do relato apresentam o seguinte detalhe:

MT

Juros e outros
rendimentos a
receber
MT

Custo

Instrumentos de divida
Obrigações do Tesouro

2021
Rendimentos
diferidos

Total

Ganhos/Perdas de
JV

Imparidade

MT

MT

MT

MT

Diferenças
Cambiais não
realizáveis
MT

Quantia
escriturada
MT

582.992.155

22.949.338

-

605.941.493

7.295.668

-

-

Bilhetes do Tesouro

45.270.000

-

(2.379.093)

42.890.907

-

-

-

42.890.907

Empresas privadas

265.000.012
893.262.167

24.438.183
47.387.521

(2.379.093)

289.438.195
938.270.595

8.633.490
15.929.158

(246.635)
(246.635)

-

297.825.050
953.953.118

201.358.625
201.358.625
1.094.620.792

19.141.777
19.141.777
66.529.298

(2.379.093)

220.500.402
220.500.402
1.158.770.997

150.832.328
150.832.328
166.761.486

(246.635)

156.909.268
156.909.268
156.909.268

528.241.998
528.241.998
1.482.195.116

Instrumentos de capital
Outros títulos

Custo

Instrumentos de divida
Obrigações do Tesouro
Bilhetes do Tesouro
Empresas privadas
Instrumentos de capital
Outros títulos

MT

Juros e outros
rendimentos a
receber
MT

2020
Rendimentos
diferidos
MT

Total
MT

Ganhos/Perdas de
JV
MT

MT

Diferenças
Cambiais não
realizáveis
MT

Imparidade

613.237.161

Quantia
escriturada
MT

929.432.142
93.939.000
217.307.465
1.240.678.607

41.995.502
628.467
42.623.969

(2.781.564)
(2.781.564)

971.427.644
91.157.436
217.935.932
1.280.521.012

34.153.417
1.796.791
35.950.208

(2.801.222)
(2.801.222)

-

1.005.581.061
91.157.436
216.931.501
1.313.669.998

205.470.374
1.446.148.981

42.623.969

(2.781.564)

205.470.374
1.485.991.386

15.683.059
51.633.267

(2.801.222)

213.834.344
213.834.344

434.987.777
1.748.657.775

As Obrigações do Tesouro são constituídas pelos seguintes títulos:
• Obrigações do Tesouro 2018 (1ª Série) representativos de 500.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidas
em 27 de Março de 2018, vencidas em 28 de Março de 2021. Os títulos remuneravam juros numa base semestral à taxa
anual de 19% para os primeiros dois cupões e variável para os últimos quatro cupões indexados à taxa de juro média
ponderada das últimas seis emissões de Bilhetes do Tesouro (com prazo superior a 63 dias) acrescido de spread de 1,5%.
•

•

•

•

•

Obrigações do Tesouro 2018 (5ª Série) representativos de 2.390.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidas
em 08 de Agosto de 2018, com uma maturidade de 3 anos, vencidas em 08 de Agosto de 2021. Os títulos pagavam juros
numa base semestral à taxa anual de 16% para os primeiros dois cupões e variável para os últimos quatro cupões
indexados à taxa de juro média ponderada das últimas seis emissões de Bilhetes do Tesouro (com prazo superior a 63
dias) acrescida de spread de 1,5%.
Obrigações do Tesouro 2018 (7ª Série) representativas de 410.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidas
em 12 de Setembro de 2018, com uma maturidade de 3 anos, vencidas em 12 de Setembro de 2021. Os títulos pagavam
juros numa base semestral à taxa anual de 16% para os primeiros dois cupões e variável para os últimos quatro cupões
indexados à taxa de juro média ponderada das últimas seis emissões de Bilhetes do Tesouro (com prazo superior a 63
dias) acrescida de spread de 1,5%.
Obrigações do Tesouro 2018 (10ª Série) representativas de 267.752 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidas
em 24 de Outubro de 2018, com uma maturidade de 3 anos, vencidas em 24 de Outubro de 2021. Os títulos pagavam
juros numa base semestral à taxa anual de 16% para os primeiros dois cupões e variável para os últimos quatro cupões
indexados à taxa de juro média ponderada das últimas seis emissões de Bilhetes do Tesouro (com prazo superior a 63
dias) acrescida de spread de 1,5%.
Obrigações do Tesouro 2018 (12ª Série) representativas de 152.330 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidas
em 28 de Novembro de 2018, com uma maturidade de 3 anos, vencidas em 28 de Novembro de 2021. Os títulos pagavam
juros numa base semestral à taxa anual de 16% para os primeiros dois cupões e variável para os últimos quatro cupões
indexados à taxa de juro média ponderada das últimas seis emissões de Bilhetes do Tesouro (com prazo superior a 63
dias) acrescida de spread de 1,5%.
Obrigações do Tesouro 2019 (3ª Série) representativas de 30.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidas
em 27 de Fevereiro de 2019, com uma maturidade de 3 anos, apresentando um justo valor de MT 105,29 cada, à data
de relato. Os juros são pagos numa base semestral à taxa anual de 14% para os primeiros dois cupões e variável para os
últimos quatro cupões indexados à taxa de juro média ponderada das últimas seis emissões de Bilhetes do Tesouro (com
prazo superior a 63 dias) acrescida de spread de 1,5%. O capital será reembolsado na totalidade na data da maturidade.

•

Obrigações do Tesouro 2019 (9ª Série) representativas de 450.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidas
em 12 de Junho de 2019, com uma maturidade de 3 anos, apresentando um justo valor de MT 100,04 cada à data de
relato. Os juros são pagos numa base semestral à taxa anual fixa de 12%. O capital será reembolsado na totalidade na
data da maturidade.

•

Obrigações do Tesouro 2020 (3ª Série) representativas de 4.110.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidas
em 11 de Março de 2020, com uma maturidade de 3 anos, apresentando um justo valor de MT 105,98 cada, à data de
relato. Os juros são pagos numa base semestral à taxa anual de 12% para os primeiros dois cupões e variável para os
últimos quatro cupões indexados à taxa de juro média ponderada das últimas seis emissões de Bilhetes do Tesouro (com
prazo superior a 63 dias) acrescida de spread de 1,5%. O capital será reembolsado na totalidade na data da maturidade.

•

Obrigações do Tesouro 2020 (4ª Série) representativas de 100.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidas
em 25 de Março de 2020, com uma maturidade de 4 anos, apresentando um justo valor de MT 106,71 cada, à data de
relato. Os juros são pagos numa base semestral à taxa anual de 12% para os primeiros dois cupões e variável para os
últimos quatro cupões indexados à taxa de juro média ponderada das últimas seis emissões de Bilhetes do Tesouro (com
prazo superior a 63 dias) acrescida de spread de 1,5%. O capital será reembolsado na totalidade na data da maturidade.

•

Obrigações do Tesouro 2020 (9ª Série) representativas de 139.114 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidas
em 09 de Setembro de 2020, com uma maturidade de 3 anos, apresentando um justo valor de 98,13 cada, à data de
relato. Os juros são pagos numa base semestral à taxa anual de 10% para os primeiros dois cupões e variável para os
últimos quatro cupões indexados à taxa de juro média ponderada das últimas seis emissões de Bilhetes do Tesouro (com
prazo superior a 63 dias) acrescida de spread de 1,5%. O capital será reembolsado na totalidade na data da maturidade.

•

•

•

Obrigações do Tesouro 2021 (9ª Série) representativas de 300.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidas
em 11 de Novembro de 2021, com uma maturidade de 2 anos, apresentando um justo valor de MT 102,81 cada, à data
de relato. Os juros são pagos numa base semestral à taxa anual de 14,00% para os primeiros dois cupões e variável para
os últimos dez cupões indexados à taxa de juro média ponderada das últimas seis emissões de Bilhetes do Tesouro (com
prazo superior a 63 dias) acrescida de spread de 0,25%. O capital será reembolsado na totalidade na data da maturidade.

Obrigações do Tesouro 2020 (10ª Série) representativas de 435.664 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidas
em 07 de Outubro de 2020, com uma maturidade de 6 anos, apresentando um justo valor de MT 106,85 cada, à data
de relato. Os juros são pagos numa base semestral à taxa anual de 10% para os primeiros dois cupões e variável para os
últimos quatro cupões indexados à taxa de juro média ponderada das últimas seis emissões de Bilhetes do Tesouro (com
prazo superior a 63 dias) acrescida de spread de 1,5%. O capital será reembolsado na totalidade na data da maturidade.
Obrigações do Tesouro 2021 (6ª Série) representativas de 100.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidas
em 21 de Julho de 2021, com uma maturidade de 4 anos, apresentando um justo valor de MT 109,26 cada, à data de
relato. Os juros são pagos numa base semestral à taxa anual de 14,25% para os primeiros dois cupões e variável para os
últimos dez cupões indexados à taxa de juro média ponderada das últimas seis emissões de Bilhetes do Tesouro (com
prazo superior a 63 dias) acrescida de spread de 0,75%. O capital será reembolsado na totalidade na data da maturidade.
Obrigações do Tesouro 2021 (8ª Série) representativas de 100.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidas
em 22 de Setembro de 2021, com uma maturidade de 4 anos, apresentando um justo valor de MT 105,21 cada, à data
de relato. Os juros são pagos numa base semestral à taxa anual de 14,00% para os primeiros dois cupões e variável para
os últimos dez cupões indexados à taxa de juro média ponderada das últimas seis emissões de Bilhetes do Tesouro (com
prazo superior a 63 dias) acrescida de spread de 0,75%. O capital será reembolsado na totalidade na data da maturidade.

Os instrumentos de capital são constituídos pelos seguintes títulos de participação no capital social:
•

Participação financeira não qualificada no capital social do TDB no valor de USD 5.513.715.00, representativo de 888
acções de classe B, equivalente a uma quota de participação de 0,5% à data de subscrição.

•

Participação no capital social da Sociedade Interbancária de Moçambique (SIMO) em 0,5% correspondente a MT
6.327.464,57, representativo de 63.275 acções.

A rubrica de investimentos em títulos apresentou a seguinte composição na data de reporte, no que se refere a títulos cotados
e não cotados:

Instrumentos de divida
Obrigações do Tesouro
Bilhetes do Tesouro
Empresas privadas
Instrumentos de capital
Outros títulos

Instrumentos de divida
Obrigações do Tesouro
Bilhetes do Tesouro
Empresas privadas
Instrumentos de capital
Outros títulos

MT
Cotados

2021

MT
Não cotados

MT
Total

613.237.161
17.907.143
631.144.304

42.890.907
280.164.542
323.055.449

613.237.161
42.890.907
298.071.685
954.199.753

631.144.304

528.241.998
528.241.998
851.297.447

528.241.998
528.241.998
1.482.441.751

MT
Cotados

2020

MT
Não cotados

MT
Total

1.005.581.060
219.732.724
1.225.313.784

91.157.436
91.157.436

1.005.581.060
91.157.436
219.732.724
1.316.471.220

1.225.313.784

434.987.777
434.987.777
526.145.213

434.987.777
434.987.777
1.751.458.997

2021

2020

16. Outros activos
Em 31 de Dezembro, esta rubrica tinha a seguinte composição:

Devedores e outras Aplicações
Recursos Humanos
Gestão de Fundos
Serviços Judiciais
Operações de Clientes (16.1)
Devedores Diversos
Rendimentos a receber
Outros rendimentos a receber de serviços bancários (16.2)
Despesas com encargo diferido
Seguros
Licenças
Plano de Saude
Encargos associados à celebração de contrato de financiamento
Outras Despesas com encargo diferido
Outras contas de regularização
Contas internas

Imparidade

MT

MT

3.895.765
5.944.761
7.502.024
6.299.300
23.641.850

5.195.552
2.279.693
4.079.243
8.724.476
20.278.964

562.700.732
562.700.732

492.618.939
492.618.939

1.435.685
5.378.883
6.159.953
8.726.904
3.256.713
24.958.138

649.847
1.661.364
1.101.142
3.412.353

12.773.227
12.773.227
624.073.947
(2.625.390)
621.448.557

60.717.410
60.717.410
577.027.666
(7.574.020)
569.453.646

(16.1) A rubrica contempla despesas de clientes efectuadas a título de adiantamento.
(16.2) A rubrica inclui receitas de comissões a receber por prestação de serviços de assessoria financeira e pela prestação de
serviços bancários diversos, em particular a emissão de garantias bancárias.
Os movimentos na imparidade de outros activos são analisados como se segue:

Saldo em 1 de Janeiro
Utilização
Reversoes do exercicio
Saldo em 31 de Dezembro

2021
MT
(7.574.020)
4.872.547
76.083
(2.625.390)

2020
MT
(13.561.976)
5.987.956
(7.574.020)
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17. Activos não correntes detidos para venda

22. Distribuição de Resultados do exercício anterior

Nesta rubrica encontram-se registados imóveis e equipamentos que foram obtidos através da dação em cumprimento de
créditos em dívida. Em 31 de Dezembro, a mesma apresentava-se como segue:

Nos termos da legislação moçambicana, o Banco tem de reforçar anualmente a reserva legal com uma percentagem não
inferior a 30% dos seus lucros líquidos de impostos, até que a reserva atinja um valor igual ao do capital social emitido. Por
deliberação da Assembleia Geral realizada em 19 de Maio de 2021, os resultados líquidos do exercício de 2020 no valor de MT
137.512.353,45 foram distribuídos da seguinte forma:

2021

MT

Activos não correntes detidos para venda
Equipamentos

2020

MT

272.006.100
272.006.100

272.006.100
272.006.100

18. Activos tangíveis

Reserva Legal
Distribuição de dividendos
Resultados Transitados

Em 31 de Dezembro, esta rubrica tinha a seguinte composição:
2021
Imóveis
Custo
Saldo em 1 de Janeiro de 2021
Abate (18.2)
Transferência
Aquisições
Saldo em 31 de Dezembro de 2021
Depreciações acumuladas
Saldo em 1 de Janeiro de 2021
Abate
Depreciações do exercício
Saldo em 31 de Dezembro de 2021
Quantia escriturada em 31 de Dezembro de 2021

Equipamento

MT

MT

446.351.531
18.824.011

52.820.478
(141.789)
604.890

Mobiliário e
material
MT

Viaturas
MT
26.645.241
(4.500.000)
-

45.913.397
-

4.989.275
(54.164)
-

3.233.948
-

Total
MT
615.256.889
(4.695.953)
-

15.974.762

38.151.177

61.255.000

21.008.206

775.683

-

9.666.000

146.830.828

91.434.756

83.400.241

66.921.603

5.710.794

3.233.948

25.540.119

757.391.764

63.250.249
9.321.709

36.678.456
(141.789)
11.170.498

17.850.034
(3.093.750)
15.149.155

21.839.223
5.319.200

742.734
(54.164)
336.889

1.724.773
646.790

-

142.085.469
(3.289.703)
41.944.241

72.571.958

47.707.165

29.905.439

27.158.423

1.025.459

2.371.563

-

180.740.007

408.578.346

43.727.591

53.494.802

39.763.180

4.685.335

862.385

25.540.119

576.651.757

Imóveis

Equipamento

MT

MT

Mobiliário e
material
MT

Viaturas
MT

Outros meios Activos sob direito Investimentos em
básicos
de uso
curso
MT
MT
MT

Total
MT

42.025.510

437.761.681
5.039.405
3.550.445
446.351.531

41.759.761
3.434.051
7.626.666
52.820.478

28.932.998
(6.225.628)
3.937.871
26.645.241

35.040.131
10.825.174
48.092
45.913.397

1.465.839
3.523.436
4.989.275

3.233.948
3.233.948

(14.259.225)
7.536.735
35.303.020

590.219.868
(6.225.628)
5.039.405
26.223.245
615.256.890

54.362.213
8.888.036
63.250.249
383.101.282

32.348.121
44.229
4.286.106
36.678.456
16.142.022

20.622.295
(6.231.800)
3.459.539
17.850.034
8.795.207

18.385.462
3.453.761
21.839.223
24.074.174

639.396
103.338
742.734
4.246.541

1.077.983
646.790
1.724.773
1.509.175

35.303.020

127.435.470
(6.187.571)
20.837.570
142.085.469
473.171.421

(18.1) O Banco detém um contrato de locação de um imóvel elegível para o reconhecimento como activos sob direito de uso
em conformidade com os requisitos da IFRS 16.
(18.2) Por deliberação da Administração do Banco efectuou-se o abate de equipamento diverso que tinha atingido o período
de vida útil e de uma viatura sinistrada declarada perda total pela seguradora.
19. Activos intangíveis
Em 31 de Dezembro, esta rubrica tinha a seguinte composição:

23. Reserva legal e Resultados transitados

Reserva Legal
Saldo em 01 de Janeiro
Por incorporação de resultados do exercício anterior
Total de Reserva Legal
Resultados Transitados
Saldo em 01 de Janeiro
Por incorporação de resultados do exercício anterior
Total de Resultados Transitados
Total de Reserva e Resultados Transitados

2021

MT

MT

2020

188.997.142
41.253.706
230.250.848

179.328.983
9.668.159
188.997.142

804.144.408
48.129.324
852.273.732
1.082.524.580

799.358.177
4.786.231
804.144.408
993.141.550

24. Reserva de justo valor
A Reserva de reavaliação a 31 de Dezembro é analisada como se segue:

Valor de mercado dos activos financeiros
Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral
Ganho potencial reconhecido na reserva de justo valor de títulos
Impostos diferidos
Reserva de justo valor

2021
MT
1.482.195.116
1.315.433.630
166.761.486
(53.363.676)
113.397.810

2020
MT
1.748.657.774
1.697.024.508
51.633.266
(16.522.645)
35.110.621

Em 31 de Dezembro, o movimento das reservas de reavaliação resumiu-se como segue:

MT

Quantia Escriturada
Saldo em 1 de Janeiro
Saldo em 31 de Dezembro
Amortizações acumuladas
Saldo em 1 de Janeiro
Amortização do exercício
Saldo em 31 de Dezembro
Quantia escriturada em 31 de Dezembro

2021

MT

2020

4.905.574
4.905.573

4.905.574
4.905.574

3.400.150
752.960
4.153.110
752.463

2.552.485
847.665
3.400.150
1.505.423

2021

2020

20. Activos por impostos correntes
A rubrica de activos por impostos correntes decompõe-se da seguinte forma:

MT
(37.935.174)
37.935.174
62.787.190
46.841.884
109.629.074

Estimativa do imposto do exercício
Impostos /Rendimentos tributados a taxa liberatória
IRPC a liquidar
Pagamentos por conta de IRPC
Retenção na fonte de IRPC

MT
(55.400.584)
55.400.584
49.517.492
55.827.025
105.344.517

Justo valor de títulos
Saldo em 01 de Janeiro
Alterações de justo valor de títulos
Saldo em 31 de Dezembro
Impostos diferidos
Saldo em 01 de Janeiro
Alterações de impostos diferidos
Saldo em 31 de Dezembro
Reserva de justo valor

MT

Activos por impostos correntes
Por impostos a recuperar - IRPC
Utilização do crédito fiscal
IRPC a liquidar
Pagamento por conta do exercício
Retenções na fonte do exercício

2021

105.344.517
(2.330.381)
6.614.938
109.629.074

MT

2020

89.884.725
3.957.516
11.502.276
105.344.517

MT

2021

MT

2020

51.633.266
115.128.220
166.761.486

47.243.118
4.390.148
51.633.266

(16.522.645)
(36.841.031)
(53.363.676)
113.397.810

(15.117.798)
(1.404.847)
(16.522.645)
35.110.621

25. Recursos de outras instituições de crédito
Os Recursos de Outras Instituições de crédito a 31 de Dezembro são analisados como se segue:

Recursos de outras instituições de crédito
Recursos de instituições de crédito nacionais
Recursos de instituições de crédito estrangeiras
Juros a pagar

Durante o exercício de 2021, assinalou-se os seguintes movimentos nos activos por impostos correntes:

MT

2021

319.149.500
792.638.541
1.111.788.041
35.855.094
1.147.643.135

MT

2020

460.634.975
792.427.875
1.253.062.850
23.016.855
1.276.079.705

Os recursos de outras instituições de crédito apresentavam os seguintes prazos residuais em 31 de Dezembro:

Até 3 meses
3-12 meses
1-3 anos
Mais de 3 anos

2021
MT
366.711.846
145.885.119
188.298.500
446.747.670
1.147.643.135

2020
MT
205.779.656
706.400.996
363.899.053
1.276.079.705

26. Recursos de clientes

Os impostos sobre o lucro observaram a seguinte decomposição:

2021

MT
37.935.174
1.864.376
39.799.550

Impostos /Rendimentos tributados a taxa liberatória
Impostos diferidos
IRPC a liquidar

2020

MT
55.400.584
23.695.742
79.096.326

A reconciliação da taxa de imposto pode ser analisada como se segue:

Resultados antes de impostos
Imposto apurado com base na taxa nominal
Impacto dos rendimento sujeito a taxas liberatórias de imposto
Correcções fiscais:
Correcções de exercícios anteriores
Impostos diferidos não reconhecidos em activos
Despesas não dedutivêis
Total do imposto

2020
MT
9.668.159
50.000.000
4.786.231
64.454.390

Em 31 de Dezembro, esta rubrica tinha a seguinte composição:

35.303.020
(19.428.901)

481.150.304

2020

Custo
Saldo em 1 de Janeiro de 2020
Abate
Transferência
Aquisições
Saldo em 31 de Dezembro de 2020
Depreciações acumuladas
Saldo em 1 de Janeiro de 2020
Abate
Depreciações do exercício
Saldo em 31 de Dezembro de 2020
Quantia escriturada em 31 de Dezembro de 2020

Outros meios Activos sob direito Investimentos em
básicos
de uso (18.1)
curso
MT
MT
MT

2021
MT
41.253.706
48.129.324
48.129.324
137.512.354

2021
Taxa de imposto
32,00%
-15,83%
2,53%
4,28%
2,61%
25,59%

2020

Valor (MT)
Taxa de imposto
155.537.822
49.772.103
32,00%
(24.621.439)
-19,78%
3.931.252
6.651.463
4.066.171
39.799.550

0,11%
24,14%
0,04%
36,52%

Os recursos de clientes a 31 de Dezembro são analisados como se segue:

Depósitos à ordem
Depósitos à prazo
Outros recursos
Juros a pagar

Valor (MT)
216.608.679
69.314.777
(42.853.211)
241.019
52.299.599
94.142
79.096.326

2021
MT
330.408.086
573.951.464
2.217.828
906.577.378
20.905.028
927.482.406

2020
MT
1.204.585.783
575.601.369
4.109.132
1.784.296.284
33.652.298
1.817.948.582

2021
MT
40.000.000
525.370.000
8.581.464
573.951.464

2020
MT
1.500.000
534.101.369
40.000.000
575.601.369

2021
MT
917.088.546
10.393.860
927.482.406

2020
MT
1.817.192.186
756.396
1.817.948.582

A maturidade residual das operações a prazo apresenta a seguinte estrutura:

Até 1 mês
1 - 3 meses
3 - 12 meses

21. Capital social ordinário
Em 31 de Dezembro, esta rubrica tinha a seguinte composição:

2020

Capital realizado
Total de capital subscrito e autorizado

MT
2,240,000,000
2,240,000,000

2019

MT
2,240,000,000
2,240,000,000

Em 31 de Dezembro de 2021, o capital social do Banco estava representado por 2.240.000.000,00 acções ordinárias de MT 1
cada, totalmente realizadas e detidas na sua totalidade pelo Instituto de Gestão de Participações do Estado (IGEPE).
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27. Responsabilidades representadas por títulos

30. Passivos por impostos diferidos

Esta rubrica tem a seguinte composição:

Empréstimos obrigacionistas
Obrigações BNI 2016 - 1ª Série
Obrigações BNI 2019 - 1ª Série
Obrigações BNI Covid - 19
Obrigações BNI 2021 - 1ª Série
Obrigações BNI 2021 - 2ª Série
Obrigações BNI 2021 - 3ª Série
Juros a pagar
•

•

•

2021

MT

300.000.000
600.000.000
353.000.000
600.000.000
500.000.000
2.353.000.000
42.964.343
2.395.964.343

MT

2020

500.000.000
300.000.000
600.000.000
1.400.000.000
33.182.067
1.433.182.067

As Obrigações BNI 2016 (1ª série) representativas de 5.000.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, emitidas em
22 de Setembro de 2016, por um período de 5 anos, tendo vencido em 22 de Setembro de 2021. Os títulos apresentavam
juros semestrais a uma taxa nominal variável indexada à MIMO acrescido de spread de 0,75%.
As Obrigações BNI 2019 (1ª série) são representativas de 3.000.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, onerados
a uma taxa nominal variável indexada à MIMO acrescido de spread de 2,75%. Os juros são pagos semestralmente e o
capital será pago na totalidade na data de vencimento dos títulos. Os títulos foram emitidos em 29 de Janeiro de 2019,
por um período de 3 anos.
As Obrigações BNI Covid -19 são representativas de 6.000.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, onerados a
uma taxa nominal variável correspondente a 24% da PLR do Sistema Financeiro. Os juros são pagos semestralmente e o
capital, será pago na totalidade na data de vencimento dos títulos. Os títulos foram emitidos em 16 de Junho de 2020,
por um período de 3 anos.

•

As Obrigações BNI 2021 (1ª série) são representativas de 3.530.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, onerados
a uma taxa nominal variável indexada à PLR (Prime Lending Rate) do sistema financeiro moçambicano adicionada a um
Spread negativo de 14,65%, mas nunca abaixo de 4,25%. Os juros são pagos trimestralmente e o capital será pago na
totalidade na data de vencimento dos títulos. Os títulos foram emitidos em 15 de Julho de 2021, por um período de 5
anos.

•

As Obrigações BNI 2021 (2ª série) são representativas de 6.000.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, onerados
a uma taxa nominal variável indexada à PLR (Prime Lending Rate) do sistema financeiro moçambicano adicionada a
um Spread negativo de 8,90%, mas nunca abaixo de 10%. Os juros são pagos trimestralmente e o capital será pago na
totalidade na data de vencimento dos títulos. Os títulos foram emitidos em 17 de Setembro 2021, por um período de 5
anos.

•

As Obrigações BNI 2021 (3ª série) são representativas de 5.000.000 títulos com valor nominal de MT 100 cada, onerados
a uma taxa nominal variável indexada à taxa MIMO adicionada a um Spread negativo de 1,5%, mas nunca abaixo de 10%.
Os juros são pagos semestralmente e o capital será pago na totalidade na data de vencimento dos títulos. Os títulos
foram emitidos em 22 de Setembro 2021, por um período de 5 anos.

30. Recursos consignados
Esta rubrica tem a seguinte composição:

2021

FAE (linha de Financiamento ao Agronegócio e Empreendedorismo) (i)
FDA (Fundo de Desenvolvimento Agrário) (ii)
INCAJÚ (Instituto de Fomento de Cajú) (iii)
Linha de crédito GOV.COVID-19 (iv)
SASOL (v)
Outros
(i)

MT
37.014.970
187.488.724
115.860.815
588.321.685
319.150.000
1.824.909
1.249.661.103

2020

MT
53.871.930
194.285.058
130.029.522
686.010.687
3.244.608
1.067.441.805

Em 31 de Dezembro, o movimento ocorrido nas provisões foi o seguinte:

2021

(ii) Os recursos consignados do FDA destinam-se à cobertura do risco de crédito no sector agrícola, através de emissão de
garantias bancárias;
(iii) Os recursos consignados do INCAJÚ destinam-se à cobertura do risco de crédito do subsector do caju, através de emissão
de garantias bancárias;
(iv) A linha de crédito GOV.COVID-19 foi desenvolvida em parceria com o Governo da República de Moçambique, aprovada
através do Decreto n.º 37/2020, de 02 de Junho. A linha destina-se ao apoio das Micro, Pequenas e Médias Empresas
(MPME) afectadas pela Covid-19. Este montante representa o valor ainda disponível para o financiamento de projectos
ou empresas cujos pedidos foram aprovados, aguardando apenas o cumprimento pelos mutuários de todas as condições
previas ao desembolso.
(v) Linha de crédito SASOL destina-se ao financiamento da cadeia de valor do sector de gás natural veicular no troço entre
as províncias de Maputo e Inhambane.
O BNI actua como um mero intermediário, com funções de garantir a gestão operacional e financeira das linhas de crédito,
não assumindo, consequentemente, qualquer risco de crédito que possa advir com a aplicação destes recursos consignados.
29. Outros passivos
Em 31 de Dezembro, esta rubrica tinha a seguinte composição:

Receitas com rendimento diferido (29.1)
Remuneração a pagar a colaboradores (29.2)
Contribuições para a segurança social
IRPS (29.3)
Rendimentos sobre instrumentos de capitais
Outros credores (29.4)
Passivos de Locação (29.5)

MT

2021

6.378.351
14.414.454
1.050.081
4.434.210
1.729.107
9.503.098
1.192.939
38.702.240

2020

MT
19.717.958
12.682.929
1.476.117
8.006.287
19.190.980
1.902.730
62.977.001

(29.1) A rubrica de receitas com rendimento diferido corresponde a receitas de comissões sobre emissão de garantias
bancárias diferidas.
(29.2) As remunerações a pagar a Colaboradores referem-se à especialização de gastos com o subsídio de férias pago em
Janeiro de 2022.
(29.3) O IRPS (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares) corresponde à retenção do imposto sobre as remunerações
do pessoal referente ao mês de Dezembro de 2021.

MT
69.233.008
53.363.676
(51.498)
122.545.186

Diferenças cambiais
Justo valor de investimento em títulos
Activos tangíveis

MT
67.368.632
16.522.646
(51.498)
83.839.780

O movimento do exercício da rubrica de passivos por impostos diferidos apresenta-se na tabela que se segue:

Saldo de abertura
MT
Passivos por impostos diferidos
Investimento em títulos
Diferenças cambiais

Por resultados
MT

Por capitais próprio
MT

Total
MT

-

36.841.030

53.363.676

67.368.632

1.864.376

-

69.233.008

(51.498)

-

-

(51.498)

83.839.780

1.864.376

36.841.030

122.545.186

Saldo de abertura

Passivos por impostos diferidos
Investimento em títulos
Diferenças cambiais
Activos sobre o direito de uso

2021

16.522.646

Activos sobre o direito de uso

MT

Por resultados
Gastos
MT

15.117.799
43.672.890
(51.498)
58.739.192

2020
Por capitais próprio
diminuições
MT

23.695.742
23.695.742

1.404.847
1.404.847

Total
MT
16.522.646
67.368.632
(51.498)
83.839.780

31. Provisões
Em 31 de Dezembro, o movimento ocorrido nas provisões foi o seguinte:

Provisões para garantias e compromissos
Saldo em 1 de Janeiro
Reforço liquido da Imparidade do Exercício
Reversões
Saldo em 31 de Dezembro
Provisões para encargos com benefícios aos empregados
Saldo em 1 de Janeiro
Reforço liquido da Imparidade do Exercício
Reversões
Utilizações
Saldo em 31 de Dezembro
Saldo em 31 de Dezembro

MT

2021

MT

6.822.604
13.925.793
20.748.397

11.621.069
3.450.723
(8.249.189)
6.822.603

(171.829)
171.829
20.748.397

2.868.731
171.828
(2.023.547)
(845.183)
171.829
6.994.432

Seguem abaixo os detalhes sobre transacções com partes relacionadas:

Activo
Crédito
Órgãos Sociais
Clientes
Petromoc,SA
Silos e terminal Graneleiro da Matola, SA
Ecomoz - Energias Alternativas e Renováveis
Obrigações do Tesouro
Depósitos de clientes
Administração Central
Instituto Nacional de Segurança Social
Responsabilidades representadas por títulos
Instituto Nacional de Segurança Social
Recursos Consignados
Estado Moçambicano
Rendimentos
Juros de Crédito
Juros de títulos de dívida pública moçambicana
Custos
Custos com responsabilidades representados por títulos
Juros de depósitos de clientes
Remuneração de Órgãos Sociais

MT

2021

MT

428.027.917
28.338.910
399.689.007
205.828.602
153.024.498
40.835.907

613.237.161

1.005.581.060

103.391.015
403.922.700

100.422.072
1.270.987.919

1.700.000.000

1.100.000.000

588.321.685

686.010.687

77.227.177
47.387.521

51.861.044
42.623.969

(104.825.256)
(40.703.446)

(76.912.567)
(58.340.610)

(79.266.600)

(54.514.996)

(29.5) Esta rubrica está associada ao reconhecimento das responsabilidades de locação de um imóvel, em conformidade com
a IFRS 16. No exercício de 2021, a rubrica apresentou o seguinte movimento:

Saldo Inicial
Juros
Pagamento

2021

1.902.729
316.210
(1.026.000)
1.192.939

2020

402.661.932
29.080.056
373.581.876
205.840.327
133.248.536
34.493.013

(29.4) A rubrica de outros credores inclui (i) honorários dos auditores externos MT 2.734.035 (2020: MT 3.154.654); (ii)
Encargos a pagar sobre os fundos MT 1.506.625; (iii) despesas de comunicações MT 767.872; (iv) Quotas do condomínio MT
558.817; e (v) credores diversos no montante de MT 3.935.748 (2020: MT 16.036.326).

MT

2020

32. Transacções com partes relacionadas

Os recursos consignados do FAE destinam-se ao apoio ao agro-negócio e promoção do empreendedorismo ao longo do Vale
do Zambeze, tendo sido mobilizados junto da Agência do Desenvolvimento do Vale de Zambeze;

2020

2020
MT
2.485.388
232.606
(815.265)
1.902.729
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