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CONFLITO RUSSO-UCRANIANO

ATÉ 2033

Governo reafirma
posição neutral

Porto de Maputo poderá
duplicar carga manuseada

Ministra do Interior disse à diplomata ucraniana a solução do problema passa pelo diálogo

O

GOVERNO reitera a
sua posição neutral
na guerra entre Rússia e Ucrânia, lamentando,
entretanto,
a ocorrência de mortes, deslocamento forçado da população dentro e fora deste país
europeu.
O posicionamento foi
transmitido pela Ministra do
Interior, Arsénia Massingue,

na audiência que concedeu à
embaixadora extraordinária
e plenipotenciária da Ucrânia em Moçambique, Liubov
Abravitova. Falando a jornalistas após o encontro, Massingue disse que o Executivo
lamenta a situação e mantém
neutralidade decorrente da
Constituição da República,
que defende a resolução de diferendos, através do diálogo.

“É isto que transmitimos
à embaixadora da Ucrânia”,
sublinhou Arsénia Massingue.
Disse ter recebido da diplomata ucraniana a informação de
que as partes em conflito estão
a dialogar para se evitar mais
danos humanos e materiais,
bem como a situação por que
o país e o mundo passam devido à escassez de alimentos,
com o bloqueio dos navios nos

portos.
Por sua vez, a embaixadora
ucraniana, Liubov Abravitova, reconheceu que o conflito
está a gerar consequências negativas não só para o seu país,
como também para a economia mundial.
“Moçambique é um país
importante para ajudar a parar
a guerra”, considerou a diplomata ucraniana.

DESTRUÍDAS NA ÉPOCA CHUVOSA

Infra-estruturas carecem
de reabilitação urgente
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CERCA de 8800 quilómetros de estradas, 23 pontes, 14 passagens de água
e três “drifts” ficaram danificadas,
na última época chuvosa e ciclónica
2021-2022, carecendo de reabilitação
com carácter de urgência.
O facto foi apresentado ontem,
em Maputo, pelo Ministro das Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos(MOPHRH), Carlos Mesquita, na
abertura do I Conselho do sector que
visa analisar e trocar impressões sobre a problemática de destruição dos
empreendimentos na época chuvosa
e ciclónica.
No domínio das estradas, Mesqui-

ta disse que o sector tem como desafios a reabilitação da Estrada Nacional
número um (EN1), sobretudo dos troços considerados críticos, bem como
a construção de uma via alternativa a
esta, de modo a garantir a circulação
de pessoas e bens sem interrupção.
Referiu que o país tem de reflectir
sobre os pressupostos da concepção,
dimensionamento, construção e manutenção das infra-estruturas, particularmente as estradas, tomando em
consideração as alterações climáticas
e o nível dos danos provocados, em
caso de eventos extremos.
Para tal, como disse, é necessário

Grafite impulsiona
economia em Nipepe
Ministério Público
quer rigor no combate
à criminalidade

mobilizar recursos, com vista à manutenção de vias para aumentar o seu
período de vida útil.
Recordou que Moçambique é um
país propenso à ocorrência de desastres naturais, com destaque para
cheias que ocorrem com maior frequência nas bacias de Maputo, Umbelúzi, Incomáti, Limpopo, Save,
Búzi, Púngoè, Zambeze, Licungo e
Messalo.
Mesquita lembrou que entre Janeiro e Março últimos, o país foi fustigado por três ciclones e duas tempestades, que provocaram perda de vidas
humanas e avultados danos materiais.

A CARGA manuseada no Porto de Maputo deverá atingir,
em 2033, cerca de 42 milhões
de toneladas por ano, em resultado da implementação das
acções preconizadas no novo
plano director da empresa, que
prevê o melhoramento das infra-estruturas e equipamentos.
Nos últimos anos, a quota
do mercado do Porto de Maputo registou um crescimento
substancial. Só em 2019, movimentou mais de 21 milhões
de toneladas de carga diversa,
valor que subiu no ano passado
para 22.3 milhões de toneladas.
Falando
recentemente,
na capital do país, o director
executivo da Sociedade de
Desenvolvimento do Porto de
Maputo (MPDC), Osório Lucas, afirmou que a visão do
futuro considera os princípios
de interacção porto-cidade,
eficiência portuária e o desenvolvimento sustentável.
Segundo o dirigente, as
previsões de manuseamento de volumes de 42 mtpa em
2033, vão requerer, por exemplo, a expansão da ferrovia de
alguns terminais e a simplificação da rede ferroviária interna.
“Iremos, internamente e
junto dos CFM e da Transnet,
prosseguir com as acções necessárias para o maior equilíbrio entre a carga rodoviária
e ferroviária, promovendo o
desenvolvimento integrado
que potenciará, ainda mais,
o crescimento do corredor”,
sustentou.
No rol das acções previstas no quadro do novo plano,
o director do Porto de Mapu-

Os investimentos em curso têm implicações na cadeia logística, tanto a montante como a jusante

to referiu também à expansão
dos terminais de contentores
e intermodal de contentores
e ainda a construção de novo
cais de granéis.
Está igualmente prevista
a criação do terminal de alimentos (grãos, açúcar, óleos
vegetais, melaço) e a expansão
da capacidade do terminal de
carvão da Matola para 12 milhões de toneladas por ano.
“Quando o porto cresce,
expande consigo toda a cadeia

logística, a montante e jusante, dinamizando a economia
regional. A implementação
deste plano director gerará
inúmeras oportunidades, por
isso, gostaríamos de manifestar a nossa disponibilidade de
continuar a integrar pequenas
e médias empresas nacionais
em actividades complementares ao empreendimento”,
prometeu.
Importa referir que, recentemente, foram inaugu-

rados os cais seis, sete, oito e
nove, totalmente reabilitados,
abrindo-se as portas a navios
de maior calado, que beneficiam de infra-estruturas com
um aprofundamento de até 16
metros.
Este feito colocou o Porto
de Maputo, no entender dos
seus gestores, num novo patamar no comércio internacional através da atracção de
novas linhas de navegação e
rotas.

VANDALIZAÇÃO DA REDE ELÉCTRICA

EDM perde em média
USD 3 milhões por ano
A EMPRESA Electricidade de
Moçambique (EDM) regista,
em média, prejuízo de cerca
de três milhões de dólares norte-americanos anuais, com a
vandalização das suas infra-estruturas no país.
Para conter o problema, a
EDM tem apostado no envolvimento das comunidades no
controlo dos postes de Transformação (PT) e outras infra-estruturas eléctricas que a
empresa tem implantado.
“Temos tido colaboração
da comunicação social que é
um importante veículo na nossa interacção com os clientes”,

disse Amilton Alissone, director de protecção de receitas e
controlo de perdas na EDM.
A fonte, que falava ontem
em Maputo, no lançamento do
concurso anual “Prémio Jornalismo EDM-45 Anos”, reconheceu que, a par dos prejuízos
para a empresa, a vandalização
de infra-estruturas tem deixado muitas famílias sem energia
eléctrica.
“A empresa perde a oportunidade de vender a sua
energia porque está sem equipamentos para o efeito e, não
raras vezes, temos recebido
clientes que reclamam por

causa da danificação dos seus
electrodomésticos devido à
vandalização e roubo de materiais”, disse.
De acordo com o gestor,
estas questões motivaram a
empresa a organizar um concurso de jornalismo, sobretudo
devido ao papel crucial que a
comunicação social desempenha na mobilização das comunidades no combate ao fenómeno.
O porta-voz da EDM, Luís
Amado, explicou que o lançamento do concurso de jornalismo se enquadra, igualmente,
no âmbito das comemorações

dos 45 anos da existência da
empresa.
“Nesta primeira edição
são elegíveis ao prémio matérias jornalísticos que abordem
exclusivamente o roubo de
energia e a vandalização de
infra-estruturas eléctricas,
que são as grandes preocupações da empresa”, disse.
O “Notícias” apurou que
podem concorrer peças publicadas nos diferentes meios
de comunicação social em
Moçambique no período
compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Agosto do ano
em curso.
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Esperança Bias
recebe homóloga russa

Simpósio pelos 55 anos
do Destacamento Feminino

Inicia cobrança
de taxas em sete portagens

A PRESIDENTE da Assembleia da República, Esperança Bias, recebe hoje, em
Maputo, a sua homóloga russa, Valentina
Matvienko, que realiza uma visita oficial ao
país. Uma nota da Assembleia da República
recebida no “Notícias” refere que, durante
o encontro, Bias e Matvienko irão manter
conversações que culminarão com a assinatura de um memorando de entendimento
entre os dois parlamentos.

A UNIVERSIDADE Pedagógica (UP) de Maputo realiza hoje, na capital do país, um simpósio para assinalar os 55 anos do Destacamento Feminino. A decorrer sob o lema “55 anos do Destacamento
Feminino - Emancipação e Legado”, o evento constitui tributo às
mulheres que participaram na luta de libertação nacional e contará com a presença da Ministra dos Combatentes, Josefina Mpelo, os
generais na reserva e no activo António Hama Thai e Mateus Kida,
Sidónia Massangaie e Rafael Rahomja, respectivamente, para além
das combatentes Joaquina Oreste, Fátima Matono, Modesta Daniel,
Lúcia Mustafa e Elisabeth Matope.

INICIA amanhã a cobrança de taxas em sete portagens, construídas no âmbito da implementação
do Programa Auto-Sustentado de Manutenção de
Estradas (PROASME). Trata-se da portagem no
troço Xai-Xai-Zandamela, em Gaza; três nos trajectos Zandamela-Lindela; Lindela-Nhachengue
e Nhachengue-Pambara, em Inhambane, uma
no percurso Catandica-Changara, em Manica, e
duas na estrada Liching-Mandimba e Mandimba-Cuamba, no Niassa.
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Grafite impulsiona
economia em Nipepe
pregues cerca de 250 trabalhadores, jovens deste distrito e de outros cantos da
província e também do distrito vizinho de Lalaua, província de Nampula”, disse.
Para facilitar o escoamento do minério através do
Porto de Nacala, em Nampula, Pedro Jeremias Chivale, engenheiro ambiental da
AHD Mining Lda., anunciou
a construção de uma ponte
sobre o rio Lúrio.
“Já contratamos 120 trabalhadores locais para os
trabalhos. A ponte terá uma
extensão de 307 metros de
comprimento, dois sentidos
diferentes e duas faixas para
peões e ciclistas”, revelou
Chivale, acrescentando que
o material para a construção
da obra de arte está armazenado.

Fábrica de grafite em construção em Nipepe

AGOSTINHO PEDRO

A

INSTALAÇÃO
da
empresa
mineira
ADH Mining Development, Lda. no
distrito de Nipepe,
província do Niassa, está a
contribuir para o desenvolvimento da economia local.
Ainda nesta fase da cons-

trução da fábrica, a empresa
emprega 250 pessoas, com a
promessa de ter 400 trabalhadores quando iniciar com
as operações.
Segundo o administrador de Nipepe, Sérgio
Agostinho Igua, no passado, o amendoim, milho e
gergelim eram as culturas
de bandeira do distrito, que

vão perdendo espaço com a
descoberta e exploração de
grafite, mineral de alto valor
que vai colocar aquela zona
no mapa do desenvolvimento nacional.
“Actualmente está a ser
erguida a fábrica e montagem de equipamento para
processamento de grafite.
Neste momento estão em-

Sérgio Igua, administrador distrital

Distrito reforça atendimento
materno-infantil
O SECTOR da Saúde no distrito
pretende prover mais assistência materno-infantil, prevendo-se a construção de mais
maternidades bem como de
casas mãe-espera.
Segundo a directora do
Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS),
Mónica Tomás, o sector teve no
primeiro trimestre deste ano
uma cobertura de 107% nos
partos institucionais, tendo
realizado 667 dos 621, contra
466 de igual período do ano
passado.
“A população adere aos
serviços de saúde. As mulheres procuram as maternidades,
apesar de nalgumas unidades sanitárias os partos serem
assistidos por homens. Por
exemplo, no Centro de Saúde
de Manlia temos apenas um
técnico, que faz todo o trabalho. A população confia nele.
As parturientes quando vão a
unidade sanitária apenas vêem
um enfermeiro e não um homem”, afirmou a directora do

Mónica Tomás, directora da Saúde

SDSMAS.
Na componente de consultas pré-natais, de acordo com
a Mónica Tomás, durante o
primeiro trimestre do presente
ano, o sector da Saúde registou
757 consultas pré-natais das
690 planificadas, o que mostra
uma cobertura de 110% contra
680 de igual período do ano

transacto. Sobre consultas de
planeamento familiar, foram
realizadas 1744 consultas, das
3437 esperadas, uma cobertura
de 43% contra 1145 do período
homólogo de 2021.
“Este sector está a conseguir oferecer métodos de
planeamento familiar a todas
mulheres com idade fértil, de

modo a terem um espaçamento aceitável entre uma e outra
gravidez, com vista a prevenir
problemas de saúde da mulher
que podem culminar com sua
morte ou do seu bebé”, explicou.
Mónica Tomás relatou que
durante o primeiro trimestre do presente ano, das 4038

crianças submetidas à avaliação de crescimento, 27 foram
notificadas com crescimento
insuficiente.
As mães são aconselhadas
a oferecerem às suas crianças
alimentos saudáveis, como a
batata-doce de polpa alaranjada, verdura, frutas, entre
outros
“Foram ainda registadas na
área de nutrição, no período
em referência, algumas crianças com baixo peso ao nascer
derivado da componente de
alimentação. Num total de
667 nados vivos registados nas
nossas maternidades, nove tinham baixo peso. Nesta mesma componente, o sector tem
feito suplementações com vitamina A às crianças de seis a
59 meses, com vista a prevenir
e reduzir a cegueira nocturna
nessa faixa etária”, acrescentou. A falta de transporte, neste
caso de mais uma ambulância,
e maternidades constituem alguns dos grandes desafios do
distrito.

Doenças de origem hídrica
preocupam autoridades de Saúde
DOENÇAS de origem hídrica,
como a malária e as diarreias,
estão a preocupar o sector da
Saúde em Nipepe, cenário
agravado pela ocorrência de
chuvas intensas, falta de redes
mosquiteiras e o consumo de
água não tratada.
Segundo a directora do

Serviço Distrital de Saúde,
Mulher e Acção Social (SDSMAS) de Nipepe, Mónica
Tomás, no período em referência, o distrito foi caracterizado por uma subida de casos
de malária na ordem de 34%,
com uma ligeira redução para
33% em relação aos óbitos por

esta doença.
“A subida ligeira destes
casos de malária ao nível das
comunidades deveu-se a vários factores, entre os quais
a falta de redes mosquiteiras
para as mulheres grávidas,
pois houve ruptura de stock
dos últimos três meses do ano

passado até primeiro trimestre
deste. O outro factor foi a proliferação de mosquitos devido
às chuvas”, explicou.
Em relação as diarreias, a
directora revelou que o distrito registou um aumento na ordem de 57%, principalmente
devido à insuficiência de fon-

tes de água potável, o que faz
com que a população recorra a
rios e poços caseiros.
O sector da Saúde tem,
nas palestras de sensibilização, apostado em convidar as
populações a ferverem a água,
sempre que esta for de fontes
não certificadas.
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Colheita de amendoim

SDAE quer equilíbrio
na produção agrícola
O SERVIÇO Distrital das Actividades Económicas (SDAE) de
Nipepe está a mobilizar os produtores a apostarem também
nas culturas alimentares, com
intuito de se manter o equilíbrio de produção, pois tem
se assistido cenários em que
muitos agricultores ocupam
extensas áreas com culturas de
rendimento, observando-se
posteriormente um défice alimentar.
Segundo Hélder Mário,
substituto do director no SDAE
de Nipepe, na presente campanha agrícola 2021-2022, os
produtores semearam cerca de
36.126 hectares para culturas
alimentares, dos 35.529 planificados, contra 35.979 hectares semeados na campanha
agrícola anterior, representando uma realização de mais de
100%.
Relativamente às culturas de rendimento, foram semeadas 4978 hectares, dos
5570 planificados, contra 4898

hectares semeados no igual
período da campanha agrária 2020-2021, representando
uma execução de 89,4%.
Mário disse ainda que, com
a retoma de actividades da Mozambique Leaf Tobacco (MLT)
e o incremento das áreas para
o cultivo da soja, o SDAE acredita que os produtores desta
cultura e do tabaco mudarão
a vida. Os extensionistas estão
comprometidos em prestar assistência técnica, significando
uma maior produção e produtividade para os agricultores.
Quanto aos preços na
venda do tabaco, revelou que
existe um comité de arbitragem que regula a classificação
e modos de comercialização
deste produto. “Os preços do
tabaco neste distrito são convidativos, por isso registamos
um abandono significativo de
produtores de milho para esta
cultura”, avançou Mário.
O substituto do director
do SDAE referiu ainda que o

amendoim está a ser produzido
por 11.201 famílias.
“Neste momento os agricultores estão a colher e secar
o amendoim. O que está a ser
vendido é o da época passada. Agora este produto sai em
grandes quantidades no nosso
distrito”, acrescentou.
Segundo Hélder Mário, no
ano passado o amendoim rendeu aos produtores locais mais
de cinco milhões de meticais e
muitos deles usaram os valores
para melhorar as suas vidas.
Sobre a cultura de milho,
revelou que na presente safra
agrícola, o distrito lavrou e semeou 16.743 hectares contra
16.924 da época passada, dos
17.767 planificados, o que representa um grau de cumprimento de 94,2%. O director
substituto explicou ainda que a
reintrodução nesta campanha
da cultura do tabaco, reduziu
significativamente a área que
os camponeses destinaram ao
milho.

Água potável
ainda não chega
a todos habitantes
NIPEPE conta com 88 fontes de água, nove poços e 79
furos, distribuídos por dois
postos administrativos, nomeadamente, Nipepe-sede e
Muipite, para um universo global de 53.564 habitantes, correspondendo a uma cobertura
de 49,2%, uma das taxas mais
baixas da província.
Segundo o director do Serviço Distrital de Planeamento e
Infra-Estruturas (SDPI), Gervásio Raitone, cerca de 26.400
pessoas têm acesso à água potável, prevendo-se a abertura
de mais cinco furos, sendo três
no posto administrativo de Nipepe-sede, nos povoados de
Camuana, Goma e Niassa, e os
restantes dois no posto administrativo de Muipite, nos povoados de Namijalo e Talala.
Com vista a ultrapassar
este cenário, o distrito está a
trabalhar no sentido de mobilizar fundos para o efeito e encontrar um parceiro que possa
apoiar na componente de água
e saneamento. O governo local

Gervásio Raitone, director do SDPI

já celebrou um memorando
de entendimento com a ADH
Mining Lda., através do qual
esta empresa se comprometeu

a abrir 10 furos, no período de
mais cinco anos, sendo seis
para Nipepe-sede e quatro para
Muipite”, disse Raitone.

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

HCM projecta
construção de novas
infra-estruturas

PUBLICIDADE

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

Água acumulada após as chuvas

O

HOSPITAL Central de
Maputo (HCM) pretende erguer novos
edifícios no lugar de
algumas ruínas existentes no seu parque de infra-estruturas, estando à procura
de recursos para materializar o
projecto.
Uma das apostas imediatas, segundo o director-geral do HCM, Mouzinho Saide,
citado pela TVM, é substituir
todo sistema eléctrico, visando
adequar os níveis de consumo
de energia aos equipamentos
modernos.
O sistema eléctrico está
desajustado aos desafios que o
hospital tem, sobretudo para
alimentar os aparelhos de alta
sensibilidade.
“Estas tecnologias de que
estamos a falar, nomeadmente tomografia computorizada, ressonância magnética,
ecógrafos e Raio X, implicam
um consumo de energia muito grande, facto que exige do
nosso sistema renovação constante, daí que muitas vezes temos focos de incêndio, porque
a capacidade de consumo de
energia não corresponde ao
sistema instalado”, disse.
A direcção do hospital diz
que a substituição do sistema
eléctrico está a ser feita por
fases, a externa e interna, esta
última, onerosa, dada a complexidade.
“A primeira reabilitação
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Alagamentos dificultam
transitabilidade
O BAIRRO Magoanine “C”, na cidade de Maputo,
enfrenta alagamentos na sequência das chuvas das
últimas semanas.
A situação é recorrente e preocupa os moradores. Devido à acumulação das águas pluviais, sobretudo nas avenidas Nelson Mandela e Graça Machel,
propiciada pela falta de valas de drenagem, cria-se
dificuldades de mobilidade das pessoas e tráfego de
viaturas.
“Sempre que chove temos dificuldades de sair
de casa. Quando não temos botas, mergulhamos na

água suja, correndo o risco de contrair doenças ”,
desabafou Énia Chelengo.
Eldimiro Valentim, outro morador, afirma que
basta uma pequena chuva para as ruas ficarem alagadas e, em resultado, os transportes de passageiros
não usam a via, encurtando a rota.
Acrescentou que para a mesma ficar transitável
leva, pelo menos, duas a três semanas.
Por seu turno, Maurício Condo defendeu ser urgente a intervenção da edilidade, colocando valas
para o escoamento das águas.

INSS expõe sobre
segurança no trabalho

Chamadas de Socorro ---------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

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

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

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

Hospital Central de Maputo

foi da parte exterior na qual
instalámos rede externa de cablagem, geradores e posto de
transformação. Agora, numa
segunda fase, iremos fazer a revisão do sistema eléctrico interior. Não temos ideia de quanto
é que vai custar, mas essa parte
é muito onerosa. A parte exterior custou 50 milhões de meticais” , disse.
A corrente eléctrica que
alimenta o HCM envolve 10
postos de transformação (PT) e
é auxiliada por 12 grupos gera-

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

dores de 350 a 630 KVA.
Com 116 anos de existência, a maior unidade sanitária
do país tem mais de cinquenta
edifícios, grande parte a desabarem e outros já em ruínas.
A administração do hospital está a eliminar ruínas, tendo
sido identificadas pelo menos
dez, após serem recuperadas
três.
“O bloco administrativo
central está em fase avançada
de reabilitação, começamos
pela parte interna, o bloco ope-

ratório estava em obras, sofreu
uma paralisação, estamos a
melhorar a cozinha. Reabilitámos alguns serviços internos e
temos para breve, dependendo das condições financeiras,
a intervenção nas enfermarias
que incluiriam fundamentalmente a de medicina” , explicou Saíde.
O desafio também é montar um centro de controlo de
câmaras, o chamado pólo técnico, para monitorar toda actividade hospitalar.

A DELEGAÇÃO provincial do Instituto Nacional
de Segurança Social (INSS) de Maputo expôs, na
quarta-feira, os seus serviços a empresas, trabalhadores e outros actores do mercado laboral local,
no V seminário sobre Segurança e Saúde no Trabalho, que decorreu no Instituto Industrial e Comercial da Matola, sob o lema “Agir em conjunto
para construir uma cultura de segurança e saúde
positiva”.
Tratou-se de uma iniciativa conjunta com a
Inspecção-Geral do Trabalho (IGT), que visava levar a debate os direitos fundamentais do trabalhador no que diz respeito a sua segurança e saúde na
empresa.
O evento constituiu uma réplica do seminário
nacional que teve lugar, recentemente, na cidade
de Tete.

Durante o seminário, o INSS sensibilizou os
cerca de 200 participantes sobre o uso da plataforma M-Contribuição, que permite aos utentes ter
toda a informação que pretendem sem se deslocarem aos balcões da instituição.
Também foi aflorada a pertinência de o patronato inscrever a empresa, os trabalhadores e canalizar, regularmente, as contribuições nos prazos
estabelecidos pelo Regulamento da Segurança Social Obrigária, entre outros temas.
A directora dos Serviços Provinciais de Justiça e Trabalho de Maputo, Ilda Tembe, falando no
evento, reafirmou o compromisso das autoridades
em tornar o trabalho cada vez mais seguro, sadio e
digno para a pessoa humana, mediante a elevação
da consciência pública sobre os efeitos nefastos da
sinistralidade laboral.

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

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

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Choques económicos
limitam combate à pobreza

O

R E P R E S E N TA N TE residente do
Banco Africano de
Desenvolvimento
(BAD), César Mba
Abogo, considera que a economia moçambicana está a
recuperar, mas os choques
nos últimos anos não conduziram ao esperado retrocesso
da pobreza. Como exemplo,
sem contar com outros choques, a Covid-19 exacerbou a
desigualdade dentro do país e
levou mais pessoas para o limiar da pobreza.
“O Banco está particularmente orgulhoso dos progressos que alcançámos jun-

tos, durante os cinco anos do
Country Strategy Paper (CSP)
2018-2022; do papel activo na
promoção do desenvolvimento do Norte do país; da resposta ao drama humanitário do
‘Idai’ e ‘Kenneth’”, disse.
César Abogo, que falava recentemente em Maputo
num encontro com representantes do Ministério da
Economia e Finanças destinado a avaliar o desempenho
anual da carteira de projectos do Governo financiados
pelo BAD e a Estratégia do
Banco para o País 2018-2022,
destacou o envolvimento da
instituição na luta contra a

Covid-19, bem como a sinceridade e transparência do diálogo político com o Govenro
para a promoção de reformas.
Intervindo, na ocasião, o
Ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, sublinhou a situação actual da economia mundial, caracterizada
por choques nos mercados financeiros internacionais com
repercussões severas sobre o
crescimento global.
De acordo com o governante, apesar dos diversos
factores climáticos (chuva e
seca) e a Covid-19, o país tem
registado considerável estabilidade macroeconómica e

política, que tem incentivado
a atracção de grandes volumes
de investimento nacional e
estrangeiro, incluindo a contribuição do BAD.
“Aproveito o ensejo para
saudar calorosamente o BAD,
pela pronta intervenção
aquando do registo do ciclone Idai no país, tendo sido o
primeiro parceiro a disponibilizar fundos de resposta
à intempérie, bem como a
flexibilidade deste Banco demonstrada na realocação de
fundos da Estratégia 20182022 para actividades não
planificadas decorrentes dos
ciclones Idai e Kenneth e para

a pandemia da Covid-19”, frisou.
O ministro lembrou ainda que Moçambique e o BAD
celebram 45 anos de parceria,
marcada por uma assistência
financeira significativa para
o desenvolvimento do país,
cujo valor ascende a 2.5 mil
milhões de dólares norte-americanos, tendo a primeira
operação iniciado no sector de
estradas em 1977.
“Hoje, contamos com
mais de 75 projectos dos
quais 22 estão em curso com
o financiamento de cerca de
458.605 milhões de dólares
americanos”, afirmou.

BM reporta queda do Índice
de Inclusão Financeira
O ÍNDICE de Inclusão Financeira (IIF), calculado pelo Banco de Moçambique (BM), registou uma variação negativa
acentuada em 2021, em relação
a 2020, tendo-se situado em
12,76 pontos, no ano passado,
contra os anteriores 13,93 pontos .
No seu mais recente relatório sobre o grau de cumprimento de metas de inclusão
financeira, o Banco Central
aponta que a deterioração da
actividade económica, como o
efeito da Covid-19, a partir de
2020, influenciou na redução
de alguns pontos de acesso aos
serviços financeiros, sobretudo
do sector da banca tradicional
(agências bancárias, microbancos e cooperativas de crédito, agentes bancários, ATM,
POS, entre outros) e, consequentemente, dos seus indicadores.
A queda do IIF agrava-se
ainda pela redução acentuada
dos pontos de acesso observada na cidade de Maputo, que
contribui com maior peso na
composição global do índice.
De igual modo, o IIF restrito, que agrega os 154 distritos
do país, excluindo a cidade de

Maputo, segue a mesma tendência de queda e reduziu em
1,68 pontos, fixando-se em
7,57 pontos em 2021, contra os
9,25 pontos de 2020.
O Banco Central esclarece
ainda que as metas globais de
inclusão financeira constantes
da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (ENIF) foram
definidas para os anos de 2018

e 2022.
“A monitoria e avaliação
destas metas é parte integrante
da estratégia, permitindo aos
reguladores e partes interessadas avaliar os resultados alcançados e tomar medidas correctivas que visam o alcance dos
objectivos já traçados”, frisa.
Adianta que em 2021, a totalidade dos distritos apresen-

tou pelo menos um ponto de
acesso aos serviços financeiros
alcançando, assim, a meta de
100 por cento previamente definida.
O documento observa que
até finais de 2021, 50 por cento
das metas globais haviam sido
cumpridas e que a totalidade
dos distritos apresentava, pelo
menos, um ponto de acesso aos

produtos ou serviços financeiros.
No mesmo período, a percentagem da população adulta
com acesso aos serviços financeiros não bancários providos por Instituições de Moeda
Electrónica (IME) situou-se
em 67,2 por cento, bem acima
da meta de 60 por cento do ano
2020.

Executivo garante contínuo
apoio aos produtores agrícolas
nante manteve sexta-feira, em
Maputo, com o representante do Programa Aliança para a
Revolução Agrária em África
(AGRA), o antigo Presidente da
Tanzania, Jakaya Kikwete.
Celso Correia explicou que,
como resultado do apoio do
Executivo aos produtores agrícolas no âmbito do programa

As oleaginosas tiveram um grande peso nas exportações no sector agrário

Sustenta, cerca de cento e cinquenta mil famílias têm estado
a registar um aumento dos seus
rendimentos.
“No início do primeiro trimestre deste ano registámos
um aumento das exportações,
principalmente de oleaginosas.
Constatámos também que 150
mil famílias moçambicanas que

estão no sector produtivo do algodão aumentaram o seu rendimento em cerca de 32 por cento
com a subida do preço de algodão no mercado”, disse.
Na ocasião, Kikwete também manifestou o seu optimismo com o desempenho da
agricultura em Moçambique,
salientando que “o Governo fez
uma boa aposta com a escolha
do programa Sustenta, visto que
o mesmo apresenta melhores
resultados quando comparado
com os outros países, onde o
AGRA está a financiar o desenvolvimento do sector agrícola”.
De acordo com o ex-estadista tanzaniano, como financiador, o AGRA já apoiou na
formação de 60 cientistas moçambicanos em áreas de elaboração de políticas agrícolas, bem
como através do fornecimento
de sementes melhoradas para o
aumento da produção em pequenas áreas espalhadas um
pouco pelo país, com destaque
para a província de Manica.
Durante a sua estada,
Kikwete reuniu-se também
com os líderes da AGRA em Moçambique, com parceiros estratégicos e doadores para uma

As autoridades de Angónia pretendem travar a cobrança em kwachas em transacções no mercado nacional

Angónia proíbe
cobrança de taxas
em kwacha
AS autoridades do distrito de
Angónia, província de Tete,
anunciaram a proibição de cobrança de taxas em kwacha,
moeda malawiana.
Fonte da administração de
Angónia disse à Lusa que os
postos de cobrança de taxas de

mercados e comércio no distrito foram instruídos para não
aceitar mais pagamentos em
kwacha, passando a exigir desembolsos apenas em meticais.
Além de postos de cobrança fixos, as autoridades accionaram postos de cobrança mó-

veis para tornar mais flexível
o processo de pagamento de
taxas em meticais.
A medida destina-se a travar o fraco recurso à moeda
moçambicana nas transacções
no distrito que faz fronteira
com o Malawi.

Reconhecidas
30 melhores organizações
para se trabalhar

PARA AUMENTAR NÍVEIS DE PRODUÇÃO

O MINISTRO da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, Celso
Correia, assegura que o apoio
aos produtores agrícolas constitui uma das prioridades do
Governo, visto ser a forma de
aumentar os níveis de produção
e produtividade neste sector.
A garantia foi dada no final
de um encontro que o gover-

REPRODUÇÃO

SEGUNDO BAD

avaliação das diferentes iniciativas de desenvolvimento agrícola decorrentes de subvenções de
cerca de 16,5 milhões de dólares
concedidas pelo programa.
O antigo presidente manteve igualmente encontros com
as autoridades governamentais,
através das quais tomou conhecimento do funcionamento do
programa Sustenta. Garantiu
o contínuo apoio do AGRA aos
esforços do Governo de tornar
Moçambique num país auto-sustentável na produção de
alimentos.
Em Manica, o antigo estadista reuniu-se com pequenos produtores para avaliar
o impacto dos investimentos
do AGRA na transformação da
agricultura local e no aumento
do rendimento dos agregados
familiares que dependem deste
sector.
O AGRA é uma iniciativa
continental, cujos financiamentos beneficiaram, até ao
presente momento, onze países, incluindo Moçambique. O
objectivo do programa é impulsionar a actividade agrícola nos
Estados onde o mesmo está a ser
implementado.

CERCA de 30 instituições, entre empresas públicas, privadas e organizações não governamentais, foram atribuídas semana finda, em
Maputo, a certificação “Elite Employer”, que
reconhece as melhores organizações para se
trabalhar no país.
Trata-se de um programa pioneiro concebido pela Tempus Global Group que, nesta fase
de lançamento, analisou 140 organizações presentes em todo o território nacional, sendo que
4 por cento representaram o sector público, 72
por cento o privado, e 24 por cento as organizações não governamentais.
Entretanto, apenas 45 destas organizações é
que foram elegíveis para o programa, através de
uma pontuação baseada em quatro pilares, nomeadamente, compensação e benefícios, carreira, ambiente de trabalho e cultura.
As empresas reconhecidas na Gala da 1.ª
edição do “Elite Employer” representam diversos sectores de actividade, com destaque para
finanças, energia, extracção mineira, telecomunições, bebidas e organizações não governamentais que actuam na área da saúde.

Em comunicado enviado à redacção do
“Notícias”, a Tempus Global Group explicou
que este programa tem como base os resultados
de Pesquisa Nacional de Benefícios e Gestão de
Capital Humano, realizada entre Junho e Agosto
de 2021.
Referiu que o selo de qualidade atribuído às
empresas eleitas atesta que a organização é um
óptimo lugar para se trabalhar e desenvolver
profissionalmente.
A distinção destaca ainda estas organizações como estando bem posicionadas para reter
e atrair talentos, segundo explicou a empresa,
considerando ser este um factor essencial para
o crescimento sustentável e saudável das organizações. “O Elite Employer visa destacar os
vários aspectos que unem colaboradores e os
aproximam às respectivas organizações criando
sentimentos de pertenças dentro das empresas,
sobretudo no que diz respeito a valores, ética e
integridade”, refere a Tempus, sublinhando que
o bom desempenho em termos de estratégia,
liderança e recrutamento foram também critérios tidos em consideração nesta avaliação.

PUBLICIDADE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 103/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 30 Maio
de 2022
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,21

64,47

63,84

4,08
5,29
4,08
1,45
3,68

4,16
5,40
4,16
1,48
3,75

4,12
5,35
4,12
1,47
3,71

494,83
62,79
27,22
167,22

504,70
64,04
27,76
170,56

499,77
63,42
27,49
168,89

13,47
49,87
9,46
9,48
9,14
79,85
6,71
6,46
65,84
67,98

13,74
50,86
9,65
9,67
9,32
81,44
6,84
6,59
67,16
69,33

13,61
50,37
9,56
9,58
9,23
80,65
6,78
6,53
66,50
68,66

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

MÉDIA

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

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............. 1.854,70000
Venda.............. 1.856,00000

4,0000000
2,0861400

%
%

Maputo, 31.05.2022
(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.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
Terça-feira, 31 de Maio de 2022

“Chapas” paralisam
actividade e provocam caos

L

ONGAS filas de passageiros à espera de
transporte
enquanto
os operadores de semicolectivos preferiam
manter-se estacionados nas
paragens e nos seus parques,
foi o ambiente que caracterizou
ontem a cidade da Beira logo às
primeiras horas, provocando
um total caos e desilusão em
praticamente todas as rotas.
A situação resulta de um
impasse entre os operadores e
o Conselho Municipal, em virtude da falta de aprovação das
novas tarifas propostas pelos
transportadores que alegam a
subida dos preços dos combustíveis para a sua posição.
Enquanto isso, foi notória
a presença das forças policiais
que dessa forma pretendiam
dissuadir eventuais desacatos
e acalmar os ânimos dos transportadores e dos passageiros.
Nas terminais de “chapas”
de Chipangara, Passagem de
Nível, Nhamatanda e Inchope,
por exemplo, a nossa Reportagem viu, inclusivamente,
agentes da Polícia da República
de Moçambique (PRM) a sensibilizarem os operadores destas
rotas para amainar os seus ânimos e retomarem às suas actividades.
Alguns passageiros aflitos
recorriam às carrinhas de caixa aberta, vulgo “my love”, a
“tchopelas” e moto-taxis para
chegarem aos seus locais de actividades.
Muitos passageiros pediam
aos motoristas e/ou cobradores para não paralisarem as suas
actividades por estarem a sair
prejudicados, pois não tinham

Passageiros ficaram horas à espera do transporte nas paragens

como chegar aos seus destinos.
Mas a resposta era clara. Os
motoristas e cobradores nada
podiam fazer naquele momento sem que houvesse algum aval
das autoridades competentes.
Um dos passageiros que
aceitou falar ao “Notícias”
identificou-se como Paulo Joaquim, que nos contou que estava na paragem da baixa para
apanhar transporte para o seu
posto de trabalho no bairro da
Manga, passavam mais de três
horas.
Lamentou a situação que os
passageiros estavam a enfrentar
naquela manhã considerando-a como crítica, pois muitos
não tinham conhecimento e
nem esperavam que tal acontecesse logo pela manhã.
Paulo Joaquim apoia a deci-
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são dos operadores em reajustar os preços, alegando ser legítima, devido aos custos actuais
dos combustíveis. Ele deplora
o aumento em cinco meticais
por cada rota, que na sua óptica
é elevado. “Eu apoio a subida
das tarifas, mas cheguem a um
consenso de pelo menos passar
dos actuais 10 para 12 meticais
e não 15 como se pretende de
modo a haver um equilíbrio
entre os ordenados e o custo
actual de vida”, pediu.
Por seu turno, Flora Mário,
que estava no terminal de Dondo, revelou-nos que chegou ao
local por volta das sete horas,
pois pretendia ir ao serviço,
mas deparou-se com enchentes por falta de transporte.
Também considerou a situação como crítica, embora

reconheça que os operadores
tenham alguma razão. No seu
entender, pelo menos deviam
pensar nos passageiros que estavam a sair prejudicados por
não terem como chegar aos
seus destinos.
Flora Mário disse ainda
que a paralisação de transportes estava a suscitar roubos de
diversos bens dos passageiros
aglomerados nas diferentes
paragens.
Nessa altura em que conversávamos com ela, cerca das
9.30 horas, a nossa entrevistada já estava desesperada por
não ter certeza de que chegaria
ao seu posto de trabalho.
Outra passageira identificou-se como Paula Carlos. Lamentou a situação que se vivia
na cidade da Beira desde as seis

horas da manhã o que estava a
prejudicar a população, principalmente os trabalhadores e
estudantes.
Contou-nos ainda que
transportava uma bacia de
peixe fresco para revender em
Inhamizua mas, estando retida, já receava que o seu produto se deteriorasse tendo em
conta o calor que já se fazia
sentir.
Simão Lito, estudante,
queixou-se de ter sido surpreendido pela paralisação que
considerou repentina.
Contou que estava na paragem desde as sete horas e pretendia apanhar transporte para
o bairro da Ponta-Gêa onde
estuda. Consequentemente,
preferiu caminhar para não
perder aulas.

Operadores agastados
pedem colaboração
PARA compreendermos melhor as motivações
dos operadores, abordamos alguns operadores
que foram unânimes em reafirmar que tal se deve
à constante subida do combustível e seus derivados. Era igualmente uma forma de pressionar o
Conselho Municipal da Beira a aprovar as novas
tarifas propostas.
O operador Jorge Fazenda, há uma lentidão
no processo de aprovação das novas tarifas submetidas ao Conselho Municipal pela Associação
dos Transportadores em Novembro do ano passado.
O nosso entrevistado considerou que nos últimos tempos a actividade não está a ser rentável
em virtude dos actuais custos que chegaram a
desestabilizar aquele ramo de actividades.
“Quando chega o fim do dia todo o dinheiro
que fazemos vai para as bombas de combustível.
Fica complicado, porque a viatura também precisa de manutenção, de renovar as suas licenças
além dos salários dos colaboradores”, acrescentou.
“Se eles disserem hoje que aprovam e podemos avançar com os novos preços, agora mesmo
vamos retomar as actividades. De outra forma, a
suspensão vai continuar”, prometeu, recordando que as tarifas não são revistas desde 2018, di-

ferentemente do que aconteceu em outras províncias.
“O município só consegue multar os transportadores que chegam a pagar mais alto do que
as receitas diárias e ainda exigem que estejam
sentados no semicolectivo três pessoas por cada
banco. Como vamos sustentar a actividade?”,
questionou.
Por sua vez, Domingos António, operador da
rota de Inhamizua, apontou que o aumento das
tarifas em pelo menos cinco meticais vai ajudá-los a equilibrar a actividade que nos últimos dias
ficou insustentável.
Entretanto, abordado sobre o assunto, o presidente da Associação dos Transportadores da
Beira (ATABE), Américo Mussicuane, pediu a colaboração ao Conselho Municipal da Beira no que
concerne ao reajuste das tarifas.
Segundo Mussicuane, em todas as províncias
já houve reajuste de preços dos transportes associados à subida de combustível e seus derivados.
Falta apenas Sofala.
Segundo o presidente da agremiação, enquanto não se chegar ao consenso a paralisação
dos transportes vai continuar.
“Se se pronunciarem em relação à nova tarifa
vamos retomar a nossa actividade”, prometeu.

CMB propõe subida
de 10 para 12.5 meticais
A VEREADORA para área dos Transportes,
Trânsito e Energia no Conselho Municipal da
Beira (CMB), Flora Impula, reagindo à greve
dos transportadores, afirmou que a instituição se recusa a aceitar a proposta da ATABE
que é o acréscimo de cinco meticais, mas propôs dois meticais e cinquenta centavos. Actualmente, o preço geral que vigora no centro
da cidade da Beira é de 10 meticais.
“Nós não podemos subir o preço em 50
por cento passando para 15 meticais, mas em
25 por cento sendo 12,5 meticais, tudo isto

para não sufocar o cidadão tendo em conta o
actual custo de vida no país”, elucidou.
Segundo a vereadora, o CMB está apenas à espera da assinatura da associação dos
transportadores de modo que a proposta seja
submetida à Assembleia Municipal para a sua
aprovação.
“Hoje (ontem) vamos ter um encontro
com o presidente do Conselho Municipal da
Beira e acreditamos que de lá sairá resposta
para amenizar a situação que se vive”, desejou.

PUBLICIDADE

Crédito ao Funcionário Público

FIRST CAPITAL BANK PREMEIA VENCEDORES DA
CAMPANHA DE VENDAS DO 1º TRIMESTRE DE 2022

Mauro Fernandes, Gestor Sénior de vendas, (esquerda) a efectuar
a entrega das chaves ao vencedor do primeiro prêmio.

Isac Guedes Amaral (Nampula), um dos
vencedores do 2º prémio.

João Lucas Mutumane (Beira), um dos vencedores do 3º prémio

O First Capital Bank lançou o serviço de Crédito ao Funcionário em meados
de 2020. Tratam-se de empréstimos de curto, médio e/ou longo prazo cuja
maturidade pode variar de 6 a 84 meses para o período de reembolso.
O principal objectivo deste serviço é contribuir para o desenvolvimento
sócio económico dos Funcionários do Estado.
O First Capital Bank, S.A., lançou no mês de Janeiro de 2022, uma
campanha de vendas nacional denominada PRIMEIRO ACREDITAR com o
objectivo de massiﬁcar as vendas do crédito ao funcionário público.
Todos os consultores inscritos no Banco foram convidados para a corrida
dos prémios anunciados.

Ernesto Languene vencedor do 4º prémio

Após o período da campanha, foi anunciado o vencedor do 1º prémio, Sr. José
dos Santos Amade, consultor baseado em Lichinga, província de Niassa, a
quem foi entregue uma viatura de marca Toyota Ractis. A 2ª posição foi
conquistada pelos Srs. Isac Amaral e Julieta Mutemba de Nampula e Tete a
quem foram entregues uma motorizada por pessoa.
Em 3º lugar ﬁcaram os Srs. João Mutumane e Helena Django das cidades da
Beira e Manica com o prémio de um televisor por vencedor. Em 4º lugar os
Srs. Ernesto Lanquene (Beira), Edson Manhonha (Nampula), Abdul Suale
(Tete), Filipe Zacarias (Beira) e Nhacha Muzica (Manica) que conquistaram um
smartphone por vencedor.

Sobre First Capital Bank, S.A.
O First Capital Bank S.A. tem como accionista maioritário o FMBcapital Holdings PLC, com sede nas Ilhas Maurícias, que possui operações bancárias no Botswana, Malawi, Moçambique, Zâmbia e Zimbabwe.
O First Capital Bank, S.A. oferece um portfólio abrangente de produtos para empréstimos, transacções bancárias e investimentos, atendendo às necessidades dos segmentos corporativo, comercial e de
retalho.
Para mais informações sobre o First Capital Bank Mozambique, visite www.ﬁrstcapitalbank.co.mz

Contactos de media:
First Capital Bank, S.A.
Sónia Abreu
Gestora de Marketing
Email: sonia.abreu@ﬁrstcapitalbank.co.mz
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Reposição de pontes
a bom ritmo em Nampula

A

RECONSTRUÇÃO das pontes sobre os rios
Muendaze e Nacala, no distrito de Memba, em Nampula,
destruídas, no ano passado,
pelo ciclone Kenneth decorre a bom ritmo.
O director do Gabinete
de Reconstrução Pós-Ciclones, Luís Mandlate, que visitou as obras de reposição
das duas infra-estruturas,
importantes para a ligação
rodoviária entre Memba e o
resto da província de Nampula, através da EN1, disse
que o trabalho deve estar
concluído em seis semanas.
O distrito de Memba foi
o primeiro contemplado na
reconstrução das pontes
destruídas pelos ciclones
Kenneth e Idai, que em 2019
atingiram o país.
Mandlate considerou a
estrada onde se situam as
duas pontes em reconstrução como sendo de vital importância, porquanto
encurta a distância para os
automobilistas que se deslocam à província de Cabo
Delgado.
“Estamos satisfeitos com
o ritmo das obras. A montagem da ponte sobre o rio
Muendaze termina daqui há
seis semanas e de Nacala será
entregue nas próximas três
semanas”, observou.
O dirigente apontou que
decorre a tramitação de documentos dos concursos

Parte dos antigos estudantes de Nwachicoluane

DA PRÉ-UNIVERSITÁRIA DE NWACHICOLUANE

Antigos estudantes
formalizam associação

Obras do projecto de dessalinização de água em Memba

para contratação de empresas responsáveis pelos trabalhos de montagem de infra-estruturas do género nas
províncias de Manica, Sofala, Nampula e Cabo Delgado.
Para a concretização do
projecto de reconstrução

milhões de meticais), para
garantir a recuperação das
infra-estruturas destruídas
pelos ciclones, estando em
curso a sua mobilização junto dos parceiros.
Apontou ainda que na cidade da Beira e nas vilas de

das pontes, o Gabinete de
Reconstrução Pós-Ciclones
desembolsou 182 milhões de
meticais para a aquisição de
16 pontes metálicas.
Revelou que há um défice orçamental de cerca de
1,6 milhão de dólares (102

Búzi, Dondo e Nhamatanda,
em Sofala, decorre um inquérito para determinar os
agregados que satisfaçam os
requisitos de vulnerabilidade estabelecidos para beneficiar da reabilitação das suas
casas.

província de Nampula.
A iniciativa conta com o apoio
do Reino Unido, esperando-se
que o sistema venha a servir mais
de três mil habitantes.
A falta de água para o consumo humano neste povoado
abre espaço para a ocorrência de
doenças como a malária e diar-

reias.
O administrador do distrito de Memba, Juma Cateria, está
confiante que com a entrada em
funcionamento deste pequeno
sistema melhorem as condições
de vida das comunidades.
As mulheres e as raparigas são
as mais prejudicadas com a falta

de água, pois são obrigadas a percorrer longas distâncias para aceder ao recurso e atender as necessidades diárias.
O lençol freático do distrito
de Memba é salobro, sendo que o
projecto inclui a implantação de
um equipamento de desmineralização.

DEFENDE SOCIEDADE CIVIL

Educação carece de reformas
discussão do relatório sobre o
sector a ser apresentado na
Cimeira das Nações Unidas,
em Setembro, em Nova Iorque, Estados Unidos da América.
Amina Issa, vice-presidente do Movimento de Educação para Todos (MEPT) e
representante da Right to Play
disse que os estudos demons-

tram a necessidade de melhorias no sector.
Apontou que a desmotivação do educador, que é uma
peça-chave, o problema das
infra-estruturas, do saneamento, do rácio professor-aluno, fraco financiamento
e deficiente inclusão, constituem o maior desafio.
“O rácio 62 alunos por

ARQUIVO

ORGANIZAÇÕES da sociedade
civil e instituições académicas
defenderam sexta-feira, em
Maputo, que a situação actual
da educação no país é crítica,
apesar dos avanços registados
no sector para a melhoria do
ensino e aprendizagem.
Membros de diferentes
organizações ligadas à educação tomaram parte ontem, na

As escolas precisam de mais recursos para melhorar qualidade de ensino

despertar ou criar maior visibilidade da geração Nwachicoluane, que constitui
uma das referências no país.
Em assembleia electiva, realizada no mesmo dia, Ilídio
Gonçalves passou a comandar
os destinos da EPUN- Alumni
para os próximos cinco anos.
O elenco directivo integra ainda Boaventura Boene, Arlindo Mondlane, Joana
Mabasso (Mesa da Assembleia
Geral); Salatiel Mondlane,
Líria Sambo, Paula Martins e
Alexandre Cufene (Conselho
de direcção); Emílio Jorge,
Manuel Didier Malunga e Jovita Bangalane (Conselho Fiscal).
Ilídio Gonçalves, presidente do Conselho de Direcção, prometeu operacionalizar os desígnios da associação,
com maior enfoque para o desenvolvimento comunitário

na localidade de Nwachicoluane, em Chókwè.
“Aceitamos o desafio para
servir a nossa causa. Não é pequeno, mas confiamos em todos vós”, indicou.
A fase seguinte, indicou,
será de delinear os projectos
e buscar parcerias para a sua
implementação no campo de
acção da colectividade.
O outro desafio será fazer
o cadastro e localização dos
antigos estudantes para que
possam estar integrados nas
actividades da EPUN-Alumni.
A escola Pré-universitária de Nwachicoluane forjou
quadros para as mais diversas
áreas, entre as quais política,
associativismo, organizações
não-governamentais, academia, jornalismo, medicina,
veterinária, educação, funcionalismo público, advocacia, desporto e engenharias.

Mais de 40 pessoas
recuperadas da Covid-19

Povoado de Baixo-Pinda
vai ter água canalizada
O GOVERNO moçambicano,
através do Programa Nacional de
Abastecimento de Água e Saneamento Rural (PRONASAR), desembolsou, no primeiro trimestre
do ano em curso, 33 milhões de
meticais para a construção de um
pequeno sistema no povoado de
Baixo-Pinda, distrito de Memba,

ANTIGOS estudantes da Escola Pré-Universitária de
Nwachicoluane (EPUN), no
Chókwè, entre 1985 e 1991,
formalizaram, sábado, a sua
associação, tendo em vista
iniciativas de carácter social,
educacional e de desenvolvimento comunitário.
Designada Associação de
Alumni da Escola Pré-Universitária de Nwachicoluane
(EPUN), a agremiação também pretende promover e
apoiar programas e iniciativas
dos seus membros, nomeadamente dos antigos estudantes,
professores e trabalhadores.
Segundo Betuel Sigaúque, membro da comissão
instaladora, esta surge, inicialmente, da necessidade de
socializar e resgatar a história
da EPUN, de ensinar aos mais
novos o sentido de sacrifício
e luta pela vida e também de

professor constitui impedimento para melhor transmissão do conhecimento, sendo
que 95 por cento do dinheiro
do sector não é investido directamente na aquisição do
material para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Também faltam pessoas
formadas e infra-estruturas
para crianças com necessidades especiais, bem como mecanismos de segurar as raparigas que saem do sistema na
puberdade”, disse.
Destacou que o processo
de ensino e aprendizagem é
crítico na medida em que apenas 4,5 por cento de crianças
na terceira classe sabem ler.
As soluções passam pelo
financiamento do sector e
combate à corrupção que
fazem com que o pouco valor que existe não chegue às
crianças, nem para valorizar o
professor e melhorar as infra-estruturas.
Adérito Nandja, docente universitário e membro do
Centro de Estudos e Pesquisas
em Educação, apontou que se
está a fazer muito em prol da
melhoria.
Indicou que a educação está numa situação frágil

QUARENTA e quatro pessoas
recuperaram da Covid-19,
entre domingo e ontem, em
todo o país, num período em
que foram detectados mais
três casos positivos da doença,
todos na cidade de Maputo, de
um universo de 129 amostras
testadas, segundo informou o
Ministério da Saúde (MISAU).
O comunicado do MISAU,
enviado à nossa Redacção,
aponta que o maior número
de recuperados foi registado
na cidade de Maputo, com
30 casos, seguida da província com o mesmo nome com

nove, Sofala e Inhambane com
três e dois curados, respectivamente.
Com os dados actualizados, o país contabiliza 126 casos activos da Covid-19.
No período em alusão, não
se registou nenhuma alta hospitalar, novo internamento e
nem óbito devido à infecção.
Assim, quatro pacientes continuam hospitalizados nos
centros de internamento da
Covid-19, dois dos quais sob
oxigenoterapia.
A nota refere, igualmente, que 15.066.823 pessoas já

foram imunizadas contra a
Covid-19, desde o início do
processo, em Março do ano
passado, em todo o país, o que
corresponde a 93,5 por cento
da cobertura nacional vacinal,
uma vez que a meta é atingir
15.208,538 indivíduos.
As autoridades da Saúde
informaram que 14.216.779
pessoas estão completamente vacinadas contra a doença,
sendo que 1097 foram imunizadas nas últimas 24 horas
com a primeira e segunda dose
e outras 383.642 com a de reforço.

DE OUTUBRO A ABRIL
devido ao terrorismo e Covid-19, sendo que nesta fase
deve mostrar o quão ela é preciosa para dar resposta aos desafios do país e do mundo.
Paulo Mondlane, estudante finalista de Direito, citou a
inclusão e a equidade como
principais problemas.
Acrescentou
existirem
muitas escolas que não são
abrangidas pelas tecnologias,
em que faltam recursos financeiros e segurança da rapariga.
“Deve-se dar mais atenção às raparigas porque são
vulneráveis, sobretudo nas
regiões recônditas. A saída
delas do sistema, na fase da
puberdade, não significa incapacidade de continuar”,
indicou.
Apesar de existirem boas
estratégias para a mudança,
acrescentou, a implementação deficiente não traz resultados.
O debate foi organizado
pelo MEPT, no quadro da Semana da Acção Global para
Educação e contou com a participação, entre outras, da Organização das Nações Unidas
para a Educação (UNESCO) e o
Fundo das Nações Unidas para
a Infância (UNICEF).

Diarreias fazem
82 mortos no país
O SERVIÇO Nacional de Saúde (SNS) notificou entre Outubro e Abril 82 mortos devido
às diarreias, situação que impõe o reforço das
intervenções relacionadas ao tratamento da
água, higiene e saneamento para reduzir a
letalidade.
Dados do Ministério da Saúde (MISAU)
apontam para um aumento do número de vítimas e casos de diarreias na época chuvosa e
ciclónica 2020-2021. A cifra de óbitos causados por diarreias aumentou em 52 por cento
em relação à época 2020-2021, quando foram
notificados 54 óbitos.
As estatísticas da Direcção Nacional de
Saúde Pública mostram uma subida de 32
por cento do número de casos, passando de
123.327 para 162.598 episódios entre 2021 e
2022. As províncias de Niassa, Cabo Delgado,
Nampula e Sofala inscreveram maior número
de casos e óbitos.
O balanço da época chuvosa e ciclónica
a que o “Notícias” teve acesso mostra que
entre Outubro e Dezembro Sofala observou
o maior cifra de diarreias, com 18 por cento, seguida da Zambézia, com 16 por cento.
Por seu turno, as províncias de Inhambane e
Gaza registaram apenas dois por cento, cada.
Já na segunda metade da época chuvosa,

as províncias de Nampula, Tete e Sofala foram as que mais casos notificaram, com 51
por cento, enquanto Inhambane registou um
por cento do total de infecções.
Realça que as diarreias continuam a ser
dos principais problemas de saúde pública e
um dos factores que concorrem para os altos
índices de mortalidade.
De acordo com o sector da Saúde, a prevalência das doenças de origem hídrica mostra a urgência do reforço das acções educativas para o saneamento do meio, tratamento
de água para o consumo e medidas de higiene
das mãos.
“A operacionalização do sistema de vigilância para a detecção de rumores e suspeita
de surtos permitiu a detecção, investigação
e resposta em tempo real, de modo a reduzir
a morbi e mortalidade das doenças com potencial epidémico em expansão, priorizando
as províncias”, lê-se no relatório.
O sector defende a necessidade de coordenação para a implementação das actividades plasmadas no Plano Nacional de Resposta, como forma de maximizar os recursos,
evitar a duplicação de esforços e garantir intervenções robustas, quer na área preventiva,
quer na área curativa.
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PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Campanha sensibiliza
moto-taxistas

Detido cidadão indiciado
de assassinar albino
A POLÍCIA da República de
Moçambique (PRM) deteve
recentemente um indivíduo
indiciado de assassinar um
jovem albino de 22 anos, por
sinal seu sobrinho. O suposto
criminoso confessou ter protagonizado a acção com seus
comparsas para fins que não
revelou.
Segundo as autoridades
policiais, eles esquartejaram a
vítima e esconderam o corpo
numa mata algures no posto
administrativo de Luluti. A

PRM referiu que o suposto assassino será julgado pelo crime de homicídio agravado.
Na ocasião, a PRM apresentou dois supostos criminosos indiciados de roubo em
residências. Na operação, os
agentes da lei e ordem recuperaram três motorizadas e
dois televisores de tipo plasma, entre outros bens. Entretanto, o Serviço Nacional de
Investigação Criminal (SERNIC) anunciou a detenção de
quatro membros de um grupo

supostamente liderado pelo
cadastrado e criminoso “C4
Pedro” do bairro de Namicopo, que escapuliu das celas da
primeira esquadra policial.
Os indivíduos são acusados de tirarem a vida do guarda de um estabelecimento
de venda de motorizadas no
distrito de Ribáuè. Segundo
contaram os supostos criminosos, o segurança mostrou
resistência, quando foi por
eles abordado, ao que levou ao
seu assassinato.

Obra literária incentiva
gosto pela leitura nas escolas
A ORGANIZAÇÃO Literária
de Escritores e Princípios
Artísticos (OLEPA) acaba
de lançar uma obra literária denominada “Nampula-Antologia de His-es-tórias
de uma Cidade Vibrante”,
no âmbito do centenário do
poeta José Craveirinha.
O presidente da organi-

Moto-taxistas sensibilizados sobre prevenção de acidentes

U

MA
campanha
de sensibilização
dos operadores de
moto-táxi sobre a
prevenção de acidentes foi lançada em todas
as praças da cidade de Nampula. A campanha surge em
constatação do desconhecimento do código de estrada
por parte dos moto-taxistas.
A iniciativa é da Facul-
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dade de Arquitectura e Planeamento Físico da Universidade Lúrio, em parceria
com a Plan International,
uma organização não-governamental envolvida na
implementação de projectos sociais na província de
Nampula.
Nélson Frenando, coordenador da campanha, disse que a iniciativa vai ajudar
os moto-taxistas a observa-

rem as regras de trânsito na
via pública, no exercício da
sua actividade. No geral, os
operadores mostraram-se
satisfeitos com a iniciativa, porquanto disseram vai
contribuir para a redução
de acidentes que ocorrem
diariamente na cidade de
Nampula, envolvendo estes.
A actividade de moto-táxi passou a ser legal com
o licenciamento, no ano

passado, pelas autoridades
municipais, em coordenação com a Associação dos
Moto-Taxistas de Nampula
(AVOTANA). O objectivo é
tornar esta actividade mais
segura, sustentável e evitar
a infiltração de operadores
piratas.
O Conselho Municipal
espera, com a legalização da
actividade, melhorar a cobrança de receitas.

zação, Dias Coutinho, explicou que a obra visa, essencialmente, incentivar os
alunos das escolas primárias
ao gosto pela leitura. Disse
que o atual currículo escolar
não se adequa à realidade dos
alunos.
Para Dias Coutinho, os
parceiros de cooperação do

sector da Educação devem
trabalhar para inverter o actual quadro de má qualidade
dos manuais em circulação.
A OLEPA refere ter notado
com grande preocupação
muitos erros ortográficos nos
manuais, uma situação que
pode comprometer a aprendizagem dos alunos.

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
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)

Mulher deve ser activa
na transformação da sociedade
A MULHER de Nampula está
a alhear-se dos processos de
transformação da sociedade.
Esta constatação foi lançada
durante um debate havido há
dias sobre o empoderamento
da mulher, promovido pelas
universidades Rovuma (UniRovuma) e Católica de Moçambique (UCM).
Segundo os participan-

tes do evento, justifica esse
alheamento o facto de a mulher desta região do país não
participar activamente em
diversas actividades, mesmo que sejam inerentes à sua
própria condição e que tenham em vista à valorização
do seu potencial.
A directora executiva da
Associação de Viúvas Tere-

sa Grigolini (AVTG), Cecília
Khumi, afirmou que o encontro debateu com franqueza os desafios da participação da mulher no processo
decisório. Explicou que com
a iniciativa, as mulheres já
estão capacitadas para decidir sobre determinada matéria de interesse nas comunidades onde estão inseridas,

como por exemplo a abertura
de fonte de abastecimento de
água ou construção de unidade sanitária.
Indicou que a mulher é
muitas vezes vítima de decisões que não lhe dizem
respeito, tomadas pelos homens. A AVTG defende os
direitos das mulheres viúvas
e raparigas.

PUBLICIDADE

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

_________

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”

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

Departamento das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos de alínea d) do nº 2 do artigo 32 conjugado com nº 2 do artigo 64, ambos do Regulamento da
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos concursos de acordo com a
tabela abaixo:

Nº de Concurso

Objecto

Modalidade

Adjudicatária

01/23A000141DGEA /2022

Serviços de
decoração incluindo
brindes

Concurso
Limitado

EBENÉZER
FLORES, LDA

02/23000141

Manutenção e
reparação de jardins,
piscina e aquário
Manutenção e
reparação de viaturas
multimarcas

Concurso
Limitado

D&N JARDINS E
SERVIÇOS

Concurso
Limitado

MOZEQUPMENTS,
LDA

Manutenção e
reparação de
aparelhos de frio
Manutenção e
reparação de
equipamento de
reprografia
Reabilitação e
manutenção de
instalações
Manutenção e
reparação do grupo
gerador
Envio de expediente
e carga

Concurso
Limitado

KANINACONSULTORIA E
SERVIÇOS, LDA

446.144,40MT

DESERTO

Cancelado
3.420.670,50MT

Concurso
Limitado

KELVIN
CONSTRUÇÕES,
LDA
MEZO SERVIÇOS E
COMÉRCIO, LDA

Concurso
Limitado

PORTADOR
DIÁRIO

1.248.720,00MT

-DGEA /2022
03/23A000141
-DGEA /2022
04/23A000141
-DGEA/2022
05/23A000141
-DGEA/2022
06/23A000141
-DGEA/2022
07/23A000141
-DGEA/2022
08/23A000141
-DGEA/2022

Concurso
Limitado
Concurso
Limitado

Valor de
Adjudicação
1.800.349,20MT

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.

1.041.771,51MT
B.

1.720.848,19MT

426.664,20MT

C.

D.

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.
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.
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.
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.

Maputo, aos 30 de Maio de 2022
A Entidade Contratante
(Ilegível)

As propostas recebidas após o prazo estabelecido não serão consideradas.
4737
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ECOS DA V SESSÃO DO COMITÉ CENTRAL

Frelimo preparada para desafios do futuro

Ambiente de festa caracterizou a reunião magna

Militantes prontos para próximos reptos

M

ILITANTES da Frelimo reunidos sexta-feira e sábado
últimos, na Escola
Central do Partido, na Matola, província de
Maputo, consideram que o
partido saiu reforçado deste
encontro, com a perspectiva
de fazer face aos desafios do
presente e futuro.
Um comunicado de imprensa, lido no final da sessão,
refere que a reunião magna foi
um momento ímpar de profunda análise do funcionamento do partido, do nível de
preparação e organização das
celebrações dos 60 anos da
organização, dos preparativos
do XII Congresso, bem como

da situação política e económica do país.
Em termos produtivos,
o Comité Central apreciou e
aprovou todos os documentos
que estavam agendados para
a reunião, nomeadamente,
o relatório da Comissão Política, o informe do gabinete
central de preparação do XII
Congresso, a directiva sobre
as eleições internas para os
órgãos do partido, o relatório
do Comité de Verificação e o
plano de actividades e orçamento para 2022.
Igualmente, por ser o partido que suporta o Governo,
o CC apreciou e aprovou a
informação sobre o balanço
do Plano Económico e Social

(PES) 2021, assim como o PES
e o Orçamento do Estado (OE)
para o presente ano.
Ao fim de dois dias de trabalho foram produzidas oito
moções de saudação, sendo
para o Presidente da Frelimo
e da República, Filipe Nyusi;
gabinete central de preparação do XII Congresso; Governo; bancada parlamentar
do partido na Assembleia da
República; militantes e simpatizantes; organizações sociais; povo moçambicano e às
Forças de Defesa e Segurança
(FDS).
O Comité Central chamou
atenção para a necessidades
de todos os militantes e simpatizantes manterem-se vi-

gilantes face aos ataques terroristas na região norte, assim
como acções da auto-proclamada Junta Militar da Renamo
no centro do país, devendo
garantir a estabilidade e segurança para permitir o normal
funcionamento do Governo e
do Estado.
Os militantes e simpatizantes foram ainda apelados
para a sua participação activa em todos os processos de
preparação do XII Congresso,
agendado para Setembro próximo, disseminando mensagens de paz, unidade e desenvolvimento.
No quadro das organizações sociais do partido, o CC
enalteceu o seu papel na mo-

bilização das bases e disseminação massiva das realizações
desta formação política e do
Governo, bem como das medidas de prevenção contra a
Covid-19.
Na moção às organizações
da Juventude Moçambicana
(OJM) e da Mulher Moçambicana (OMM) e à Associação
dos Combatentes da Luta de
Libertação Nacional (ACLLN),
o Comité Central exortou os
respectivos secretários-gerais a trabalharem com vista
ao fortalecimento do partido
e garantir a vitória da Frelimo
e todos os seus candidatos nos
próximos pleitos eleitorais.
“As organizações devem
continuar engajadas na mobi-

lização e angariação de membros e na educação cívica e
patriótica de todos os moçambicanos para a sua participação activa no projecto de
construção e desenvolvimento do país”, exortou o CC.
O Comité Central exortou
ainda os deputados da bancada parlamentar da Frelimo,
na Assembleia da República, a
se engajarem na sua missão de
dignos mandatários do povo e
a trabalharem em defesa dos
princípios e programa do partido, bem como na defesa dos
interesses do povo moçambicano.
Em relação à materialização do programa de governação do partido, a V

Sessão Ordinária do CC considerou animadores os resultados da implementação do PES
e OE no primeiro trimestre de
2022, considerando ser um sinal significativo da retoma do
desenvolvimento económico,
social e inclusivo, em meio à
actual conjuntura.
Por sua vez, na moção às
Forças de Defesa e Segurança (FDS), o Comité Central
deixou fortes elogios aos homens que lutam pela pátria,
combatendo os terroristas
no Teatro Operacional Norte,
saudando os resultados até
agora alcançados na reposição
da tranquilidade nas zonas
afectadas.
“O CC repudia veemen-

temente os actos macabros e
desumanos protagonizados
por criminosos que desestabilizam as comunidades, desencorajam o investimento
em detrimento do crescimento económico e do bem-estar
das famílias moçambicanas”,
anotou o órgão.
A V Sessão Ordinária do
Comité Central da Frelimo
decorreu sob o lema “60 anos,
consolidado a unidade nacional, promovendo a paz e o
desenvolvimento” e juntou,
na chamada “sala das grandes decisões” do partido no
poder, 199 membros dos 202
efectivos, incluindo outros
participantes que estavam na
qualidade de convidados.

NIASSA

Renamo defende harmonia Governo denuncia nova
na preparação das eleições forma de trabalho infantil
O PRESIDENTE da Renamo,
Ossufo Momade, afirma que
a preparação das eleições de
2023 e 2024 deve ser feita de
forma harmoniosa e conjunta entre os membros do partido.
Ossufo Momade fez esta
declaração ontem, na abertura
da III Sessão Ordinária do Conselho Nacional desta formação
política, que decorre em Maputo, sob o lema: “Renamo
preparando-se para os desafios
de 2023 e 2024”.
Durante o período de preparação eleitoral, segundo

Momade, os membros da Renamo devem transmitir união
e fraternidade, pois estas são as
premissas de qualquer vitória.
“Só juntos somos mais fortes. Devemos ter a consciência
de que o povo moçambicano
nos vê como a alternativa e
esperança, por isso é um imperativo nacional ganharmos
as eleições de 2023 e 2024. Todos devemos estar focados no
mesmo objectivo que é vencermos as eleições ”, disse.
Na sua intervenção, o presidente da Renamo referiu-se
ao processo de Desarmamento,

Conselho Nacional da Renamo discute, dentre tantos pontos, a preparação das eleições

Desmobilização e Reitengração
(DDR) afirmando que dos 5221
combatentes registados, 4964
são homens e 257 mulheres.
Deste total, foram desmobilizados até ao presente momento, 3486 combatentes e encerradas 12 unidades militares.
Momade disse ainda que
dos desmobilizados e reintegrados, 91 faziam parte da Junta Militar da Renamo que foram
agregados ao processo depois
de rigorosos apelos e mensagens de sensibilização.
Ainda no âmbito do DDR,
foram enquadrados nas filei-

ras da Polícia da República de
Moçambique (PRM) 46 oficiais
provenientes da Renamo, que
já terminaram a formação e
instrução, aguardando neste
momento a integração.
“Reconhecemos a colaboração do Governo e a comunidade internacional e dos nossos parceiros”, afirmou.
Num outro desenvolvimento, Momade, falou da situação do terrorismo em Cabo
Delgado insistindo que o Serviço de Informação e Segurança do Estado deve exercer o seu
papel de “olheiro” e alertar o
Estado sobre os perigos eminentes.
Diante do triste cenário
que se vive na região norte do
país, o presidente da Renamo,
manifestou a solidariedade às
populações locais tendo apelado ao Governo para definir
parcerias que ajudem o estabelecimento da paz e segurança
naquela província.
“Repudiamos
qualquer
tentativa de pôr em causa a
soberania do nosso povo”, finalizou.
O III Conselho Nacional da
Renamo termina hoje e discute o relatório de actividades do
partido, referente ao período
de Abril de 2019 a Maio de 2022;
análise do funcionamento do
partido; reflexão sobre a situação política, social e económica
do país; análise da conjuntura
política internacional e preparação dos pleitos eleitorais.

O SECRETÁRIO de Estado
no Niassa, Dinis Vilanculo,
denuncia a nova tendência
de submissão de crianças ao
trabalho forçado, sobretudo
ao nível dos grandes centros
urbanos da província, para
onde são levadas pelos supostos patrões, com o consentimento dos familiares.
Segundo o secretário de
Estado, que falava semana
finda, na cidade de Lichinga, por ocasião do seminário de reflexão sobre o Estágio dos Direitos Humanos e
da Criança promovido pela
Comissão Nacional dos Direitos Humanos, fez saber
que a maior parte destas
crianças são recrutadas nas
zonas rurais, com o pretexto
de ajudar nos trabalhos domésticos.
O governante, que descreve a situação como uma
violação aos direitos universais da criança, atribuiu
aos parentes a vários níveis
e em particular aos funcionários da Função Pública e
colaboradores de instituições privadas a autoria de
tais práticas, que concorrem para o atraso do desenvolvimento da criança.
“Devemos tomar cuidado e prevenir o trabalho
infantil, criando condições
para a escolarização das
crianças. Também vamos
evitar as uniões prematuras

Secretário de Estado em Niassa, Dinis Vilanculo, quer crianças na escola

que concorrem para a gravidez precoce, que em alguns
casos terminam em mortalidade materna”, advertiu
Vilanculo, salientando que
os fenómenos supracitados
afectam negativamente o
desenvolvimento da rapariga.
Atendendo que os direitos humanos sobretudo da
criança, são uma construção permanente, o dirigen-

te exigiu o envolvimento
das instituições públicas,
privadas e toda a sociedade
na conjugação de esforços
visando garantir o crescimento saudável dos petizes.
De acordo com Vilanculos, os resultados das reflexões sobre a situação do
cumprimento dos direitos
humanos e da criança devem ser replicados para os
distritos e acredita que po-

dem servir de instrumento
de comparação com a situação local.
Por sua vez, Dadinha
Melina,
vice-presidente
do Parlamento Infantil no
Niassa, manifestou preocupação face ao agravamento da situação de trabalho
infantil naquele ponto do
país, assim como pelo aumento de uniões prematuras.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Filipe Nyusi deixa orientações aos militantes do partido

V SESSÃO DO COMITÉ CENTRAL DA FRELIMO

As seis orientações
do Presidente Nyusi

A

O fim dos trabalhos da
V Sessão Ordinária do
Comité Central (CC)
da Frelimo, o presidente do partido, Filipe Nyusi, deixou orientações
aos membros e simpatizantes
desta formação política que se
fundam essencialmente em
seis pontos.
Trata-se de orientações
que, para Filipe Nyusi, devem
estar nas prioridades da agenda
de cada um dos militantes do
partido no poder, sendo que a
sua implementação devia começar logo depois do encerramento dos trabalhos desta
sessão.
Primeiro, os membros fo-

ram desafiados a acelerar os
preparativos das celebrações
dos 60 anos da fundação da
Frelimo, que se assinalam a 25
de Junho.
Nyusi orientou, em segundo lugar, para que se trabalhe
com vista a garantir que as eleições internas para os órgãos do
partido sejam realizadas num
ambiente de união, obedecendo as regras definidas na directiva aprovada nesta sessão.
“Os membros devem
manter a firmeza e lealdade às
nossas lideranças aos diversos
níveis, distanciarem-se das
tentativas de dentro e de fora
de nos desviar para agendas
inconfessáveis individuais ou

de grupos em detrimento da
nossa agenda colectiva e dos
interesses dos moçambicanos”, orientou o presidente,
apontando como terceiro ponto.
No quadro da situação de
segurança, Filipe Nyusi orientou em quarto lugar para o
prosseguimento, de forma resoluta, no combate ao terrorismo, à criminalidade organizada, que inclui os raptos, com
vista a promover a tranquilidade e paz social, bem como a
melhoria do ambiente de negócios no país.
“Continuar a esclarecer os
cidadãos sobre as medidas a
tomar para mitigar o impac-

to negativo da subida de preços de combustíveis, cereais e
outros produtos importados e
tudo fazer para que os mesmos
não sejam atingidos no seu limite máximo de sacrifício”,
apelou, no quinto ponto.
E, em sexto lugar, o presidente da Frelimo chamou
atenção para a necessidade de
todos “continuarem empenhados na prevenção e combate à Covid-19, bem como o
movimento de solidariedade
para com as vítimas do terrorismo”, considerando tratar-se de dois desafios que constituem ainda uma ameaça à
economia e soberania nacionais.

4687

NA CONTENÇÃO DA COVID-19

Saudado empenho do povo
OS moçambicanos tiveram uma
postura heroica no cumprimento
das medidas emanadas pelo Governo para a contenção dos impactos da pandemia da Covid-19,
aderindo ao protocolo sanitário e
à vacinação, o que contribuiu
para a redução de casos activos
da doença no país.
A consideração é do Comité
Central (CC) da Frelimo, reunido
fim-de- semana último, na sua
V Sessão Ordinária, evento que
teve lugar na Escola Central do
Partido, na Matola, província de
Maputo.
Porque o abrandamento de
infecções não significa o fim da
pandemia, na moção de saudação ao povo moçambicano, o
Comité Central chamou atenção
para a necessidade de se continuar com a observância das medidas de prevenção e combate à
Covid-19.
Por outro lado, o CC exortou
à população para o uso racional
e responsável das plataformas
de comunicação, promovendo

1ª CHAMADA DE PROPOSTAS
DE PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO
Domínio de Engenharia, Indústria, Gestão (e Negócios) e Educação

Referência: Project Call – 01/ISUTC-DPI/2022
1.

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.

Aprovada moção de saudação ao povo moçambicano
a unidade nacional e as oportunidades para o desenvolvimento
sócio-económico do país.
“A Frelimo tem no povo moçambicano o ponto de partida e
de chegada, sua fonte de inspi-

ração para a materialização e alcance dos seus ideais”, sublinhou
o Comité Central na moção.
A saudação estendeu-se
ainda à dedicação dos moçambicanos nas actividades ligadas à

cultura e ao desporto nacional,
destacando a recente conquista
das atletas Rady Gramane e Alcinda Panguane no mundial de
boxe, havido recentemente na
Turquia.

MP quer rigor na prevenção
e combate à criminalidade
O MINISTÉRIO Público reafirma a necessidade de uma actuação mais arrojada no
controlo da legalidade, combate à criminalidade organizada e transnacional, tráfico de
drogas, corrupção, terrorismo bem como na
divulgação da legislação a bem dos cidadãos.
Esta necessidade foi reafirmada semana
finda em Inhambane, durante os trabalhos
do XV Conselho Coordenador do Ministério
Público, terminado na última sexta-feira.
De acordo com o porta-voz da reunião,
Nazimo Mussá, as decisões tomadas deverão
se reflectir no combate cerrado à criminalidade, incluindo os raptos.
Indicou igualmente, que a instituição vai
aprimorar os modos de actuação e coordenação com outros organismos intervenientes na Administração da Justiça, para a re-

dução dos vários crimes que ocorrem como
a necessidade de se imprimir celeridade no
tratamento dos processos que demandam
nessas instituições para o bem da justiça e
dos cidadãos.
Num outro desenvolvimento, o porta-voz disse que a criação e implementação
efectiva dos gabinetes centrais de combate
à criminalidade organizada e transnacional e
a recuperação de activos está cada vez mais
reforçada.
Segundo afirmou, há ainda um défice e
a necessidade de especialização dos quadros
para estes serviços, tais como investigadores do SERNIC e magistrados do Ministério
Público para melhor desempenhar as suas
funções.
Na mesma ocasião, defendeu a partici-

pação activa da sociedade para que os novos
dispositivos recentemente aprovados pela
Assembleia da República surtam efeitos desejados, nomeadamente, a Lei da Recuperação de Activos, bem como o combate ao
crime organizado transnacional.
Disse também que o combate à corrupção no país está na ordem do dia e a avaliar
pelo número de processos julgados, está
sendo desenvolvido com muito acuidade.
O XV Conselho Coordenador do Ministério Público, que se realizou sob o lema,
“Por Um Ministério Público Interventivo na
Defesa do Estado de Direito Democrático”,
terminou com todos os participantes alinhados para o cumprimento das decisões tomadas, que têm como fim único a prevenção e o
combate à criminalidade no país.

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.

4611
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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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Líder de Equipa Eléctrica

INVESTIGADOR FORENSE SÉNIOR
(SENIOR FORENSIC INVESTIGATOR)

(Electrical Team Leader)
Localização: Temane

LOCALIZAÇAO: TEMANE
Resumo da descrição da função:
Descrição Breve / Objectivo do Trabalho
Conduzir investigações forenses sobre alegações de crimes económicos,
incluindo a identificação de riscos de crimes económicos e liderar medidas
preventivas, tais como iniciativas de sensibilização em alinhamento com
o Manual de Operações dos Serviços de governança da Sasol.

Descrição do Recrutamento / Principais
Responsabilidades
• Conduzir investigações forenses dentro da área de responsabilidade,
de acordo com todas as políticas empresariais, processos e instruções
de trabalho da Sasol, e em conformidade com as leis aplicáveis,
regulamentos nas jurisdições específicas associadas no âmbito de um
ambiente forense;
• Contribuir para o desenvolvimento da estratégia, orientações e
quadros de investigação forense, específicos para o ambiente
legislativo moçambicano;
• Compilar e actualizar o âmbito da investigação forense e a metodologia
para investigações forenses, incluindo a consideração de recursos
adicionais com diferentes conjuntos de competências necessárias;
• Ter conhecimento profundo da legislação moçambicana no âmbito
de um ambiente forense, especificamente do Direito do Trabalho
moçambicano;
• Realizar entrevistas com indivíduos relevantes durante o processo de
investigação em inglês e português;
• Gerir a informação recolhida, avaliar os controlos internos e os pontos
fracos, fornecer recomendações em termos de alegações;
• Testemunhar em actividades pós-investigação sobre investigações
forenses realizadas;
• Envolver-se com peritos forenses para ajudar na recolha de provas e
para fornecer opiniões profissionais;
• Trabalhar com as agências externas relevantes para combater crimes
económicos e outros riscos relacionados;
• Fornecer conhecimentos especializados através de uma compreensão
abrangente das expectativas regulamentares relacionadas com os
riscos de crimes económicos;
• Elaborar relatórios forenses de investigação sobre o resultado das
investigações forenses e obter comentários relevantes das partes
interessadas, de acordo com o protocolo do relatório aprovado;
• Manter o Sistema de Gestão de Casos Forenses com o progresso de
todas as acções de investigação e pós-investigação, bem como dados
de inteligência relevantes;
• Preparar relatórios para as Comissões de Governação e Executiva
relevantes sobre os resultados significativos e o progresso das
investigações forenses;
• Assegurar a adequação dos processos de exposição relativos às
investigações forenses para apoiar as conclusões relatadas e de
acordo com os princípios do plano de melhoria da garantia de
qualidade;
• Ajudar a manter as relações das partes interessadas;
• Gerir a implementação de melhorias inovadoras e mudanças tácticas
nos processos e sistemas dos Serviços de Garantia Sasol (SAS);
• Manter-se a par dos novos desenvolvimentos em ambientes forenses
e fazer recomendações sobre as alterações necessárias.

Responsável pela liderança e pela gestão de primeira linha dos membros da equipa na
implementação das estratégias de manutenção, através do auto trabalho e do trabalho dos
membros da equipa. Construir a equipa e desenvolver os seus conhecimentos e as suas aptidões,
de modo a produzir resultados de primeira linha, tais como a segurança, a ﬁabilidade e a
disponibilidade da instalação, o custo e a motivação e auditar regularmente o desempenho da
equipa e o cumprimento dos regulamentos, das políticas e dos procedimentos de trabalho
relevantes.

Habilitações Literárias
Qualificações:
Licenciatura em Direito ou Ciências Policiais/Militares
Diploma de Pós Graduado em Ciências Criminais constitui uma vantagem

Experiência Mínima
11+ anos relevantes

Reporta ao: Director de Área de Manutenção
Subordinados: Artesãos Eléctricos

Certificação e Filiação Profissional:
A filiação na Associação de Examinadores de Fraudes Certificados
(ACFE), Ordem de Advogados, ou Organismo Profissional relevante seria
vantajosa

Principais Responsabilidades:

Competências

•Gerir, motivar, desenvolver e assegurar liderança directa à equipa de manutenção eléctrica;

Conformidade: Compreensão das regras, regulamentos, sanções e
outros requisitos estatutários, directrizes e instruções relacionadas
com os órgãos e organizações do governo, tanto a nível interno como
externo.

•Liderar a equipa para alcançar a máxima disponibilidade de equipamento e de maquinaria eléctrica
para utilização produtiva, através de uma execução segura, atempada e eﬁcaz dos planos de
manutenção programados em estrita observância do Procedimento de Gestão de Trabalho da
Empresa;

Raciocínio crítico: A acção de pensar criticamente sobre algo de uma
forma lógica, sensata e tendo em consideração todos os factores.
Foco no cliente: Um enfoque contínuo nas necessidades e exigências
dos clientes, antecipando as suas necessidades, permanecendo
sensíveis enquanto executam serviços e respondendo às necessidades
dos mesmos.

•Examinar e validar notiﬁcações de trabalho de manutenção no Sistema Computarizado de Gestão
de Manutenção (CMMS);

Tomada de Decisões: Capacidade de saber quando, e que decisões
devem ser tomadas em simultâneo num ambiente de ritmo acelerado e
em rápida mudança.

•Criar e priorizar Ordens de Trabalho, desenvolver escopos de trabalho, supervisionar a execução
do trabalho em conformidade com todos os requisitos obrigatórios legais e as normas da
empresa e assegurar o registo preciso do trabalho e a conﬁrmação das Ordens de Trabalho no
CMMS;

Entrevistas: Capacidade de conversar com pessoas para recolher
informações para efeitos de recrutamento, necessidades dos clientes,
necessidades comerciais e afins.

•Apoiar os planiﬁcadores/programadores com os dados necessários para a correcta alocação de
recursos, o planeamento e a programação do trabalho de manutenção;

Gestão de pessoas: A interacção, a comunicação, as relações e os
contactos com os trabalhadores, e o estilo em que essas interacções se
realizam. Inclui o desenvolvimento dos trabalhadores e locais de trabalho
inclusivos.

•Realizar inspecções periódicas do equipamento mantido, de modo a observar a qualidade da
manutenção realizada e as condições de funcionamento do equipamento;

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.

•Gerir o orçamento e acompanhar as despesas de manutenção da secção;

Informar: A capacidade de aceder a informação de bases de dados,
formulários, e outras fontes, e preparar relatórios de acordo com os
requisitos.

•Veriﬁcar e inspeccionar regularmente o inventário de ferramentas e de equipamentos da equipa
para assegurar a utilização correcta, a preservação e o apoio com o planeamento e a
orçamentação de sua substituição, quando necessário.

Autodomínio: Assume a responsabilidade de conduzir o próprio
crescimento através do desenvolvimento da auto-consciencialização,
reflexão, procura de informação e auto-correcção.

Habilitações e Experiência Mínimas

Estratégia: A direcção e âmbito de uma organização ou assunto (por
exemplo, tecnologia da informação, transporte, finanças, marketing,
produto) a longo prazo, o que permite obter vantagens para a organização
através da configuração de recursos num ambiente desafiador,
para satisfazer as necessidades dos mercados e para satisfazer as
expectativas das partes interessadas.

•Nível Médio Técnico Proﬁssional em Electricidade.
•Mínimo de 5 anos de experiência em campo relevante como técnico de manutenção e competência
de liderança comprovada.

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 3
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.

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 3 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.
4507
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Artesão de Instrumentação x5
(Instrument Artisan)

ANÚNCIO DE VAGA

Localização: Temane

GESTOR DE ÁREA MANUTENÇÃO
(AREA MANAGER MAINTENANCE)

Breve Descrição / Objectivo do Trabalho
Suportar handover, comissionamento e arranque e produção, fornecendo suporte eﬁcaz para
garantir a manutenção, operabilidade e conﬁabilidade do equipamento, ao mesmo tempo em
que adere aos procedimentos/códigos e utiliza todos os recursos de suporte disponíveis para
garantir a estabilidade e a sustentabilidade da planta.

LOCALIZAÇÃO: TEMANE

Objectivo da função

Principais Responsabilidades
Especíﬁco para comissionamento e arranque:
•Envolvido em funcionamento do sistema de instrumentação;
•Manutenção de avaria da instrumentação durante as actividades de comissionamento e
partida;
•Detecção de falhas em circuitos de instrumentos pneumáticos e eletrónicos;
•Realizar investigações técnicas, análises de falhas e inspecções de plantas;
•Iniciar e auxiliar nas modiﬁcações;
•Competência
comprovada
em
áreas
pré-identiﬁcadas
por
disciplina
da
planta/mina/equipamento/sistemas (aplicação comprovada de treinamento para nível
artesanal;
•Compreender e usar o sistema de documentação de manutenção da planta;
•Compreender o sistema de gerenciamento de trabalho de planeamento;

Garantir de forma económica a disponibilidade
e integridade de activos seguros e confiáveis
para a produção.

• Gerir o ciclo de vida e os planos dos activos;

Manutenção eficaz da planta para garantir
a disponibilidade e confiabilidade dos
equipamentos e instalações da planta.

• Participar do projecto da planta para
manutenibilidade e operabilidade e excepção
de equipamentos após a instalação;

As responsabilidades de manutenção serão
coordenadas por meio de manutenção
preventiva e correctiva por meio de sistemas.

• Gerir o desligamento eficaz da planta.

• Benchmarking para soluções e práticas
ideais;

Educação formal

Principais Responsabilidades

Pós Graduação ou Licenciatura

• Garantir a disponibilidade dos equipamentos
para atender o plano de produção;

Experiência mínima

• Estabelecer e relatar os critérios de
desempenho acordados;

11+ anos relevantes

•Contribuir para a estratégia e direcção geral de manutenção.

• Garantir que o próprio e a equipa cumpram
as metas, prazos e padrões de qualidade;

Educação formal

• Garantir a disciplina financeira e governança
no departamento;

Para concorrer, visite a lista de posições
disponíveis, até ao dia 3 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.

•Conhecimento relevante da planta/mina especíﬁca/processo básico (deﬁnido por disciplina);
•Identiﬁcar necessidades de treinamento e desenvolvimento pessoal e incorporar ao PDP
(Plano de Desenvolvimento Pessoal) com a aprovação do líder do grupo;

NQF Nível 4 Ocupacional/Vocacional/ Nível Médio Técnico

• Optimizar continuamente as actividades de
manutenção;

Competência Manutenção Gr 2

• Garantir que a disponibilidade do equipamento acordada suporte o plano de produção;

Experiência mínima
0 - 3 anos

• Elaborar orçamento anual de manutenção;

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 3 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.

• Gerir os riscos das operações, certificandose de que todos os perigos sejam
identificados, analisados e mitigados a
níveis aceitáveis;
4507
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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 35A004941CPC00172022
Contratação de Serviços de Logística (Alimentação e Impressão
de Material de Treinamento) para Treinamento de Vacinadores
Comunitários, na Província de Inhambane

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

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:
Apresentação da proposta
3/6/2022
às 11.00 horas

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

Validade de Propostas

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

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

Maputo, Maio de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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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 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:
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

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:
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)
4698

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

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.

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

Validade de Propostas

Validade de Propostas

3/6/2022
às 11.00 horas

Data e hora-final para:
Apresentação da proposta

60 dias

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

Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

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
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 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

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
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

Validade de Propostas

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.º5/2016.
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)
4698

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

Validade de Propostas

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
Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
4698

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

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

ANÚNCIO DE CONCURSO

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.

1.

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

2.

3.

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.

4.

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)
4698

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.
Estas comportas serão reabilitadas com o objectivo de permitir o fluxo
regular da água que passa no local.
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;
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.

5.

A proposta deverá ser válida por um período de 120 dias.

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 prazolimite serão rejeitadas:

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

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.

Apresentação da proposta
3/6/2022
às 11.00 horas

Validade de Propostas

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)
4698

Alvará

Data, Hora
e Local de
abertura do
concurso

Garantia
Provisória

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

Empreitada
para
Reabilitação de
Comportas da
Costa de Sol

Local de Concentração:
Loja Vodacom, localizada no
entroncamento entre as Avenidas

Alvará de Obras Dia: 14/6/22
de 3ª Classe,
Entrega:

Categoria I a III,
Marginal e Major General Cândido
Subcategorias 1ª
Mondlane, vulgo Rua Dona Alice
a 14ª
Contacto:

10.00 horas

N/A

Abertura:
10.15 horas

84 784 708 1
87 784 708 5
84 759 668 3

7.

60 dias

Data, Hora e Local de
Concentração para visita

Visita de carácter obrigatório
Data: Dia 2/6/2022, pelas 9.00

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:

Objecto do
Concurso

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.
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
4697

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
16

PUBLICIDADE

Terça-feira, 31 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)

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

COMUNICADO DE IMPRENSA

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO
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

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.

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

300,00

Classe 2

500,00

Total de
vagas

1

Técnico Superior de Saúde N1

Técnico de Administração Hospitalar “A”

3
3

 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).

Taxas (MT)
50,00

Categoria

 Requistos:
I. Ser de nacionalidade moçambicana;
II. Número Único de Identificação Tributária;
III. Idade igual ou superior a 18 anos;
IV. Não ter sido aposentado ou reformado.

Tabela das Taxas de Portagem
Classe 1

Carreira

Total

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:

Classe de Veículos

Nº/
Ord

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.

3. Os utilizadores elegíveis às taxas especiais, nomeadamente os 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,
para formalização e cadastramento.

 Método de selecção
A selecçãos dos candidatos será feita na modalidade de Avaliação Curricular e Entrevista Profissional.

4. A implementação do PROASME está a contribuir para a melhoria da transitabilidade rodoviária, e torna
possível a redução dos custos de transportes, redução do tempo de viagem, redução dos custos de
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.

Tete, aos 30 de Maio de 2022
O Director Provincial
Alex Bertil Miguel Alberto
(Médico de Clínica Geral de 1ª)

Maputo, 30 de Maio de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
AVELINO PEDRO SUMBANE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezassete de Maio de
dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas dezassete verso e seguintes, do livro de
notas para escrituras diversas número 833-C, deste Primeiro Cartório Notarial de
Maputo, perante mim, SARA MATEUS COSSA, Conservadora e Notária Superior, em
exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de AVELINO PEDRO SUMBANE, falecido no dia vinte e cinco de Março de
dois mil e vinte e dois, na via pública, em Boane, natural da Matola, casado que era
com Regina Rodrigues Mapanzene, filho de Pedro Champuane Sumbane e de Leia
Nganhane, com última residência habitual no Bairro Fomento Sial, na Matola, não
tendo deixado testamento nem qualquer outra disposição da sua última vontade,
sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de todos seus bens móveis e
imóveis, os filhos: AVELINO JENNY SUMBANE, AYURA LEIA AVELINO SUMBANE,
BELCIAN LEIANA SUMBANE, menores, naturais de Maputo e cônjuge REGINA
RODRIGUES MAPANZENE, viúva, natural de Maputo, todos residentes na Matola.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros
ou com eles possam concorrer na sucessão à herança do referido AVELINO PEDRO
SUMBANE.
Está Conforme

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
DAGMAR JONOVÁ
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e dois de Abril
de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas sete e seguintes, do livro de notas
para escrituras diversas número 833-D, deste Primeiro Cartório Notarial de
Maputo, perante mim, SARA MATEUS COSSA, Conservadora e Notária Superior,
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de DAGMAR JONOVÁ, viúva, que era natural de Brno, falecida
no dia nove de Maio de dois mil e vinte e um, na República Tcheca, filha de Vaclav
Novotny e Jindriska Hloskova, com última residência habitual nesta cidade de
Maputo, não tendo deixado testamento nem qualquer outra disposição da sua
última vontade, sucede-lhe como única e universal herdeira de todos seus bens
móveis e imóveis, sua filha IRENE BECHANE, solteira, maior, natural de Maputo,
residente nesta cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram à declarada herdeira
ou com ela possam concorrer na sucessão à herança da referida DAGMAR
JONOVÁ.
Está Conforme

Maputo, aos 30 de Maio de 2022

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE ERNESTO AGOSTINHO MATA

A Notária
(Ilegível)
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HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE FÁTIMA MANUEL NHAMAHANGO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte de Maio de dois mil
e vinte e dois, exarada de folhas cento e quarenta e nove a cento e cinquenta, do
livro de notas para escrituras diversas número cento e três, traço “E”, do 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 ERNESTO AGOSTINHO
MATA, no estado de solteiro, maior, natural de Maputo, residente que foi no Bairro
de Albasine, distrito Municipal KaMavota, cidade de Maputo.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais
herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: OSVALDO ERNESTO
MATA, JÚLIA ERNESTO MATA e ALICE ERNESTO MATA, 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.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e três de Maio de
dois mil e vinte e dois, exarada de folhas oitenta e oito a folhas oitenta e nove verso,
do livro de notas para escrituras diversas número trinta, traço “B”, barra BAÚ, deste
Balcão, a cargo da Notária em exercício, VITALIANA DA ANUNCIAÇÃO RABECA
MANHIQUE MACUÁCUA, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de FÁTIMA MANUEL NHAMAHANGO, de então trinta e sete anos de
idade, no estado de solteira, residente à data da morte no Bairro da Matola-RioBoane.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última
vontade, tendo deixado como única e universal herdeira de seus bens, sua filha
VANESSA DE FÁTIMA NHAMAHANGO, menor e residente no Bairro da Matola “J”,
cidade da Matola.
Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias
em nome da falecida.

Está Conforme

Está Conforme

Maputo, aos 30 de Maio de 2022

A Notária
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

Maputo, aos 27 de Maio de 2022
4877

A Notária Superior
(Ilegível)

Matola, aos 30 de Maio de 2022
A Notária
(Ilegível)
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SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Manifestação de Interesse / Carta Convite –

OBJECTO: Consultoria Nacional para Conduzir a Identificação de Crianças com Deficiência Fora
Escola nas Províncias de Nampula, Manica e Maputo.
CONCURSO Nº 02/ACAMO/ PROJECTO TOFI/MPT/2022
Introdução

TERMOS DE REFERÊNCIA

TOFI é um Consortium de parceiros, incluindo Organizações de Pessoas com Deficiência (OPD’s) e
Organizações não-governamentais (ONGs), trabalhando em 6 países africanos: Etiópia, Moçambique, Níger,
Somália, Sudão do Sul e Uganda. Para a Abordagem Inclusiva à Aprendizagem – AIA o Consortium tem
como objetivo: “Melhor acesso à educação pré-primária, primária e secundária inclusiva de qualidade para
meninas e meninos com deficiência.”. Em Moçambique três parceiros colaboram dentro da abordagem
inclusiva à aprendizagem no TOFI: Associação de Cegos e Amblíopes de Moçambique (ACAMO), Fórum das
Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiências (FAMOD) e Save the Children Moçambique (SCM).
Os parceiros trabalham com 22 escolas piloto nas províncias de Maputo, Manica e Nampula. Além de
capacitar professores e conselhos escolares, o trabalho de identificação, triagem e matrícula de crianças
fora da escola faz parte chave no esforço do programa TOFI. De referir que o mesmo programa está sendo
implementado desde o ano de 2019 com término previsto para o ano de 2022.
Os parceiros do Programa TOFI pretendem implementar o pré-estudo ligado a Identificação de Crianças
com Deficiência Fora da Escola nas Comunidades-alvo nas Províncias de Maputo, Nampula e Manica.
Objectivos da actividade de identificação:
A. identificar crianças fora da escola para frequentar a escola;
B. garantir um método de identificação de qualidade aplicado e coordenar esforços com os principais
atores em Moçambique;
C. dar às mesmas crianças a possibilidade de serem encaminhadas para os serviços nacionais de saúde; e
D. oferecer o mesmo material didático às crianças para possibilitar seu acesso à escola e melhorar o seu
aprendizado.
O estudo terá quatro FASES DO ESTUDO/ACTIVIDADE:
1ª - identificação de crianças;
2ª - a triagem,
3ª - encaminhamento; e a
4ª - inscrição na escola.
Método e Informantes-Chave – KIM (contextualização)
A identificação de Crianças com Deficiência (CcD) será feita com base no Método e Informantes-Chave
(Metodologia KIM) – [vide detalhes de procedimento no Guia KIM]. Os Informantes-Chave - KI serão
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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)

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

35A004941NCB00072021

Concurso Público

35A004941NS00052022

Concurso por Cotações

Aquisição e alocação de insumos agrícolas para adaptação à COVID-19

Empresa Adjudicada

N.º do Lote

CASA DO AGRICULTOR

3

Valor adjudicado incluindo
IVA
12.471.489,88MT

AGRI- ARENA

Fornecimento de Serviços de Preparação de Terra (50 hectares) no Regadio de Gandlaze

660.000,00MT

A Autoridade Competente
(Ilegível)

República de Moçambique
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E
RECURSO HÍDRICOS

Termos de Referência para a Área Financeira

FIPAG - TETE
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Adjudicação de Concurso
De acordo com nº 1 do artigo 64 do Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, o FIPAGTete anuncia a adjudicação do seguinte concurso:
Nº do
Concurso

Objecto

Modalidade

Concorrente
Adjudicado

Valor da
Adjudicação
(MT)

Localização

Maputo, Moçambique

Prazo para a candidatura

13-06-2022 (17:00 horas)

Tipo de contrato

Prestação de serviços

Duração do contrato

1 ano (com possiblidade de extensão, sujeito à análise de desempenho, continuidade do
projecto e disponibilidade de fundos)

DEVERES E RESPONSABILIDADES
A) GESTÃO FINANCEIRA

●
●
●
●
●
●
●

Prestação de
01/FIPAGAOT/
UGEA/
CP/2022

serviços de
fornecimento de
combustível e
lubrificantes

Concurso
Público

AUTO
ZAMBEZE

4698

3.000.000,00

B) CONTABILIDADE

●
●
●

Tete, aos 30 de Maio de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)

●
●
232

Elaboração dos orçamentos anuais de projectos e propostas técnicas;
Elaboração e controlo mensal da execução dos orçamentos dos projectos em curso;
Comunicação regular e fluída com os responsáveis
pela execução de projectos;
Elaboração dos mapas e relatórios financeiros de projectos em curso em articulação com a equipa técnica;
Preparação de prestação de contas periódicas para financiadores;
Preparação e acompanhamento de auditorias de projectos;
Relacionamento com financiadores e parceiros para a
gestão financeira de projectos.

Manter actualizado o plano de contabilidade geral e
analítica de projectos;
Tratamento, arquivo e lançamento contabilístico de
documentos específicos de projectos;
Preparação e tratamento da contabilidade analítica
para a realização dos relatórios financeiros de projectos;
Reconciliações de todas as contas dos balancetes de
projectos;
Assegurar a actualização e verificação da contabilidade
geral e analítica de projectos.

C) APOIO ADMINISTRATIVO

●

Gestão e manutenção de arquivo - suporte papel e digital de pastas de projectos (inclui processos de procurement, prestações de serviços, recursos humanos)

CONHECIMENTO

●
●
●
●

Formação: ensino médio ou superior nas áreas de
Contabilidade e Gestão;
Microsoft Office;
Software Primavera (preferencial);
Domínio da língua portuguesa e inglesa falada e escrita.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

●

●

Experiência de trabalho de pelo menos 10 anos em
gestão financeira de projectos e contabilidade, financiados por doadores;
Experiência em gestão de equipas de trabalho.

APTIDÕES

●
●
●
●
●

●
●
●

Capacidade de trabalhar sob pressão e autonomamente;
Capacidade de auto-motivação e autoaprendizagem;
Criatividade e habilidade para trabalhar com recursos
limitados;
Boa capacidade de decisão;
Capacidade de gestão de recursos humanos e de gestão do tempo;
Capacidade de trabalhar em equipa e comunicar eficazmente com diferentes stakeholders;
Orientado(a) para a obtenção quotidiana de resultados;
Flexível no desempenho das suas funções.

INSTRUÇÕES
Os indivíduos que estejam interessados na presente
vaga deverão enviar o seu Curriculum Vitae, até ao dia
13/06/2022, para o endereço electrónico: propostas@
masc.org.mz, indicando claramente o assunto.

4715

ENCONTRE AS MELHORES
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL
Termos e condições aplicavéis

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CARTA DE CONVITE A CONCORRER
MAPUTO, 31/05/2022
Ref.: Procedimento de aquisição de bens CUAMM/AFFIDATO/56

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Notificação de Adjudicação

Assunto: Convite a concorrer para fornecimento de equipamentos, materiais, fármacos e consumíveis
para NCD
Prezados,
O presente documento constitui convite à apresentação de propostas para o fornecimento dos itens acima
referidos. Junto enviamos os seguintes documentos, que constituem parte integrante do processo do
concurso em causa:

A.
Instruções
aos proponentes

 Anexo I + II: Especificações técnicas + oferta técnica

 Anexo III: Repartição do orçamento (Modelo de Oferta Financeira)
 Anexo
IV: Formularios

B.
Informações
complementares

 Grelha de conformidade administrativa
 Grelha de avaliação
C.
Formulário para apresentação de propostas de fornecimento
Aguardamos a sua proposta que deve ser enviada ou diretamente entregue em mão o mais tardar até à
data-limite de apresentação de proposta para o endereço indicado nas instruções aos proponentes.
Ao apresentar uma proposta, aceita também de receber uma notificação do resultado do procedimento
por via eletrónica. Considera-se que recebeu esta notificação na data e hora em que a autoridade
contratante lhe enviar para o endereço de correio eletrónico que indicou na sua proposta.
Caso a decisão seja a de não apresentar uma proposta, agradecemos que nos informe do facto por escrito,
indicando os motivos de tal decisão.
Com os melhores cumprimentos,

Concurso N.º 58A000741/CP/28/2021
Aquisição Consumíveis para Unidade de Hemodiálise do HCM
Nos termos do artigo 35 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, notifica-se à V. Excia a adjudicação do concurso acima de acordo com o seguinte:
Grupo I
Lote 1 - SEPARACTION SCIENTIFIC, LDA no valor de 19,667,234.82MT (dezanove milhões,
seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e quatro meticais e oitenta e dois
centavos) com IVA incluso;
Lote 2 - SEPARACTION SCIENTIFIC, LDA no valor de 5,245,706.41MT (cinco milhões,
duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e seis meticais e quarenta e um centavos)
com IVA incluso;
Lote 3 - ÁCIDO HD - BIHOMEQ no valor de 7.608.000,00MT (sete milhões, seiscentos e oito
mil meticais) com IVA incluso;
-Bicarbonato e Ácido Cítrico - SEPARACTION SCIENTIFIC, LDA no valor de
5,294,670.79MT (cinco milhões, duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta
meticais e setenta e nove centavos) com IVA incluso.
Grupo II
Lote 1 - KAMBENY COMERCIAL, LDA no valor de 6,365,599.43MT (seis milhões, trezentos
e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove meticais e quarenta e três centavos)
com IVA incluso.
Lote 2 - SEPARACTION SCIENTIFIC, LDA no valor de 2,443,499.39MT (dois milhões,
quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove meticais e trinta e
nove centavos) com IVA incluso.
Lote 3- (Com excepção do Hipoclorito de Sódio) SEPARACTION SCIENTIFIC, LDA no valor
de 6,518,586.82MT (seis milhões, quinhentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e seis
meticais e oitenta e dois centavos) com IVA incluso.
De acordo com o nº 2 do artigo 275 do regulamento, fica aberto o prazo de cinco (5) dias para
a apresentação de reclamação, a contar da data de recepção desta notificação.
Cordiais saudações.

Av. Mártires de
Machava, n° 859 R/C
C.P. 686
Maputo
Moçambique

Tel. 21 491794
Cel. 82 3016204
mozambico@cuamm.org

ONG Internacional
autorização em Moçambique Nota
1883/MINEC.DAJC.DONG/2022
Sede Central em Pádua, Itália

A Directora Administrativa do HCM
(Ilegível)
4886
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

Terça-feira, 31 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS NÁUTICAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
(UGEA)

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE ARMANDO PAULINO MACHELE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia vinte e
seis de Maio de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas cento e cinco e seguintes,
do livro de notas para escrituras diversas número quarenta e um, traço B, da
Terceira Conservatória do Registo Civil, com Funções Notarias, perante mim,
MARINELA EDITE DA SILVA MULHOVO, licenciada em Direito, Conservadora e
Notária Superior, em exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbito de ARMANDO PAULINO MACHELE, de então
trinta e quatro anos de idade, natural de Maputo, no estado que era de casado,
sob regime de comunhão geral de bens, com Nosta Fenias Zucula, com última
residência habitual em Maputo, filho de Paulino Mucupe Machele e de Joana
Manuel Mahumane, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da
sua última vontade.
Que o falecido deixou como únicas e universais herdeiras dos seus bens, sua filha
YANA DA GRAÇA MACHELE, solteira, menor, natural de Maputo e sua cônjuge
NOSTA FENIAS ZUCULA, todas residentes na cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram as declaradas
herdeiras ou com elas possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens imóveis e móveis.
Está Conforme
Maputo, aos 26 de Maio de 2022
A Notária
(Ilegível)
4889

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

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.

Verifiquei
O Juiz de Direito
(Ilegível)

De acordo com d) do número 3 do artigo 33 conjugado com o número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº
5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo:
Ord.

Nome do Concorrente

Objecto do Concurso

Modalidade do
Concurso

Valor da Adjudicação com IVA
Incluído

01

TAKE AWAY & MACANETA
NIGHT CLUB

Fornecimento de refeições ao
internato

Ajuste Directo

6.435.000.00MT

Maputo, aos 30 de Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

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

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE LURDES LOUREÇO
MATAVELE
Certifico,
para
efeitos
de
publicação, que por escritura
pública de vinte e cinco de
Abril de dois mil e vinte e dois,
lavrada de folhas 38 a folhas 39,
do livro de notas para escrituras
diversas número 23-A, desta
Conservatória dos Registos e
Notariado de Chókwè, perante
mim,
ASSER
SEBASTIÃO
MABUNDA,
Conservador
e
Notário Superior, em exercício na
referida Conservatória, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de LURDES
LOUREÇO MATAVELE, casada
com Armando Dima, natural
de Maputo, que teve sua última
residência no Bairro de Laulane, Q.
16, casa nº 486, cidade de Maputo,
sendo que a falecida não deixou
testamento nem qualquer outra
disposição da sua vontade.
Mais certifico que na operada
escritura pública foram declarados
como
únicos
e
universais
herdeiros, seus filhos: EGONE
ARMANDO DIMA, solteiro, maior,
natural de Maputo e residente na
cidade de Maputo, ALMERANTE
ARMANDO DIMA, solteiro, maior,
natural de Maputo e residente
na cidade de Maputo, MAILA
ARMANDO DIMA, solteira, maior,
natural de Chibuto e residente
em Lionde, distrito de Chókwè,
província de Gaza e VICENTE
ARMANDO DIMA, solteiro, maior,
natural de Maputo e residente
em Lionde, distrito de Chókwè,
província de Gaza.
Que não existem outras pessoas
que por lei com eles possam
concorrer à sucessão e da herança
fazem parte: Contas bancárias,
bens móveis e imóveis.

Matola, aos 11 de Maio de 2022
A Escrivã de Direito
(Ilegível)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Endereço: Escola Superior de Ciências Náuticas, Av. 10 de Novembro, Praça Roberto Mugabe, Nº01 C.P.637 Telemóvel 843292520 - Maputo
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral
Direcção da Cidade de Maputo
Repartição das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Em cumprimento do disposto nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se em relação a adjudicação do objecto do concurso abaixo o seguinte:
N/O

Objecto de Concurso

Modalidade

01

Arrendamento de 9 imóveis

Ajuste Directo

Distrito
KaMavota
KaMpufumu
Nlhamankulu
KaMaxaqueni
KaMubukwana
KaTembe
KaNyaka

Concorrente Adjudicado

Observação
Apresenta condições inexequíveis

Deserto

Falta de concorrentes

Maputo, aos 31 de Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

Está Conforme
Chókwè, aos 25 de Abril de 2022
O Notário
(Ilegível)

Prédio Zambeze, Av. Karl Marx nº 1440, Telef. 21311530, Fax nº 21305157-Maputo

4746

4891

4812

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos

do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em
vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31
de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a
contar da segunda publicação no jornal “Notícias”,
chamando a quem se julgue com direito a oporse que seja atribuída a Licença de Prospecção e
Pesquisa número 11002L para Metais Básicos,
Metais Preciosos, Minerais Industriais, Terras
Raras e Minerais Associados, no distrito de Mopeia, na província da Zambézia, a favor da requerente SOFALA MINING & EXPLORATION VIII, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17

Latitude
37 0,00
37 0,00
31 20,00
31 20,00
32 40,00
32 40,00
33 10,00
33 10,00
34 20,00
34 20,00
33 50,00
33 50,00
40 10,00
40 10,00

36
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Longitude
00 0,00
58 20,00
58 20,00
02 50,00
02 50,00
03 30,00
03 30,00
04 0,00
04 0,00
04 50,00
04 50,00
06 50,00
06 50,00
00 0,00

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS NÁUTICAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
(UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. A Escola Superior de Ciências Náuticas convida pessoas singulares ou colectivas, interessadas a apresentarem propostas fechadas para o
concurso discriminado na tabela abaixo:
Nº

01

Modalidade de
Contratação e
Referência
CL/01/
ESCN/2018

Objecto do Concurso

Concorrentes
Elegíveis

Data e Hora de entrega
de documentos de
qualificação e propostas

Data e hora de abertura
de documentos de
qualificação e propostas

Validade das
propostas

Preço do
caderno em
MT

Fornecimento de
combustíveis e lubrificantes

Todos

14/6/2022
9.30 horas

14/6/2022
10.00 horas

90 dias

1.000,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los na Secretaria da
Escola Superior de Ciências Náuticas, sita na Av. 10 de Novembro, nº1, Praça Robert Mugabe, em Maputo, dentro das horas normais de
expediente, pela importância não reembolsável de acordo com a tabela acima.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos nove de Maio de dois mil e vinte e
dois
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
4727

Maputo, aos 30 de Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
Endereço: Escola Superior de Ciências Náuticas, Av. 10 de Novembro, Praça Roberto Mugabe, Nº01 C.P.637 Telemóvel 843292520 - Maputo
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

Terça-feira, 31 de Maio de 2022

República de Moçambique
STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral
Direcção da Cidade de Maputo
(Repartição das Aquisições)

ANÚNCIO
Arrendamento de Imóveis
1. O STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral da Cidade de Maputo convida a todos
interessados que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em cartas fechadas
para o arrendamento de 10 (dez) imóveis para o funcionamento dos Órgãos Eleitorais, durante
o Ciclo Eleitoral (2022 - 2025) nos seguintes distritos municipais:
KaMpfumo – 2 (dois) imóveis; Nlhamankulu – 1 (um) imóvel; KaMaxakeni – 2 (dois) imóveis;
KaMavota – 2 (dois) imóveis; KaMubukwana – 1 (um) imóvel; KaTembe – 1 (um) imóvel e KaNyaka
– 1 (um) imóvel.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os termos de referência
ou adquirí-los gratuitamente, na Repartição das Aquisições do Secretariado Técnico de Administração
Eleitoral da Cidade de Maputo, prédio Zambeze, Avenida Karl Max, nº 1440, R/C, Telefone nº
21311529, Cidade de Maputo.
3. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:
a) Título de Propriedade do Imóvel;
b) Fotocópia autenticada de documentos de identificação, tratando-se de pessoas singulares;
c) Escritura Pública ou documento equivalente em originais ou cópias autenticadas, tratando-se
de pessoas colectivas;
d) Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial de que não se encontra em nenhuma das situações de impedimento de contratar com o Estado (para pessoa singular e colectiva);
e) Documento comprovativo da situação fiscal regularizada (pessoa singular ou colectiva);
4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no nº 2 até às 9.45 horas do dia
3/6/2022 e serão aberturas na Sala de Reuniões às 10.00 horas do mesmo dia, o anúncio de
posicionamento será no dia 7/6/2022, pelas 10.00 horas, na Sala de Reuniões, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.
4739

5. O STAE poderá efectuar visitas de reconhecimento aos imóveis propostos sempre que necessário,
devendo os proponentes fornecer contactos telefónicos e endereço dos imóveis.
6. A contratação será regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 31 de Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
Prédio Zambeze, Av. Karl Marx nº 1440, Telef. 21311529, Fax nº 21305157-Maputo
4746

4742

BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO
Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE

4745

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

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Nos termos do artigo 6 do Regulamento do concurso, aprovado pelo Diploma Ministerial nº 61/2000, de
5 de Julho, publicam-se as listas dos resultados de classificação definitivas dos candidatos aprovados e
reprovados ao concurso de ingresso para o provimento de vagas nas carreiras de: Técnico Superior de Obras
Públicas de N1 (6 vagas), Técnico Profissional de Obras Públicas (1 vaga) e Técnico Profissional (1 vaga), a
que se refere o aviso publicado no jornal “Notícias” dos dias 21 e 22 de Outubro de 2021.

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o n° 2 do artigo 33, conjugado com o n° 2, do artigo 63 do Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se
a adjudicação dos concursos abaixo discriminados:

1

2

3

4

Nº de Concurso

Objecto de Concurso

Concurso por Cotações
n°02/CC/25A001652/
UGEA/INGD/2022

Fornecimento de água e
manutenção de bebedores

TC & LUO, LDA

713.788,20MT

Concurso por Ajuste Directo
Aquisição de combustíveis
n°21/25A001652/AD/
e lubrificantes
UGEA/INGD/2022

PETROMOC

4.050.000,00MT

Concurso por Ajuste Directo Prestação de serviços de
n°19/25A001652/AD/
consultoria em comunicação e imagem
UGEA/INGD/2022

ST PROJECTOS E
COMUNICAÇÃO

5

6

Concurso Limitado
n°12/25A001652/CL/
UGEA/INGD/2022

Fornecimento de
17 tablets

7

Concurso Limitado
n°01/25A001652/CL/
UGEA/INGD/2022

Prestação de serviços de
catering

Concurso Limitado
n°01/25A001652/CL/
UGEA/INGD/2022

Fornecimento de produtos
não alimentares, higiene e
conforto

9

Concurso por Ajuste Directo
n°18/25A001652/AD/
Envio de Jornal Electrónico
UGEA/INGD/2022

10

Concurso por Ajuste Directo
n°18/25A001652/AD/
UGEA/INGD/2022

Fornecimento de jornais

Concurso por Ajuste Directo
n°18/25A001652/AD/
UGEA/INGD/2022

Fornecimento de jornais

Concurso por Ajuste Directo
12
n°18/25A001652/AD/
UGEA/INGD/2022

Fornecimento de jornais

Concurso por Ajuste Directo
13
n°18/25A001652/AD/
UGEA/INGD/2022

Fornecimento de jornais

Concurso por Ajuste Directo
14
n°18/25A001652/AD/
UGEA/INGD/2022

Fornecimento de jornais

Concurso por Ajuste Directo
15
n°18/25A001652/AD/
UGEA/INGD/2022

Fornecimento de jornais

Concurso por Ajuste Directo
Fornecimento de jornais e
16
n°15/25A001652/AD/
anúncios publicitários
UGEA/INGD/2022
17

Concurso por Cotações
n°12/25A001652/CC/
UGEA/INGD/2022

18

Concurso por Cotações
n°04/25A001652/CC/
UGEA/INGD/2022

SUPERMERCARDO
MUZAINAH
DIGIDATA
MOÇAMBIQUE, LDA
TRIÂNGULO EVENTOS
E SERVIÇOS, LDA
CASA BHAY

Montagem de vitrinas

447.525,00MT

971.625,00MT

437.579,00MT

58.500,00MT

EXPRESSO DA TARDE

30.640,00MT

JORNAL ZAMBEZE

JORNAL SAVANA

JORNAL MAGAZINE
SOCIEDADE DO
NOTÍCIAS, SA

GUIMINO
CONSTRUÇÕES
TOTALENERGIES

Concurso por Cotações
n°07/25A001652/AD/
UGEA/INGD/2022

Aluguer de sala p/ Retiro
para elaboração da matriz
da Auditoria Interna

21

Concurso por Cotações
n°14/25A001652/AD/
UGEA/INGD/2022

Prestação de serviços para
aparelho de ar-condicionado

Concurso por Cotações
n°08/25A001652/AD/
UGEA/INGD/2022

Prestação de serviços de
manutenção de edifícios
(pintura, mudança de fechaduras, substituição de
lâmpadas, electrobombas,
manutenção de casa de
banho)

ALW SERVICE

Aquisição de arranjos
florais

PÉTALAS PINDULA

Concurso por Cotações
n°15/25A001652/AD/
UGEA/INGD/2022

622.944,00MT

CANAL DE
MOÇAMBIQUE

20

23

1.482.000,00MT

95.000,00MT

DOSSIERS E FACTOS

MULOTANA LODGE

FRIO E SERVIÇOS

1. Técnico Profissional
Nome do Candidato

Nº de Ordem

Classificação

Observação

1º

Francisco Ernesto Magaia

16.83 Valores

Aprovado

2º

Valme Valério Prego

15.18 Valores

Aprovado

3º

Filipe José Panguene

14.51 Valores

Aprovado

4º

Mussá Simão Alberto Mandocate

12.50 Valores

Aprovado

5º

Quelto Janeiro Ismael

12.50 Valores

Aprovado

6º

Eufrásio Camilo da Caridade

12.16 Valores

Aprovado

7º

Manuel Orlando Chivavele

9.17 Valores

Reprovado

2. Técnico Profissional de Obras Públicas

ECRAN - AGÊNCIA
DE PUBLICIDADE E
ATELIER DE DESIGN

Envio de Boletim da Repú- IMPRENSA NACIONAL
DE MOÇAMBIQUE
blica

Concurso por Ajuste Directo
Fornecimento de combus19
n°22/25A001652/AD/
tíveis e lubrificantes
UGEA/INGD/2022

22

246.400,00MT

ANITO SUARES
MACHANGUANE

Fornecimento de produtos
alimentares

11

Nome de Concorrente
Valor Adjudicado
Vencedor

Concurso por Ajuste Directo
Contratação de um consuln°24/25A001652/AD/
tor de informática
UGEA/INGD/2022

Concurso Limitado
n°02/25A001652/CL/
UGEA/INGD/2022

8
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Nome do Candidato

Nº de Ordem

Classificação

Observação

1º

Idília Amélia Mutemba

17 Valores

Aprovado

2º

Gerson Celestino Cavele

16.50 Valores

Aprovado

3º

Atanásio Agostinho Henriques

16 Valores

Aprovado

4º

Gerson de Sousa

15.83 Valores

Aprovado

5º

Itánio da Graça Joaquim

14.75 Valores

Aprovado

6º

Matine Bernardo Belo

14.34 Valores

Aprovado

7º

Rabeca Congolo

14.17 Valores

Aprovado

8º

Narcísio Fernando Magaia

12.99 Valores

Aprovado

9º

Cristiano António Colher

12.66 Valores

Aprovado

10º

Maimbey Samson Nuvunga

12.16 Valores

Aprovado

11º

Nildo Raúl Namburete

12.16 Valores

Aprovado

12º

Fátima Baptista Janeiro

12 Valores

Aprovado

13º

Felsa Francisco Sigaúque

11.66 Valores

Aprovado

14º

Alfredo Joaquim Fumo

10.66 Valores

Aprovado

15º

Eclédio Ananias Nhantumbo

a)

Reprovado

NB: a) Faltou a entrevista
3. Técnico Superior de Obras Públicas de N1
Nome do Candidato

Nº de Ordem

49.500,00MT

40.050,00MT

39.600,00MT

36.000,00MT

1.870.000,00MT

48.000,00MT

94.887,00MT

1.600,00MT

168.480,00MT

200.000,00MT

330.000,00MT

Classificação

Observação

1º

Aires Francisco Gabriel

16.25 Valores

Aprovado

2º

Alcídio Faustino Cumbi

16 Valores

Aprovado

3º

Clébito Venâncio Mugabe

16 Valores

Aprovado

4º

Nilton N. Julião Milane

16 Valores

Aprovado

5º
6º

Darminda da Conceição
Hélio Manuel Domingos Tsucane

16 Valores
15.75 Valores

Aprovado
Aprovado

7º

José Pedro Francisco Uanicela

15.50 Valores

Aprovado

8º

Blaide Tó António Jeremias

15.50 Valores

Aprovado

9º

Henriques Jacinto Sitoe

15.25 Valores

Aprovado

10º

Auneta da Conceição Muhate

14.75 Valores

Aprovado

11º

António Edson Nhabetse

14.75 Valores

Aprovado

12º

Jaime João Paulo

14.75 Valores

Aprovado

13°

Emídio Eugénio Massingue

14,50 Valores

Aprovado

14º

Oquer MateusMunhame

14.25 Valores

Aprovado

15º

Filipe Juvêncio Cumbe

14.25 Valores

Aprovado

16º

Mércio Leonel JossaiFilimone

14.25 Valores

Aprovado

17º

Yuran Fernando Nguenha

14 Valores

Aprovado

18º

Hélder dos Santos Omar

14 Valores

Aprovado

19º

Juvenildo Boaventura Machai

14 Valores

Aprovado

20º

Shozmim Agostinho Vuma

13.75 Valores

Aprovado

21º

Euler Elias Cuminguena

13.75 Valores

Aprovado

22º

Farice Luís SuedeCambalame

13.75 Valores

Aprovado

23º

Emecedio Felisberto Nhaduate

13.50 Valores

Aprovado

24º

Mário Jorge Lamugio

13.50 Valores

Aprovado

25º

Idelson Arlindo Mapande

13 Valores

Aprovado

26º

Gerson Ivan CarlosMabota

13 Valores

Aprovado

27º

Dzedze Marcelino João

13 Valores

Aprovado

28º

Gerson France Cambula

12,84

Aprovado

12.75 Valores

Aprovado

12 Valores

Aprovado

29º

Angelina de Ascensão Cláudio

30º

Hélder Elias de Sousa

31º

Gécica das Dores Sarmento

a)

Reprovado

32º

Roberto Augusto Come

a)

Reprovado

33º
34º

RachideAbdulaRachide
Gildo Raul Magermano

a)
a)

Reprovado
Reprovado

NB: a) Faltaram a entrevista

130.000,00MT

Autoridade Competente
(Ilegível)

Observações:
Os candidatos reprovados poderão reclamar ao Júri do concurso de ingresso, no prazo de 3 dias úteis, a
contar da data da publicação e afixação das listas na Secretaria Central, bem como no portal do Ministério
(www.mophrh.gov.mz).
Maputo, aos 31 de Maio de 2022
O Júri

4736

4743

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO MOÇAMBICANO
COMUNICADO N.º 05/2022
I. Prime Rate Do Sistema Financeiro Moçambicano
No quadro da implementação do Acordo sobre o Indexante Único do Sistema Bancário
Moçambicano, a Associação Moçambicana de Bancos (AMB) comunica o Indexante Único,
o Prémio de Custo e a Prime Rate a vigorar no mês de Junho de 2022, conforme descrito na
tabela abaixo:
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano (calculado pelo BM e AMB)
Descrição
Indexante Único* (calculado pelo Banco de Moçambique - BM)
Prémio de Custo (calculado pela AMB)
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa
15,30%
5,30%
20,60%

*O Indexante Único é calculado tendo como base informação referente ao período do dia
26 de cada mês até ao dia 25 do mês seguinte.

2. Spread Padronizado de Taxas de Juro de Microfinanças
Empréstimos a Particulares

A Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano é a taxa única de referência para
as operações de crédito de taxa de juro variável e resulta da soma do Indexante Único e
do Prémio de Custo. Esta taxa aplica-se às operações de crédito contratualizadas (novas,
renovações e renegociações) entre as instituições de crédito e sociedades financeiras e os
seus clientes, acrescida de uma margem (spread) que será adicionada ou subtraída à Prime
Rate, mediante a análise de risco de cada categoria de crédito ou operação em concreto.
O Acordo sobre o Indexante Único do Sistema Bancário Moçambicano visa promover
uma maior transparência no processo de fixação das taxas de juro variáveis no mercado e
melhorar o mecanismo de transmissão da política monetária.
II. Spreads Padronizados de Taxas de Juro
As instituições de crédito devem divulgar amplamente aos seus clientes e ao público em
geral o spread de crédito padronizado para cada categoria de produto de crédito.
Para cada categoria de produto de crédito será adicionado à Prime Rate o Spread, à vigorar
no mês de Junho de 2022.

1. MyBucks
26,10%
Mozambique MCB, SA
2. MAIS – Microbanco
de Apoio aos
16,40%
Investimentos SA

Empréstimos a Particulares
Instituição

Habitação Consumo

Empréstimos de
Empréstimos de longo
curto prazo (até
prazo (acima de 1 ano)
1 ano)

Leasing
Mobiliário

Leasing
Imobiliário

4,50%

4,50%

4,50%

5,25%

3,00%

4,50%

2. MBIM

1,20%

5,00%

1,30%

1,78%

3,50%

1,20%

3. Standard Bank

1,00%

6,27%

3,31%

3,20%

2,50%

-

4. ABSA

2,75%

10,75%

0,00%

1,00%

5,00%

-

5. Nedbank

2,50%

4,50%

4,50%

2,00%

2,50%

1,50%

6. Moza Banco

5,00%

6,50%

2,00%

3,00%

5,00%

4,50%

7. FNB

2,50%

5,00%

2,00%

2,00%

4,00%

4,00%

8. ABC

4,00%

14,50%

5,00%

5,00%

7,75%

7,75%

9. BNI

-

-

2,00%

4,00%

-

-

6,00%

10,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

11. Ecobank

-

10,00%

4,00%

6,00%

-

-

12.

-

-

4,00%

4,50%

-

-

Big

13.
First
Capital Bank

2,50%

10,00%

0,50%

3,00%

-

-

14.

5,00%

3,00%

4,00%

5,00%

-

-

UBA

36M

26,10%

26,10%

26,10%

16,40%

16,40%

O spread que consta da tabela é indicativo, sendo que a concessão de financiamento é sujeita
à análise de risco interna de cada banco, de forma a aferir a capacidade de endividamento
do mutuário. Cada banco reserva-se o direito de aplicar condições adicionais distintas, em
função do perfil de risco, historial comercial e creditício e eventuais protocolos celebrados
com o cliente ou a sua instituição. O prazo, o grau de cobertura do colateral e o tempo de
relacionamento comercial em todas as categorias de crédito podem variar em função da
avaliação de risco a ser efectuada por cada banco.

48M

60M

72M

84M

25,43%

25,43%

19,70%

N/A

16,40%

16,40%

16,40%

16,40%

N/A

26,20%

29,68%

24,32%

24,42%

20,25%

15,71%

11,92%

11,19%

4. Banco Letshego

10,10%

10,10%

10,10%

10,10%

10,10%

10,10%

10,10%

10,10%

5. Socremo

56,75%

28,75%

24,75%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Empréstimos a Particulares

Empréstimos a Empresas
Empréstimos de
longo Prazo (prazo
acima de 1 ano)

Leasing
Mobiliário

Leasing
Imobiliário

Instituição

Habitação

Empréstimos de curto
Prazo
(prazo até 1 ano)

MyBucks Mozambique MCB,
SA
MAIS – Microbanco de Apoio
aos Investimentos SA

N/A

23,00%

23,00%

N/A

N/A

5,83%

4,00%

4,25%

N/A

N/A

Socremo

56,75%

22,75%

20,75%

N/A

N/A

O spread que consta da tabela acima é indicativo e fixado para novas operações e para
as condições padronizadas abaixo indicadas, sendo que a concessão de financiamento
é sujeita à análise de risco interna de cada instituição, de forma a aferir a capacidade de
endividamento e risco associados do mutuário e da operação, Cada instituição reserva-se o
direito de aplicar condições adicionais distintas destas, em função do perfil de risco, historial
comercial e creditício e eventuais protocolos celebrados com o cliente ou a sua instituição,
O prazo, o grau de cobertura do colateral e o tempo de relacionamento comercial em todas
as categorias de crédito poderão variar em função da avaliação de risco a ser efectuada por
cada instituição,
III.Condições padronizadas por categoria de crédito
1. Condições padronizadas dos Bancos Comerciais
1.1 Condições genéricas aplicáveis a todas as categorias de crédito:
a) O mutuário deve ser cliente do banco há pelo menos 6 meses, com um histórico de
transacções;
b) O mutuário não deve ter incidentes registados na Central de Registos de Crédito do
BM nem outros incidentes junto do sistema bancário, à data do pedido de crédito;
c) O mutuário deve apresentar uma livrança em branco,
Condições específicas aplicáveis a cada categoria de crédito:

Empréstimos a Empresas

1. BCI

10.
Société
Générale

24M

3. Bayport

1.2

1. Spread Padronizado de Taxas de Juro dos Bancos Comerciais

12M

6M

O Indexante Único é a taxa média medida pelo volume das operações efectuadas no Mercado
Monetário Interbancário para o prazo de vencimento de um dia útil (prazo overnight),
nomeadamente (i) as operações à taxa de juro de política monetária (taxa MIMO) entre o
BM e os Bancos Comerciais, actualmente fixada em 15,25%, (ii) as operações repo entre
Bancos Comerciais e (iii) as operações de permutas de liquidez entre Bancos Comerciais. O
Indexante Único é calculado mensalmente pelo BM.
O Prémio de Custo é a margem que representa os elementos de risco da actividade bancária
não reflectidos nas operações do mercado interbancário, o qual é adicionado ao Indexante
Único para constituir a Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano. O Prémio de
Custo é calculado trimestralmente pela AMB, com base numa metodologia que toma em
conta o rating do país, o rácio do crédito em incumprimento, o rácio de crédito saneado e o
coeficiente de reservas obrigatórias para passivos em moeda nacional. A avaliação destes
factores pela AMB resultou no Prémio de Custo referido, conforme comunicação ao Banco
de Moçambique por ofício 17/DIR/AMB/2021, de 25 de Março.

Consumo

Instituição

a) Empréstimo a Particulares para
Habitação:

i. Prazo: 20 anos
ii. Tipo de colateral: hipoteca de imóvel, com uma
cobertura de 120% do valor a financiar, Avaliação do
imóvel com menos de 3 meses, efectuada por uma
empresa reconhecida pelo banco;
1.2.1 Seguro de vida do mutuário e seguro do imóvel;
iii. O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço
máxima de 30% do rendimento líquido mensal do
mutuário,

b) Empréstimo a Particulares para
Consumo:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. O mutuário deve ser funcionário de uma empresa em
regime de contrato por prazo indeterminado, e deve
ser apresentada a carta da empresa a confirmar as suas
funções, contrato e rendimento líquido;
iii. Seguro de vida;
iv. O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço
máxima de 30% do rendimento líquido mensal do
mutuário,

c) Empréstimo de Curto Prazo (até 1
ano) a Empresas:

i. Prazo: máximo de 1 ano;
ii. Colateral aceitável para o banco, com cobertura mínima
de 120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas dos últimos 3 anos,

d) Empréstimo de Longo Prazo
(acima de 1 ano) a Empresas:

i. Prazo: até 7 anos (e acima de 1 ano);
ii. Colateral aceitável para o banco, com cobertura mínima
de 120% do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas dos últimos 3 anos ou plano de
negócios,

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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e) Leasing Mobiliário, para
Particulares e Empresas:

f) Leasing Imobiliário, para
Particulares e Empresas:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;
iii. O objecto do leasing deve encontrar-se na condição de
novo, e deve ser apresentada uma avaliação recente do
mesmo efectuada por uma empresa reconhecida pelo
banco;
iv. O montante a financiar deve corresponder a um máximo
de 90% do valor avaliado do objecto do leasing;
v. O título de propriedade do objecto do leasing deve
passar a estar em nome do banco após a concessão do
financiamento;
vi. Seguro de vida e do objecto do leasing,
i. Prazo: 20 anos
ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;
iii. Deve ser apresentada uma avaliação recente do objecto
do leasing, efectuada por uma empresa reconhecida
pelo banco;
iv. O montante a financiar deve corresponder ao máximo
de 90% do valor avaliado do objecto do leasing;
v. O título de propriedade do objecto do leasing deve
passar a estar em nome do banco após a concessão do
financiamento;
vi. Seguro do objecto do leasing;
vii. Seguro de vida, no caso de o mutuário ser um particular;
viii. Contas auditadas dos últimos 3 anos ou plano de
negócios, no caso de o mutuário ser uma empresa,

i) Empréstimo aos
Funcionários
Públicos

i. Prazo: máximo de 1 ano;
j) Empréstimo de
ii. Colateral aceitável para a instituição, com cobertura mínima de 120%
Curto Prazo (até 1
do crédito pretendido;
ano) a Empresas:
iii. Contas auditadas para os últimos 3 anos,

2. Condições padronizadas de Microfinanças
2.1

k) Empréstimo a
Empresas de
Longo Prazo
(acima de 1 ano)

i. Prazo: até 7 anos (e acima de 1 ano);
ii. Colateral aceitável para a instituição, com cobertura mínima de 120%
do crédito pretendido;
iii. Contas auditadas para os últimos 3 anos ou Plano de Negócios,

l) Leasing
Mobiliário, para
Particulares e
Empresas:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;
iii. O objecto do leasing deve encontrar-se na condição de novo, e deve
ser apresentada uma avaliação recente do mesmo efectuada por uma
empresa reconhecida pela instituição;
iv. O montante a financiar deve corresponder a um máximo de 90% do
valor avaliado do objecto do leasing;
v. O título de propriedade do objecto do leasing deverá passar a estar em
nome da instituição aquando da concessão do financiamento;
vi. Seguro de vida e do objecto do leasing,

Condições genéricas aplicáveis a todas as categorias de crédito:

a) Particular: o mutuário deve apresentar os seguintes documentos:
i) Carta a formalizar o pedido de financiamento, devendo indicar a finalidade, prazo
e garantias,
ii) B,I,/ DIRE ou PASSAPORTE
iii) NUIT (Número Único de Identificação Tributária),
iv) Atestado de residência,
v) Declaração de rendimentos da entidade empregadora do cliente, se aplicável, com
indicação do tempo de trabalho, do regime de contratação e da actual remuneração,
vi) Comprovativos de outras fontes de rendimento (se aplicável),
vii)
Carta informativa sobre a descrição e/ou relação dos bens registados e
rendimentos auferidos, a favor do cliente e/ou avalista,
viii)
Título de provimento (para os Funcionários Públicos)
ix) O mutuário deverá ser funcionário publico há pelo menos 6 meses, ou estar no
regime de contratado;
x) O mutuário não deve ter incidentes registados na Central de Registo de Crédito
do Banco de Moçambique e outros incidentes não regularizados junto do sistema
bancário à data do pedido de crédito;
xi) Anexo à Declaração de rendimentos da entidade empregadora do cliente, com
indicação da data da reforma do trabalhador,
b) Empresas: o mutuário deve apresentar os seguintes documentos:
i) Carta formal a solicitar o financiamento, devendo indicar a finalidade, prazo e
garantias,
ii) Estatutos publicados no B,R (Boletim da República), e/ou alterações efectuadas aos
Estatutos da sociedade (todas actualizações sofridas), Aplicável para sociedades
iii) Certidão de Registo Comercial com validade máxima de 90 dias, em fotocópia
autenticada,
iv) NUIT (Número Único de Identificação Tributária);
v) Alvará ou licença
vi) Informação financeira actualizada, nomeadamente:
 Demonstrações Financeiras referentes aos últimos 3 (três) exercícios económicos
(fecho oficial de contas de acordo com PGC-NIRF);
 Balancete contabilístico (acumulado), mais recente,
vii)
Extratos bancários das instituições referentes aos últimos 12 meses
c) O mutuário (particular e empresa) não deve ter incidentes registados e não
regularizados na Central de Registo de Crédito do Banco de Moçambique e outros
incidentes junto do sistema bancário à data do pedido de crédito;
d) O mutuário (particular e empresa) deverá apresentar uma livrança em branco,
2.2

i. Prazo mínimo de 6 meses e máximo de 84 meses,
ii. Cadastramento da prestação mensal no CEDSIF/E-SISTAFE ou outras
plataformas em uso na instituição,
iii. Seguro de vida,
iv. O mutuário deve ser funcionário público com nomeação definitiva
e deve apresentar carta da instituição a confirmar as suas funções,
contrato e rendimento líquido;
v. Comissão de serviço superior a 10 anos;
vi. Seguro de crédito;
vii. Capacidade de retenção da prestação na fonte;

Condições específicas aplicáveis a cada categoria de crédito:
i.
ii.
g) Empréstimo a
Particulares para
Habitação:

iii.
iv.
v.

i.
ii.
h) Empréstimo a
Particulares para
Consumo:

iii.
iv.
v.

Prazo: 4 anos
Tipo de colateral: hipoteca de imóvel, com uma cobertura de 120%
do valor a financiar, Avaliação do imóvel com menos de 3 meses,
efectuada por uma empresa reconhecida pela instituição;
Seguro de vida do mutuário e seguro multiriscos do imóvel;
O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço máxima de
40% do rendimento líquido mensal do agregado familiar,
Possuir conta salário e/ou outros rendimentos a pelo menos 3
meses,
Prazo: até 5 anos;
O mutuário deve ser funcionário de uma empresa em regime de
contrato por prazo indeterminado e deve ser apresentada a carta
da empresa a confirmar as suas funções, contrato e rendimento
líquido;
Seguro de vida;
O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço máxima de
40% do rendimento líquido mensal do mutuário,
Colateral aceitável para a instituição, com cobertura mínima de
120% do crédito pretendido

ix. Prazo: 20 anos
x. Tipo de colateral: objecto do leasing;
xi. Deve ser apresentada uma avaliação recente do objecto do leasing,
efectuada por uma empresa reconhecida pela instituição;
xii. O montante a financiar deve corresponder até ao máximo de 90% do
m) Leasing
valor avaliado do objecto do leasing;
Imobiliário, para
Particulares e
xiii.
O título de propriedade do objecto do leasing deverá passar a estar
Empresas:
em nome da instituição após a concessão do financiamento;
xiv. Seguro do objecto do leasing;
xv. Seguro de vida, no caso de o mutuário ser um particular;
xvi.Contas auditadas para os últimos 3 anos ou Plano de Negócios, no caso
de o mutuário ser uma empresa,

IV.

Definição dos termos e conceitos (metainformação)

1. Particulares
O sector dos particulares é composto por clientes que sejam pessoas singulares (indivíduos
ou grupos de indivíduos) residentes, reúnam parte ou a totalidade do seu rendimento e
património e consumam certos tipos de bens e serviços,
2. Empresas
O sector das empresas é constituído pelo conjunto de entidades (empresas) que se tenham
constituído ou registado sob uma das formas comerciais reconhecidas na República de
Moçambique, cuja actividade principal consista na produção de bens e serviços mercantis
não financeiros, Integram o sector das empresas, além das sociedades comerciais (conforme
definidas no Código Comercial), os empresários em nome individual, as associações e
organizações não governamentais, partidos políticos e entes públicos,
3. Empréstimo para habitação
Empréstimo destinado à aquisição de nova habitação, entendendo-se como nova habitação
aquela que vai ser habitada pela primeira vez, independentemente da data da sua construção,
4. Empréstimo para consumo
Empréstimo concedido a particulares para operações que não se prendam com os seus
negócios e profissões e estejam relacionadas exclusivamente com créditos usados para
a compra de bens e/ou serviços consumidos pelos particulares individualmente, Inclui,
por exemplo, créditos destinados à aquisição de veículos, mobiliários, electrodomésticos,
equipamento informático e reabilitação de habitação própria,
5. Empréstimos de curto prazo (até 1 ano) a empresas
Empréstimos concedidos no âmbito do exercício de actividade empresarial com maturidade
até 1 ano, para aquisição de meios circulantes,
6. Empréstimos de longo prazo (acima de 1 ano) a empresas
Empréstimos concedidos no âmbito do exercício de actividade empresarial com maturidade
acima de 1 ano, para fins de investimento,
7. Leasing mobiliário e imobiliário
O leasing é uma operação de empréstimo concedido para o financiamento de investimentos
de longo prazo em activos fixos (por exemplo, máquinas e veículos, edifícios e moradias),
Maputo, 31 de Maio de 2022
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do
artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado
pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos
de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal
“Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que
seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número
11000L para Metais Básicos, Metais Preciosos, Minerais
Industriais, Terras Raras, Urânio e Minerais Associados, nos
distritos de Mopeia e Morrumbala, na província da Zambézia,
a favor da requerente SOFALA MINING AND EXPLORATION
VII, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice
1
2
3
4

-17
-17
-17
-17

Latitude
37 0,00
39 10,00
39 10,00
39 50,00

35
35
35
35

54
54
52
52

Longitude
30,00
30,00
0,00
0,00

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17

39
40
40
41
41
34
34
30
30
29
29
31
31
37

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
35
35

51
51
51
51
50
50
53
53
56
56
00
00
58
58

30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
20,00
20,00
0,00
0,00
20,00
20,00

50,00
20,00
20,00
40,00
40,00
0,00
0,00
40,00
40,00
30,00
30,00
20,00
20,00
0,00

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO E DE CANCELAMENTO
Em cumprimento com o instituído no n° 2 do artigo 64 do Decreto n° 05/16, de 08 de Março, comunica-se que, os objectos dos concursos abaixo indicados, foram
adjudicados, desclassificados e cancelados de acordo com o seguinte quadro.
N° de Concurso/
Processo

Ord.

01
02
03
04
05

Maputo, aos nove de Maio de dois mil e vinte e dois
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

06

Objecto

Valor /com IVA (MT)

58A000741/
CL/37/2021
58A000741/
CP/27/2021
58A000741/
CL/14/2022
58A000741/
PD/03/2022
58A000741/
AD/28/2022

Fornecimento de Acessórios para Candeeiros Cialíticos
Tipo Leed 740/730-Heat dos Blocos Operatórios
Aquisição de Consumíveis (Reagentes) para Anatomia Patológica
Lote II: 4.961.838,96
de HCM
Aquisição de Reagentes Assay Cup e tubos de Coagulação para
1.569.040,20
LAC do HCM

58A000741/
CC/12/2022

Adjudicatário

Concurso Cancelado
THL, LDA
THL, LDA

Aquisição de Vacinas de Hepatite “B” para LAC do HCM

82.450,00

MM ENDOCARE, LDA

Aquisição de Papel A4 para Departamento de Aprovisionamento
de HCM

514.215,00

ACADÉMICA, LDA

Fornecimento de Toner HP 12A e MX-237FT para Departamento
de Aprovisionamento

Lote I: 103.545,00
Lote II: 208.494,00

LIVRARIA PAPELARIA
ACADÉMICA

4727

Maputo, aos 31 de Maio de 2022
Endereço: Hospital Central de Maputo
Direcção Administrativa
(Ilegível)
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA
Av. Agostinho Neto, n.º 1164 - Bloco Central - 3º andar - Telefax: 21 357900
Maputo – Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
GABINETE DE DESENVOLVIMENTO DO COMPACTO – II

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
GABINETE DE DESENVOLVIMENTO DO COMPACTO – II
CONCURSO N.° …/GDC-II/MEF/2022

CONCURSO N.° …/GDC-II/MEF/2022

Manifestação de Interesse

Manifestação de Interesse

Contratação de um Técnico Superior de Tecnologias Informação e Comunicação

Contratação de um (1) Especialista em Desenvolvimento do Sector Privado

O Gabinete de Desenvolvimento do Compacto – II, criado pelo Decreto n.° 27/2020, de 8 de Maio, tutelado
pelo Ministro que superintende as áreas da Economia e Finanças, tem como atribuições garantir o
desenvolvimento do Programa Millennium Challenge Compacto-II, realizar estudos e análise, preparar e
disseminar informação de carácter público, entre outras actividades.

O Gabinete de Desenvolvimento do Compacto – II, criado pelo Decreto n.° 27/2020, de 8 de Maio, tutelado pelo Ministro
que superintende as Áreas da Economia e Finanças, tem como atribuições garantir o desenvolvimento do Programa
Millennium Challenge Compacto-II, realizar estudos e análise, preparar e disseminar informação de carácter público,
entre outras. No âmbito das suas atribuições, o GDC-II pretende recrutar um(a) Especialista em Desenvolvimento do
Sector Privado.

Técnico Superior de
Tecnologia Informação e Comunicação organizado(a), dinâmico(a) e devidamente
capacitado(a).

O(A) Especialista a ser contratado deve ser capaz de:

No âmbito das suas atribuições, o GDC-II pretende recrutar

1.

2.

3.

um(a)

O Técnico

• Contribuir para o desenvolvimento planos para consultas públicas e engajamento de partes interessadas, liderar a
organização, gestão e implementação das oportunidades para empresas e investidores privados durante o processo
de desenvolvimento do compacto e de desenho de projectos;

a) Capaz de garantir o funcionamento de sistemas e equipamentos;
b) Melhoria contínua do desempenho e qualidade dos serviços ao utilizador;
c) Planear e organizar a sua área de responsabilidade.

• Contribuir para a identificação e desenvolvimento de propostas de projectos, trabalhando em estreita colaboração
com outros membros da Equipe de Desenvolvimento do Compacto para garantir que sejam levadas em consideração as oportunidades para aliviar/eliminar os constrangimentos ao investimento privado e expandir as actividades
comerciais privadas;

Os(as) candidatos(as) para esta posição deverão responder aos seguintes requisitos:

Os (As) candidatos(as) para esta posição deverão responder aos seguintes requisitos:

a) Grau de licenciatura em Informática, Engenharia Informática, Tecnologias de Informação e Comunicação, Electrónica, Ciência da Computação ou qualquer área relacionada;
b) Cinco(5) anos de experiência na área, particularmente em Tecnologias de Informação e Comunicação ou em área relacionada;
c) Experiência anterior anterior de trabalho para/numa agência governamental ou parceiro de desenvolvimento Internacional e/ou experiência de trabalho a nível nacional;
d) Domínio das línguas inglesa e portuguesa, fala e escrita é fundamental;

• Mestrado em Economia, Negócios, Finanças, Direito ou outra área relacionada com desenvolvimento de negócios
(e/ou investigação e/ou experiência equivalente no sector privado) em Moçambique e/ou região, Doutoramento é
uma mais valia;

Superior de Tecnologia Informação e Comunicação deve, fundamentalmente, ser capaz de:

A admissão ao concurso é solicitada ao Coordenador Nacional do GDC-II, por meio de um requerimento acompanhado dos seguintes documentos obrigatórios:

• Experiência em balancear capital privado em e/ou torno de investimentos públicos (por exemplo, através de parcerias público-privadas, facilidades de crédito, reforma regulatória e institucional) é uma vantagem.
A admissão ao concurso é solicitada ao Coordenador Nacional do GDC-II, por meio de um requerimento
acompanhado dos seguintes documentos obrigatórios:

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade autenticada;
b) Fotocópia do Certificado de habilitações literárias autenticada;
c) Curriculum Vitae, indicando duas referências.
4.

• Sete (7) anos ou mais de experiência profissional anterior em operação comercial do sector privado, instituição bancária/financeira, agência de promoção ou investimentos, organização internacional de doadores e/ou instituições
similares;

a)
b)
c)

Submissão de candidaturas:

Os interessados deverão submeter as suas candidaturas, indicando a posição para a qual está concorrendo,
no prazo de quinze (15) dias, contados a partir da data da última publicação deste anúncio no Jornal,
através do seguinte endereço electrónico: recrutamento.gdc2@gmail.com
Qualquer esclarecimento adicional, contacte o GDC-II na Av. Ahmed Sekou Touré, n.° 21, 4° Andar, falar com
o Sr. Filipe de Carvalho.

Fotocópia do Bilhete de Identidade autenticada;
Fotocópia do Certificado de habilitações literárias autenticada;
Curriculum Vitae, indicando duas referências.

Submissão de candidaturas:
Os interessados deverão submeter as suas candidaturas, indicando a posição para a qual está concorrendo, no prazo de
quinze (15) dias, contados a partir da data da última publicação deste anúncio no Jornal, através do seguinte endereço
electrónico: recrutamento.gdc2@gmail.com

Os Termos de Referência poderão ser solicitados no endereço electrónico acima indicado.

Qualquer esclarecimento adicional, contacte o GDC-II na Av. Ahmed Sekou Touré, n.° 21, 4° Andar, falar com o Sr. Filipe
de Carvalho.

Só os (as) candidatos (as) que responderem devidamente aos requisitos serão convidados para uma
entrevista.

Os Termos de Referência poderão ser solicitados no endereço electrónico acima indicado.
Só os (as) candidatos (as) que responderem devidamente aos requisitos serão convidados para uma entrevista.

Gabinete de Desenvolvimento do Compacto II (GDC II), Av. Ahmed Sekou Touré, n.º 21, 4.° Andar
4740
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ORDEM DOS ARQUITECTOS DE MOÇAMBIQUE
OARQ
COMISSÃO ELEITORAL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES E RESILIÊNCIA
(P166437)

EDITAL
Nº 3/CE/2022, de 28 de Maio

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o n.º 2 do art. 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de
Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:
#

Nome do Concorrente

Objecto de
Concurso

1

ANTÓNIO JOAQUIM
QUEFACE

Coordenador do
Programa

2

ANTONIO LUIS DE
OLIVEIRA

Gestor Financeiuro
do Programa

27

Modalidade do
Concurso

Valor da adjudicação

Juste Directo

US$ 237,500.00 (duzentos
trinta e sete mil e quinhentos
dólares americanos), incluindo
impostos (20%)

Ajuste Directo

US$ 162,500.00 (cento sessenta
e dois mil e quinhentos dólares
americanos), incluindo impostos
(20%)

No âmbito da organização do processo eleitoral para eleição do Bastonário da Ordem dos
Arquitectos de Moçambique (OARQ), por impedimento permanente do actual e nos termos
do disposto no número 1, do artigo 63, conjugado com o artigo 67, ambos do Estatuto da
OARQ, aprovado pela Lei nº 13/2017, de 8 de Setembro e do disposto nas alíneas a), b) e
c) do número 2 do artigo 6 do Regulamento Eleitoral, foi realizada a eleição extraordinária
nos dias 26, 27 e 28 de Maio de 2022, para ocupar o cargo, tendo-se candidatado a vacatura,
os Arquitectos: Luís Lage e Bruno Vedor.
O apuramento final realizado pelas dezoito horas e cinco minutos do dia 28 de Maio de
2022, na presença dos membros da Comissão Eleitoral, ditou a eleição do Arquitecto
LUÍS LAGE para o cargo de Bastonário da OARQ, com 60 votos contra 24 votos, obtidos
pelo Arquitecto Bruno Lage Vedor.
Maputo, aos 28 de Maio de 2022
O Presidente da Comissão Eleitoral
Luís Joaquim Vicente
(Arquitecto e Planeador Físico)

Maputo, aos 31 de Maio de 2022
4744

4887

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.

• 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

Requisitos:

2.1. Prazo

• Possuir formação profissional em Administração Pública, Contabilidade, Gestão de Empresas ou
em áreas afins e
• Experiência profissional comprovada na Administração Pública

As candidaturas têm o prazo de 30 dias, a partir da data da primeira publicação do anúncio no jornal “Notícias”.

1.2. TÉCNICO PROFISSIONAL DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Forma Física: na Secretaria Geral do MCTES, sita na Av. Patrice Lumumba, n.º 770, Maputo, em envelope

Conteúdo de Trabalho Geral

fechado, com menção “Concurso Interno para Selecção de……………(indicar a carreira para a qual se

• 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;

2.2. Local e Forma de entrega das candidaturas

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
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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 VAGA

Agente de Vendas

ANÚNCIO DE CONCURSO
1.

A Autoridade Tributária de Moçambique convida empresas interessadas a submeterem propostas fechadas para o seguinte
concurso:

Nº
1
2.
3.
4.
5.

6.

N.º do Concurso

Objecto

Modalidade

Critério de
Avaliação

01/AT/2022

Concessão de Serviços de Desenho, Implementação, Operação & Manutenção para a Plataforma
Única do Comércio de Moçambique

Concurso
Público

Critério Conjugado

Data e Hora de
Abertura

Quer fazer carreira, ganhar de acordo com as suas vendas mensais?
Temos uma oportunidade para você que gosta de vender e quer ganhar comissões sobre as suas vendas.

Deveres e Responsabilidades

Data: 20/6/ 2022

Venda de Serviços de Seguro de Vida, angariação e gestão de clientes em regime de comissão

Hora: 10.00 horas

Requisitos /Qualificações
• 12a Classe ou equivalente;
• Forte orientação comercial para vendas
• Idade igual ou superior a 21 anos
• Confirmação de Residência
• Cópia do BI Autenticada

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.
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)

4888

Responsabilidades
• Angariar novos clientes;
Venda de Serviços de Seguros de vida, angariação e gestão de clientes em regime de comissão
• Gerir a carteira existente;
• Inserção dos nossos produtos em novos mercados;
• Expandir a rede pessoal de distribuição;
• Propor melhorias aos produtos de acordo com as solicitações encontradas no terreno.

•
•
Interessados
- CVs para: hr@sanlam.co.mz
Com•o código : AV
•
•
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•
•
•
CONSULTOR INDIVIDUAL
•
•
Especialista
em Economia Pesqueira para a Elaboração da Estratégia de

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONSULTOR INDIVIDUAL
Especialista em Governação e Ordenamento Marítimo para a Elaboração da
Estratégia de Desenvolvimento da Economia Azul em Moçambique (EDEA)

Desenvolvimento da Economia Azul em Moçambique (EDEA)

PAÍS: MOÇAMBIQUE
Fu

PAÍS: MOÇAMBIQUE
Fonte de Financiamento: Donativo IDA D8120-MZ
Refª: MZ-PROAZUL-290145-CS-INDV

Fonte de Financiamento: Donativo IDA D8120-MZ
Refª: MZ-PROAZUL-290143-CS-INDV

1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um Donativo do Banco Mundial para implementar
Projecto de Economia Rural Sustentável (PERS), que é a primeira fase de uma abordagem
programática e multifaseada, que tem como objectivo aumentar a produtividade e o acesso
ao mercado para os beneficiários alvo e melhorar as práticas de gestão dos recursos naturais
em áreas selecionadas do projecto, e pretende usar parte destes recursos na contratação de
serviços de consultoria de um Especialista em Governação e Ordenamento Marítimo para
a Elaboração da Estratégia de Desenvolvimento da Economia Azul em Moçambique (EDEA)
2. Os serviços de Consultoria (“os Serviços”) incluem a Conclusão da elaboração da Estratégia
de Desenvolvimento da Economia Azul com horizonte 2030, adequada ao contexto nacional
e alinhada ao contexto regional e africano.
3. A duração do contrato será de 4 meses e espera-se que o início do Contrato seja durante o
mês de Julho de 2022.
4. A descrição detalhada dos serviços entre outros podem ser encontrados nos termos de
referência aos quais se pode aceder seguindo o seguinte link: https://www.proazul.gov.
mz/concursos/
5. O ProAzul, a agência implementadora convida candidatos interessados e com o perfil
requerido a submeter as suas propostas de candidatura que deverão constar dos seguintes
documentos: (i) carta de candidatura, CV (3 páginas), cópias de diplomas ou certificados de
habilitações académicas e 3 referências que poderão ser contactadas durante o processo de
avaliação e comparação de candidaturas. Todos os documentos devem ser apresentados em
Português.
6. Os requisitos mínimos de qualificação incluem:
a) Mínimo de pós-graduação em Ciências do Território, do Ambiente ou da Economia/Desenvolvimento.
b) Mínimo de 10 anos de experiência em desenvolvimento de políticas, estratégias, e
planeamento de ordenamento do espaço marítimo e costeiro e governação do mar;
c) Mínimo de 10 anos de experiência na liderança de serviços de consultoria de natureza
semelhante;
d) Mínimo de 5 anos em trabalhos relacionados com a Economia Azul, com especial ênfase
na Governação e Ordenamento dos Espaços Marítimos;
e) Mínimo de 5 anos na facilitação de processos de consulta pública e condução de trabalhos
com alto envolvimento / engajamento de múltiplas partes interessadas;
f) Mínimo de 5 anos de trabalhos conduzidos para Moçambique, em particular em matérias
relacionadas à Governação e Ordenamento do Espaço Marítimo;
7. Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16
e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial, de Julho
de 2016 (“Regulamentos de Aquisições”), estabelecendo a política do Banco Mundial sobre
conflito de interesses.
8. O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o método Selecção de Consultores
Individuais (IC) estabelecido no Regulamento de Aquisições.
9. As candidaturas deverão ser submetidas através do e-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz
e o assunto deve ser: “Especialista em Governação e Ordenamento Marítimo.” A não
indicação do assunto pode fazer com que a candidatura não seja considerada.
10. O prazo para apresentação de candidaturas é 15 de Junho de 2022, às 14.00 horas.

1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um Donativo do Banco Mundial para implementar
Projecto de Economia Rural Sustentável (PERS), que é a primeira fase de uma abordagem
programática e multifaseada, que tem como objectivo aumentar a produtividade e o acesso ao
mercado para os beneficiários alvo e melhorar as práticas de gestão dos recursos naturais em
áreas selecionadas do projecto, e pretende usar parte destes recursos na contratação de serviços
de consultoria de um Especialista em Economia Pesqueira para a Elaboração da Estratégia de
Desenvolvimento da Economia Azul em Moçambique (EDEA)
2. Os serviços de Consultoria (“os Serviços”) incluem a Conclusão da elaboração da Estratégia
de Desenvolvimento da Economia Azul com horizonte 2030, adequada ao contexto nacional e
alinhada ao contexto regional e africano.
3. A duração do contrato será de 1,5 meses e espera-se que o início do Contrato seja durante o mês
de Julho de 2022.
4. A descrição detalhada dos serviços entre outros podem ser encontrados nos termos de referência
aos quais se pode aceder seguindo o seguinte link: https://www.proazul.gov.mz/concursos/
5. O ProAzul, a agência implementadora convida candidatos interessados e com o perfil requerido
a submeter as suas propostas de candidatura que deverão constar dos seguintes documentos:
(i) carta de candidatura, CV (3 páginas), cópias de diplomas ou certificados de habilitações
académicas e 3 referências que poderão ser contactadas durante o processo de avaliação e
comparação de candidaturas. Todos os documentos devem ser apresentados em Português.
6. Os requisitos mínimos de qualificação incluem:
a) Mínimo de pós-graduação em Economia, Gestão, Ciências do Mar ou outra área relevante,
com ênfase no sector/segmento pesqueiro;
b) Conhecimento de matérias relacionadas com a Economia Azul e com experiência mínima
de 10 anos na coordenação e/ou elaboração, revisão de Políticas, Planos Directores, Planos
Estratégicos e documentos afins no Sector das Pescas em Moçambique e/ou países com
características semelhantes;
c) Forte conhecimento e domínio de instrumentos estratégicos e legais do sector do mar e
pescas em Moçambique - Política Pesqueira e sua Estratégia de Implementação, Plano
Director das Pescas; Política e Estratégia do Mar, e outros instrumentos afins);
d) Capacidade de desenvolver orçamentos que assegurem a implementação de planos de acção,
bem como para a execução de programas e projectos públicos;
e) Experiência comprovada na liderança de serviços de natureza semelhante em firmas
consultoria;
f) Experiência na organização de encontros, reuniões: identificação dos grupos de referência,
organização de grupos de trabalho;
7. Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17
do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial, de Julho de 2016
(“Regulamentos de Aquisições”), estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de
interesses.
8. O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o método Selecção de Consultores
Individuais (IC) estabelecido no Regulamento de Aquisições.
9. As candidaturas deverão ser submetidas através do e-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz e o
assunto deve ser: “Especialista em Economia Pesqueira.” A não indicação do assunto pode
fazer com que a candidatura não seja considerada.
10. O prazo para apresentação de candidaturas é 15 de Junho de 2022, às 14.00 horas.

11. Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.
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Access Bank Mozambique, S.A.
Relatório de Disciplina de Mercado

1. Nota Introdutória
Com o objectivo de reforçar o processo de divulgação de informação tendo em conta
os critérios definidos pelo terceiro pilar do Acordo de 16/GBM/2017 do Banco de
Moçambique foi elaborado o presente Relatório de Disciplina de Mercado do Access
Bank Mozambique, SA (adiante designado simplesmente como Access Bank).

A transacção foi concluída, uma vez que todas as aprovações formais regulamentares e
accionistas foram obtidas. As aprovações regulamentares necessárias para o processo
de fusão são: a aprovação prévia à encomenda, a aprovação em princípio e a aprovação
final após convenção dos accionistas, tendo sido obtidas todas as aprovações à data
do presente relatório.

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.

O Banco continua a trabalhar no sentido de melhorar a sua rentabilidade em 2022,
concentrando-se no crescimento da sua base de activos e depósitos.

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);
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 Access
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 Access 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 2021.
Este documento encontra-se estruturado de forma a cumprir com os requisitos
definidos pelo Aviso n.° 16/GBM/2017 (Disciplina de Mercado) e circular n.º 02/
SCO/2013 (Adequação do Capital Interno) obedecendo ao critério de divulgação de
informação qualitativa e quantitativa.
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.

2. Declaração de Responsabilidade
A Administração do Access Bank procede à divulgação pública do Relatório de Disciplina
de Mercado, em linha com o enquadramento regulamentar previsto pelo Basileia II e
definido pelo Aviso n.º 16/GBM/2017 do Banco de Moçambique, de acordo com uma
política de transparência para com os seus Stakeholders.
Neste âmbito, a Administração do Access Bank 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 Access Bank Mozambique, SA

Em linha com a sua perspectiva estratégica de 5 anos, o Banco concebeu uma
segmentação reforçada das suas Unidades de Negócio Estratégicas. Prevê a adopção
de um modelo de cadeia de valor nas suas Divisões de Banca Comercial e Banca de
Particulares, que é assim concebido para servir toda a cadeia de valor, tendo uma
especialização tanto no lado Input como no lado Supply da cadeia de valor e optimizando
activamente os potenciais inerentes e melhorando a posição de liquidez do Banco sob
um apetite de risco moderado. Tal como contido no documento de estratégia do Banco,
o Banco centrar-se-á em Moçambique como o seu mercado primário, mas alargará a
sua estratégia às economias africanas de alto impacto.
A Divisão de Corporate Banking aspira a ser um actor importante, concentrando-se
na Construção, Comunicações e Indústria em Moçambique. A aspiração da Banca de
Empresas é ocupar o top 7 até 2022, e desbloquear totalmente o potencial da cadeia
de valor em sectores-chave orientados para o consumidor, por exemplo, fabricantes,
empreiteiros, hotelaria/estilo de vida, e sectores públicos. Os motores desta estratégia
seriam a entrega de propostas de valor diferenciadas, por exemplo, produtos, marcas,
gestores de relações especializadas e empregados em todos os grupos de clientes
identificados.
O apetite de risco do Banco é moderado, o que significa que o Banco está disposto a
aceitar um nível mais baixo de perdas ou exposição potencial, relativamente a outros
bancos do sector. O Banco define o seu apetite ao risco qualitativamente e em termos
de métricas quantitativas de risco. Estas métricas incluem ganhos em risco, adequação
de capital, limites de risco, gatilhos, rácios e metas para todos os riscos financeiros.

4. Principios Orientadores da Função de Risco
4.1. Perfil de Risco do Banco
O risco é inerente ao negócio bancário pelo que, o Access Bank encontra-se
naturalmente exposto a variados riscos decorrentes de factores externos e internos,
nomeadamente em função das características dos produtos/serviços e mercados
em que actua. O Perfil de Risco do Banco tem subjacente 9 categorias de risco
consideradas materialmente relevantes para o sector, cuja gestão é essencial para
o desenvolvimento, rendibilidade e sustentabilidade do negócio, assegurando a
conformidade com os requisitos e definições legais, designadamente uma correcta
determinação de fundos próprios e gestão de liquidez adequados às exposições aos
diversos riscos decorrentes da actividade financeira:

4.1.1. Gestão do Risco de Mercado e Análise de Risco
A Unidade de Gestão do Risco de Mercado e Análise de Risco é responsável pelo
desenvolvimento e implementação de uma arquitetura integrada de tratamento de
dados de modo a garantir um nível elevado de qualidade na análise e reporte do risco
global do Banco. A unidade é responsável pela melhoria de todas as funções centrais de
análise de risco e elaboração de relatórios que anteriormente residiam nas respectivas
áreas de gestão risco e é também um motor fundamental para assegurar que o Banco
implementa integralmente Basileia II em alinhamento com as directrizes de gestão
de risco do Banco Central de Moçambique (BM). A equipa é também responsável pelo
Processo de Avaliação da Adequação do Capital Interno (ICAAP), testes de stress,
medição do Risco de Liquidez e outras actividades de medição do risco.

4.1.7. Gestão do Risco Reputacional
A função visa proteger o Banco de potenciais ameaças à sua reputação. A equipa utiliza
continuamente meios proactivos para minimizar os efeitos de danos à reputação,
evitando assim a probabilidade de grandes crises reputacionais, com vista a assegurar,
em última análise, a sobrevivência da organização. Esta função é regida pela Política de
Gestão do Risco Reputacional.

4.1.8. Gestão do Risco Operacional
Risco Operacional é o risco de perdas resultantes de processos, pessoas ou sistemas
internos inadequados ou falhados, ou de acontecimentos externos. A nossa definição
de Risco Operacional exclui riscos regulamentares, riscos estratégicos e potenciais
perdas relacionadas unicamente com julgamentos relativos a riscos de crédito, de
mercado, de taxa de juro, de liquidez, ou de seguros. O Risco Operacional é inerente às
actividades empresariais do Access Bank Mozambique e, tal como acontece com outros
tipos de risco, é gerido através de uma plataforma global concebida para equilibrar uma
forte supervisão empresarial com uma gestão do risco independente e bem definida.

4.1.9. Gestão do Risco de Segurança da Informação
A Segurança da Informação tem a ver com a preservação da confidencialidade,
integridade e disponibilidade dos seus dados. Em resposta ao aumento da ameaça de
Segurança Cibernética às empresas a nível mundial, desenvolvemos uma Plataforma
de Segurança Cibernética e adoptamos uma abordagem de defesa forte para
cobrir práticas de Segurança Cibernética, processos de segurança da informação e
infraestruturas que incluem: Governação, Operações e Infraestruturas de Segurança
Cibernética. O compromisso do Banco para com a Segurança da Informação está
evidenciado na Política Global de Segurança da Informação.

4.1.10. Gestão do Risco da Banca Digital
Os contínuos avanços e inovações na tecnologia e a necessidade infinita de melhorar
os serviços fizeram da Banca Digital uma opção estratégica que o Banco adoptou
recorrendo a uma abordagem mitigadora adequada para lidar com os riscos inerentes
envolvidos no negócio. Em resposta às necessidades da digitalização, desenvolvemos
uma Estrutura de Gestão do Risco da Banca Digital que permitirá ao Banco adoptar
um apetite global pelo risco de “risco moderado”, ao mesmo tempo que abraçamos
processos digitais para satisfazer as necessidades dos nossos clientes.
Sendo uma instituição financeira, o Access Bank encontra-se sujeito a um conjunto de
riscos, directa e indirectamente, ligados à sua actividade, cuja gestão pode permitir ou
impossibilitar o alcance dos objectivos traçados pela organização.
Deste modo, a gestão destes riscos faz parte do processo normal de gestão do Banco
e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento equilibrado e sustentado do
Access Bank. Para além de contribuir para a optimização do binómio rendibilidade/risco
da organização, assegura também que o perfil de risco do Banco esteja alinhado com a
visão e posições estratégicas definidas pelos acionistas.
O Access Bank tem por política e princípio, uma gestão de risco rigorosa e dotada
de todos os meios necessários para assegurar a viabilidade e sustentabilidade do
modelo de negócio e da estratégia do Banco, gestão esta que é regida por princípios,
procedimentos e metodologias de controlo e reporte ajustados à dimensão e
complexidade da organização.

4.2. Estrututa e Responsabilidades pela gestão do Risco.
Estrutura Organizacional da Função Risco
Conselho de Admnistração

4.1.2. Gestão do Risco de Crédito
O Unidade de Gestão do Risco de Crédito é responsável por assegurar que a exposição
global ao risco de crédito do Banco seja mantida a níveis prudentes e consistentes com
o capital disponível, através da revisão trimestral de vários tipos de crédito. A unidade
ajuda a implementar Políticas, Sistemas e Controlos internos eficazes para identificar,
medir, monitorar e controlar as concentrações de risco de crédito. As actividades são
regidas pela Política de Crédito.

Comité de Auditoria
do Conselho de
Administração

Comité de
remunerão
& Governação do CA

Comité de Crédito
do Conselho de
Administração

Comité de Gestão
de Risco do Conselho
de Administração

Comitté Digital & de IT
do Conselho de
Administração

4.1.3. Gestão do Risco Ambiental e Social

3. Âmbito de Aplicação
3.1. Divulgações Qualitativas
As informações apresentadas no presente relatório referem-se ao Access Bank
Mozambique, S.A., uma instituição de crédito constituída de acordo com a lei
moçambicana, com sede na Rua dos Desportistas n.º 480, Maputo Business Tower, 18.º
andar, Cidade de Maputo, registada na Conservatória do Registo Comercial sob o N.º
101068919.

O Access Bank Mozambique, S.A. possui uma Unidade de Gestão do Risco Ambiental e
Social estabelecida que reporta ao Director de Gestão do risco. O Banco implementou
um conjunto de ferramentas de avaliação da sustentabilidade social e ambiental das
operações de crédito, a qual possibilita o rastreio, avaliação e emissão de relatórios, de
acordo com as Políticas do Banco, os Princípios do Equador e as Normas de Desempenho
do IFC. Este processo possibilita-nos assegurar que todos os projectos financiados são
responsáveis, reduzindo assim o nosso impacto ambiental e contribuindo nos esforços
de desenvolvimento de uma economia verde. As actividades são regidas pela Política
de Gestão de Riscos Ambientais e Sociais.

O Access Bank Mozambique, S.A. é um Banco privado, constituído em Moçambique
a 30 de Outubro de 2018. É uma subsidiária do Access Bank PLC, que é um banco
comercial universal que opera uma rede de mais de 650 balcões, com presença em
13 países e três continentes. Tem mais de 46 milhões de clientes e emprega mais de
28 mil colaboradores nas suas operações na Nigéria, Reino Unido, Gâmbia, Zâmbia,
Kenya, Ruanda, Congo, Serra Leoa, Gana, África do Sul, Botswana, Camaroes, Guine
e Moçambique. Possui ainda escritórios de representação na China, Líbano, Índia e
Emirados Árabes Unidos.

4.1.2. Gestão do Risco de Crédito

O Access Bank Mozambique, S.A., iniciou as suas actividades no segundo semestre de
2020, com o culminar de um conjunto de acções empreendidas no sentido de adequar à
realidade local uma série de Políticas e Manuais de Gestão de Risco desenvolvidas à nível
da casa-mãe, bem como em conformidade com as melhores práticas internacionais,
com o propósito final de estabelecer uma adequada gestão integrada dos Riscos a que
o Banco se encontra exposto.

O Access Bank Mozambique, S.A. possui uma Unidade de Gestão do Risco Ambiental e
Social estabelecida que reporta ao Director de Gestão do risco. O Banco implementou
um conjunto de ferramentas de avaliação da sustentabilidade social e ambiental das
operações de crédito, a qual possibilita o rastreio, avaliação e emissão de relatórios, de
acordo com as Políticas do Banco, os Princípios do Equador e as Normas de Desempenho
do IFC. Este processo possibilita-nos assegurar que todos os projectos financiados são
responsáveis, reduzindo assim o nosso impacto ambiental e contribuindo nos esforços
de desenvolvimento de uma economia verde. As actividades são regidas pela Política
de Gestão de Riscos Ambientais e Sociais.

A Gestão de Risco constitui para o Access Bank 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 Access Bank
em linha com a exigência regulamentar de supervisão interna e externa. As políticas e
procedimentos de gestão de riscos adoptados pelo Access Bank visam dar cobertura
aos riscos que emergem da actividade desenvolvida em consonância com o Aviso n.º 4/
GBM/2013 – Directrizes de Gestão de Risco, almejando assegurar e monitorizar, numa
perspectiva de gestão estratégica e corrente, o risco da actividade do Banco.

3.2. Posição Empresarial e Estratégia
O Access Bank Mozambique, S.A. iniciou as suas actividades no segundo semestre
de 2020. Em 2021, a posição do Banco no mercado moçambicano foi reforçada com a
conclusão da combinação de negócios com a African Banking Corporation Moçambique
(BancABC).
A Direcção do Access Bank Moçambique tinha assinado um acordo de compra e venda
com a Atlas Mara para adquirir 100% das suas acções ao antigo banco, African Banking
Corporation Moçambique (“BancABC”). Esta fusão entrou em vigor a 21 de Dezembro
de 2021 após a aprovação do Banco Central.
Com base no esquema da transacção, a Atlas Mara recebeu MZN 759.108 milhões
como contrapartida inicial, há outro elemento de contrapartida diferida (MZN 688.083
milhões) que será liquidado em Setembro de 2022 se todas as condições estabelecidas
no acordo de compra e venda forem devidamente cumpridas.

Cabe à Unidade de Gestão do Risco de Mercado e Análise de Risco assegurar que a
exposição global ao Risco de Mercado do Banco seja mantida a níveis consistentes com
o capital disponível. Também ajudam a definir o nível de tolerância ao Risco de Liquidez
e asseguram que o Risco de Liquidez é identificado, medido, monitorizado e controlado.
As actividades são regidas pela Política de Gestão do Risco de Mercado e de Liquidez.

4.1.3. Gestão do Risco Ambiental e Social

4.1.4. Gestão do Risco de Mercado e do Risco de Liquidez

Comité de Gestão
de Risco Operacional

Comité de Gestão
de Risco

Divisão de Auditoria
Interna

Comité de Gestão
de Activos e Passivos

Divisão de Gestão
de Risco

Comité de Gestão
de Crédito

Divisão de Conduta
& Compliance

Funções e Responsabilidades do Conselho de Administração, Comités de Risco e
Funções de Gestão do risco
O modelo de governação do Access Bank tem como objectivo alcançar, com
transparência e rigor, uma separação de funções entre os diversos órgãos sociais,
permitindo uma maior eficácia do funcionamento do Banco.
As Funções e Responsabilidades são definidas em três níveis, a saber:
Nível 1 - Políticas e Estratégia
O Conselho de Administração (CA), o Comité de Gestão de Risco do Conselho
de Administração (CGRCA), o Comité de Crédito do Conselho de Administração
(CCCA), o Comité de Auditoria do Conselho de Administração (CACA), o Comité
de Remunerações e o Comité Digital & TI do Conselho de Administração são
responsáveis pela aprovação das Políticas e pela sua implementação em todo o
banco.

Cabe à Unidade de Gestão do Risco de Mercado e Análise de Risco assegurar que a
exposição global ao Risco de Mercado do Banco seja mantida a níveis consistentes com
o capital disponível. Também ajudam a definir o nível de tolerância ao Risco de Liquidez
e asseguram que o Risco de Liquidez é identificado, medido, monitorizado e controlado.
As actividades são regidas pela Política de Gestão do Risco de Mercado e de Liquidez.

Nível 2 - Monitoria e Controlo de Riscos
Comité de Gestão de Risco (CGR), Comité de Gestão do Risco Operacional (CGRO),
Comité de Gestão de Crédito (CGC), Comité de Gestão de Activos e Passivos
(ALCO), e Comité de Gestão de Compliance são responsáveis por assistir o CA,
CCCA e CGRCA no acompanhamento da implementação das Políticas de Risco.

4.1.5. Gestão do Risco de Compliance

Nível 3 & 4 - Coordenação e Operação de Risco
As Unidades de Gestão do risco, para os riscos específicos, são responsáveis
pelos aspectos operacionais da implementação das Políticas de risco. O Director
da Divisão de Gestão do Risco tem o papel de supervisionar as funções das
Unidades/Grupos de gestão especializada do risco.

O Banco organiza a sua função de Compliance e estabelece prioridades para a gestão
do seu Risco de Compliance de uma forma consistente com a sua própria estratégia
e estruturas de gestão do risco. Os membros do Conselho de Administração e todos
os níveis de colaboradores têm formação, pelo menos uma vez em cada exercício
financeiro sobre Combate ao Branqueamento de Capitais, Combate ao Financiamento
do Terrorismo, Política de Identificação de Clientes - Know Your Customer e AntiSuborno e Anti-Corrupção (“AML/CFT/KYC”), tal como consta da Política do Banco.
O Banco elegeu um Director Não-Executivo que é responsável pelo programa
Access Bank Mozambique de Combate ao Branqueamento de Capitais / Combate ao
Financiamento do Terrorismo (AML/CFT). Com o Director de Conduta & Compliance
e o protocolo de escalonamento do risco de compliance em vigor, o Comité de Gestão
do Risco e o Conselho de Administração através do Comité de Gestão do Risco do
Conselho de Administração (CGRCA) servem como canais para a comunicação do
risco de compliance. O Access Bank Mozambique, S.A. tem um programa AML/CFT
aprovado pelo Conselho de Administração. Este está contido no Manual de Compliance
do Banco, que é revisto e actualizado anualmente.

4.1.6. Gestão Estratégica do Risco
Esta função supervisiona o processo de gestão Estratégica do Risco. Assegura também
que o Banco dispõe de uma Plataforma de Gestão Estratégica do Risco adequada, que
se adapta às suas próprias circunstâncias e necessidades. A Gestão Estratégica do
Risco consiste em identificar e gerir o risco actual ou potencial para os resultados e o
capital resultante de decisões empresariais adversas, implementação inadequada de
decisões ou falta de capacidade de resposta a mudanças no ambiente empresarial.
Esta função é regida pela Política de Gestão Estratégica do Risco.

Conselho de Administração
O Conselho de Administração (CA), que representa os interesses dos stakeholders,
tem a responsabilidade máxima pela Gestão do Risco. O CA tem a responsabilidade
principal de:
Aprovação de Políticas de Risco para impor um conjunto de normas de gestão do
risco em todo o banco que incluem a identificação, medição, definição de exposição
e limites de risco, monitoria, controlo e reporte de riscos.
Estabelecer o apetite para a tomada de riscos a nível do banco e a vários níveis em
consonância com as estratégias de negócio.
Determinação de estratégias de gestão do risco para permitir a maximização da
rentabilidade ajustada ao risco.
Assegurar a eficácia, independência e integridade do sistema de gestão do risco
através de controlo interno e de auditoria.
Rever periodicamente (pelo menos uma vez por ano) a Estratégia de Risco e as
Políticas de Risco significativas do Banco.
As funções e responsabilidades de supervisão da Gestão de Riscos do Conselho de
Administração serão delegadas nos seguintes comités:
Comité de Gestão do Risco do Conselho de Administração
Comité de Crédito do Conselho de Administração
Comité de Remuneração do Conselho de Administração
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Comité de Auditoria do Conselho de Administração
Comité Digital & TI do Conselho de Administração
Sem prejuízo das funções destes Comités, o Conselho de Administração retém a
responsabilidade final pela Gestão dos Riscos.

Comité de Gestão do Risco do Conselho de Administração
O Comité de Gestão do Risco do Conselho de Administração é responsável por todos
os Riscos Materiais, a excepção do Risco de Crédito, que será gerido pelo Comité de
Crédito do Conselho de Administração. O comité é estabelecido pelo CA como comité
permanente para assistir o CA na Gestão de risco. O objectivo do comité de nível
superior é assistir o CA, em virtude dos poderes que lhe foram delegados pelo CA.
O comité tem plena 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. Seguem-se os Papéis e
Responsabilidades do CGRCA:
O principal papel do CGRCA é coordenar eficazmente os esforços dos Comités
de Risco para fornecer uma visão global dos riscos enfrentados pelo Banco ao CA
em intervalos regulares e para implementar eficazmente a estratégia do CA para a
gestão de riscos.
Com base nos relatórios recebidos, o CGRCA tomará decisões e dará orientações /
mandato aos comités de risco e funções relevantes do Banco na Gestão de Riscos.
O CGRCA monitora regularmente a adequação do capital mantido pelo Banco, com
base na Política de Capital do Banco.
Emite recomendações adequadas ao CA, bem como examina quaisquer outros
assuntos que lhe sejam submetidos pelo CA.
O CGRCA analisa as questões levantadas pela Auditoria Interna que tenham impacto
na gestão do risco e produz recomendações adequadas ao CA.
O Comité, em virtude dos poderes que lhe foram delegados pelo CA, aprova
quaisquer alterações nas Políticas de Risco. A necessidade de alterações à Política
deve ser devida a razões legítimas, a saber, alterações regulamentares e mudanças
inesperadas no cenário empresarial. As alterações à Política aprovada pelo CGRCA
devem ser ratificadas pelo CA, dentro de um prazo aceitável estabelecido pelo CA.
Aprovação de excepções às Políticas de Risco após averiguação exaustiva das
circunstâncias que conduzem às referidas excepções, natureza, dimensão e
autenticidade das excepções. Os casos repetidos de excepções semelhantes
devem ser tratados através de alterações nas Políticas, em vez de serem aprovados
como excepções.
O CGRCA revê os papéis dos comités de risco, pelo menos anualmente, com base na
revisão das Políticas e fornece recomendações adequadas ao CA.

Comité de Crédito do Conselho de Administração
O Comité de Crédito do Conselho de Administração é responsável pelo Risco de
Crédito e é constituído como um comité permanente para assistir o CA na Gestão do
Risco de Crédito.
O papel principal do CCCA é gerir eficazmente o Risco de Crédito com que o Banco
se depara e reportar ao CA em intervalos regulares e implementar eficazmente a
estratégia do CA para a Gestão do Risco de Crédito
Aprovar Políticas de Gestão do risco de Crédito, orientações de avaliação e propostas
padrão sobre a recomendação do Comité de Gestão de Crédito (CGC)
Com base nos relatórios recebidos, o CCCA tomará decisões e dará orientações /
mandato ao CGC e funções relevantes do Banco na gestão do risco de crédito.
Aprovar a metodologia de Classificação de Crédito do Banco e assegurar a sua
correcta implementação.
O CCCA controlará regularmente a adequação do capital para a cobertura do risco
de crédito mantido pelo Banco, com base na Política de Capital do Banco.
Emite recomendações adequadas ao CA, bem como examina quaisquer outros
assuntos que lhe sejam submetidos pelo CA.
Rever as questões levantadas pela Auditoria Interna que têm impacto na Gestão do
Risco de Crédito do Banco e fazer recomendações adequadas ao CA.
O Comité, em virtude dos poderes que lhe foram delegados pelo CA, aprovará
quaisquer alterações nas Políticas de Risco. A necessidade de alterações à Política
deve ser devida a razões legítimas, a saber, alterações regulamentares e alterações
inesperadas no cenário empresarial. As alterações à Política aprovada pelo CA devem
ser ratificadas pelo CA dentro de um prazo aceitável estabelecido pelo CA.
Aprovação de excepções à Política de Risco de Crédito, após averiguação exaustiva
das circunstâncias que conduzem a excepções, natureza, dimensão e veracidade
das excepções. Os casos repetidos de excepções semelhantes devem conduzir
a alterações nas Políticas ou ser tratados através de alterações, em vez de serem
aprovados como excepções.
O CCCA irá rever os papéis dos comités de risco, pelo menos anualmente, com base
na revisão das Políticas e fornecer recomendações adequadas ao CA.

Comité de Tecnologia de Informação e Banca Digital do Conselho de Administração
O Comité foi constituído para supervisionar os investimentos do Banco em tecnologia
da informação e a disponibilização digital de ponta-a-ponta dos seus produtos e
serviços.
Os vários comités do CA têm autoridade para analisar questões da sua competência e
reportar ao Conselho as suas decisões e/ou recomendações; a responsabilidade final
por todos os assuntos é do Conselho de Administração. Os papéis e responsabilidades
do Comité de Tecnologia de Informação e Banca Digital do Conselho de Administração
(CDTICA) são os descritos nos estatutos do mesmo. Tanto o Comité de Gestão
de Riscos do CA como o Comité de Crédito do Conselho podem formar e delegar
autoridade em subcomités, compostos por um ou mais membros do Comité,
conforme considerado necessário ou apropriado. Cada subcomité tem plenos poderes
e autoridade do Comité, sujeito aos termos da sua autoridade delegada.
Os papéis e responsabilidades do Comité de Auditoria do Conselho de Administração
são os que constam do Estatuto do Comité de Auditoria do Conselho de Administração
do Banco.
Funções dos Comités de Gestão de Risco
As funções dos Comités de Risco, tais como o Comité de Gestão do Risco (CGR), o
Comité de Gestão do Crédito (CGC), Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO), o
Comité de Gestão do Risco Operacional (CGRO) e o Comité de Gestão de Compliance
(CGC) foram abordadas em pormenor nas respectivas Políticas de Gestão do Risco. É
obrigatório o seu cumprimento a todo o momento.
Unidades de Gestão do risco
As Unidades de Gestão do Risco (UGR), a saber: Unidade de Gestão do Risco de
Crédito, Unidade de Gestão do Risco de Mercado, Unidade de Gestão do Risco
Operacional, de Passivos e Activos e Unidade de Análise e Informação de Risco são
chefiadas pelo Director de Gestão do Risco. Estas unidades são o centro nevrálgico
para a recolha de dados, análise dos factores de risco, interpretação dos resultados e a
sua ampla divulgação junto dos comités relevantes para a gestão do risco. Os relatórios
produzidos pelos constituintes das UGR irão trazer à tona informações valiosas a
nível de exposição individual e a nível de carteira, sempre que relevante. As UGR são
responsáveis pelo arquivo de dados brutos e derivados, relatórios e outras análises
para a construção de modelos de risco, validação e documentação.
Funções do Director de Gestão do Risco (DGR)
Proporcionar liderança global, visão e direcção para a divisão de gestão global do
risco em todo o Banco, para a gestão de riscos como o risco reputacional, o risco
legal e de compliance, o risco de crédito, o risco de mercado e o risco operacional.
Dada a necessidade de integração dos riscos, o Director de Gestão de Riscos,
desempenha um papel significativo na coordenação dos esforços dos comités de
risco conducentes à agregação de riscos.
Estabelecer um enquadramento integrado de gestão do risco para todos os aspectos
de riscos em todo o Banco. Para o conseguir, o DGR deve concentrar-se nos vários
aspectos da Gestão de Riscos, obtendo uma visão adequada em todas as funções
onde os riscos possam ameaçar o Banco.
Alargar os princípios de risco a uma estratégia de negócio mais ampla.
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. O DGR deve também
conceber Políticas e Procedimentos adequados para gerir tais riscos.
Assegurar o desenvolvimento de estruturas e processos para a gestão do Risco de
Segurança Digital e da Informação.

Atribuição de capital a actividades comerciais com base no risco e optimização
da carteira de risco do Banco, através de actividades comerciais e estratégias de
transferência de risco.
Compreender a estratégia de negócio do Banco e utilizar as medidas necessárias
para influenciar tanto a direcção como os gestores e funcionários responsáveis pela
tomada de decisões quotidianas.
Habilitar o Banco a tomar decisões com base numa melhor apreciação da relação
entre risco e retorno.
Desenvolver as Políticas de Gestão do Risco, incluindo a quantificação do apetite de
risco do Banco através de exposição específica e limites de risco.
Implementar Políticas de Risco e sistemas adequados para identificar a correlação
entre os riscos no âmbito empresarial do Banco, a fim de permitir a integração dos
riscos.
Responsabilidade pela realização de testes integrados de stress.
Assegurar a validação dos modelos sob todos os fluxos de risco.
Assegurar o desenvolvimento dos sistemas analíticos e das capacidades de gestão
de dados para apoiar o programa de gestão de riscos.
Monitoria dos limites globais dos riscos de crédito, de mercado e operacionais a nível
bancário.
Recolher dados sobre situações de risco e integrar esses dados a partir de uma
multiplicidade de sistemas, para construir uma visão clara e precisa dos riscos em
todo o Banco.
Assegurar o desenvolvimento e implementação de sistemas de informação
apropriados para a medição e comunicação de riscos, que identifiquem prejuízos,
riscos-chave a gerir, incidentes, etc.
Informar o Conselho de Administração sobre questões de risco significativas no
Banco e sobre as estratégias de transferência de risco tomadas, a fim de alcançar a
mitigação de tais riscos.
Educar as partes interessadas do Banco sobre a sua estratégia de gestão do risco.
Melhorar a prontidão da gestão do risco do Banco, através de programas de
comunicação e formação de colaboradores, sobre Políticas e estruturas de gestão do
risco, medição e incentivos do desempenho com base no risco e outros programas
de gestão da mudança.
Desenvolver estratégias alternativas de transferência de risco, tais como cobertura
de seguro para empréstimos e perdas operacionais, derivados de crédito,
securitização de empréstimos, etc.
Assegurar que a organização está em total conformidade com os regulamentos é
uma função chave do Director de Conduta e Compliance.
Director Financeiro
O Director Financeiro (DF), na estrutura global, desempenhará um papel de apoio para
integrar o lado do risco com o lado do negócio, fornecendo análises vitais da carteira,
do produto e da rentabilidade do cliente, para além do planeamento do capital com
base no apetite de risco e nas Políticas de Risco.
O DF é responsável por:
Implementação da Política de Capital.
Determinação da Estrutura de Capital de acordo com a Política de Capital.
Assegurar o nível desejado de Adequação de Capital.
Angariação de Capital: Calendário e Quantidade.
Planeamento de capital incluindo capitalização de contingência.
Possuir e implementar um sistema de preços de transferência de fundos.
Alocação e Repartição de Custos.
Cálculo da Rentabilidade Ajustada ao Risco a vários níveis, a saber: Divisões, Produtos
e Clientes
As funções acima referidas são relativas à responsabilidade do DF, em relação ao risco
e não são exaustivas.
Funções do Director de Conduta e Compliance
Desenvolver e assegurar a implementação de um sólido plano de compliance alinhado com o universo de compliance do Banco.
Desenvolver e promover uma conduta sólida e valores éticos dentro do Access Bank
Mozambique, SA.
Aconselhar o Conselho de Administração e a direcção sobre políticas regulamentares e as suas responsabilidades regulamentares.
Supervisionar a conformidade do Banco com os requisitos comerciais e regulamentares e assegurar que as acções de mitigação sejam implementadas adequada e
prontamente.
Desenvolver e manter um Manual de Compliance abrangente para o Banco e assegurar a sua constante actualização.
Desenvolver um programa anual de Formação e Desenvolvimento “à medida”
para promover a sensibilização dos colaboradores, da Direcção e do Conselho de
Administração para compliance.
Gerir os programas AML/CFT e de sanções do Banco em conformidade com os requisitos regulamentares relevantes.
Estabelecer e preparar uma avaliação periódica do risco de compliance entre
Produtos, Processos e Departamentos do Banco.
Implementar Políticas, Procedimentos e Processos de Customer Due Diligence
(CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD) baseados no risco. Compilar e manter informação suficiente para desenvolver perfis sobre todos os clientes de alto risco.
Providenciar controlos e sistemas suficientes para identificar transacções reportáveis e arquivar com precisão todos os relatórios necessários, incluindo relatórios de
Transacção de Moeda (RTM), e isenções de RTM.
Promover uma forte cooperação entre a área de Compliance e as unidades de negócio para promover o cumprimento efectivo das leis e regulamentos.
Promover e supervisionar uma conduta informática positiva em todo o Banco, incluindo o Controlo do Compliance do Banco com os padrões informáticos.
Estabelecer uma relação de convergência do risco com outras funções de gestão do
risco e auditoria interna para promover uma gestão efectiva do risco.

Controlo Interno para Gestão de Riscos
O Controlo Interno é um processo abrangido pelo Conselho de Administração,
pela Direcção e por todos os níveis de colaboradores do Banco. Não é apenas um
procedimento ou uma Política que é executada num determinado momento, mas
está continuamente a funcionar a todos os níveis dentro do Banco. O Conselho de
Administração e a Direcção são responsáveis por estabelecer a cultura apropriada
para facilitar um processo de controlo interno eficaz e por monitorar a sua eficácia
numa base contínua; contudo, cada indivíduo dentro da organização deve participar no
processo.
Necessidade de Controlo Interno
Um Sistema de Controlos Internos eficaz é uma componente essencial da gestão
bancária e uma base para o funcionamento seguro e sólido do Banco. Um sistema
de fortes controlos internos pode ajudar a assegurar que as metas e objectivos do
Banco serão alcançados, que o Banco alcançará as suas metas de rentabilidade a longo
prazo, e que manterá relatórios financeiros e de gestão fiáveis. Tal sistema garantirá
também que o Banco cumprirá as leis e regulamentos, bem como as Políticas, Planos,
Regras e Procedimentos Internos, e diminuirá o risco de perdas ou danos inesperados
à reputação do Banco. Sistemas de controlo interno eficazes permitirão ao Banco
prevenir ou detectar precocemente problemas que possam conduzir a perdas,
limitando assim os possíveis prejuízos para o Banco.
Objectivos do Controlo Interno
Os Objectivos do Processo de Controlo Interno são categorizados da seguinte forma:
Assegurar que os activos e outros recursos do Banco são utilizados da forma mais
eficiente e eficaz, sem incorrer em custos imprevistos ou excessivos, protegendo
assim o Banco de eventuais perdas (Objectivos de Desempenho).
Preparação atempada de relatórios fiáveis, relevantes e completos, cobrindo a
informação financeira e de gestão necessária para a tomada de decisões no seio
do Banco. Assegurar que as informações recebidas pela direcção, conselho de
administração, accionistas e supervisores são de qualidade e integridade suficientes
para que os destinatários possam depositar confiança nas informações para a
tomada de decisões. (Objectivos de Informação).
Assegurar que todas as actividades bancárias cumprem as leis e regulamentos
aplicáveis, os requisitos de supervisão, e as Políticas e Procedimentos do Banco
(incluindo a Gestão de riscos). Este objectivo deve ser alcançado a fim de proteger o
franchise e a reputação do Banco. (Objectivos de Compliance).

Processo de Controlo Interno
O controlo interno é um processo contínuo afectado pelo Conselho de Administração
e todos os colaboradores do Banco são responsáveis, em diferentes níveis, pelo
funcionamento eficaz do sistema de controlo interno. Embora o controlo interno seja
afectado a vários níveis em todo o Banco, duas grandes componentes independentes
da perspectiva da gestão de riscos são: (1) Sistema de Gestão de riscos e (2) Sistema
de Auditoria.
Funções do Sistema de Gestão de Riscos como parte do Controlo Interno
Sistema de Gestão de riscos do Banco: Visa garantir que os objectivos fulcrais do Banco
são alcançados. Engloba várias componentes, tais como:
Estrutura de Governação do Risco incluindo os papéis desempenhados pelo
Conselho de Administração, CCCA, CGRCA, Comités de Risco, DGR e Divisão/
Unidade de Gestão do Risco.
Políticas de Risco aprovadas pelo CA, que especifica o Apetite de Risco do Banco
e as directrizes para identificar, medir, monitorar, controlar e reportar os riscos
enfrentados pelo Banco.
Estruturas, Políticas e Procedimentos aprovados pelos Comités de Risco para
operacionalizar as Políticas de Risco.
O sistema de Gestão do risco do Banco (com as suas componentes acima mencionadas
fazendo parte do ambiente de controlo do Banco), executará o processo de controlo
interno como uma actividade diária em todo o Banco, implementando as directrizes de
Política de Risco aprovadas pelo CA para a identificação, medição, monitoria, controlo
e comunicação de riscos. As actividades de controlo são mandatadas nas Políticas
de Risco e mais detalhadas nos Enquadramentos, Políticas e Procedimentos para a
implementação eficaz do processo de controlo interno no Banco. As directrizes de
monitoria e informação mandatadas nas respectivas Políticas de Risco abordam a
exigência de que os riscos sejam comunicados às autoridades apropriadas para que
sejam tomadas medidas de controlo. Todos os colaboradores do Banco regidos pelas
Políticas de Risco devem aderir estritamente às directrizes das Políticas de Risco e
comunicar quaisquer desvios à devida autoridade.

Sistema de Auditoria
O papel do Sistema de Auditoria é fornecer uma garantia independente ao CA de que a
função de gestão do risco é efectivamente executada para cumprir os seus objectivos
estabelecidos; não é substituir a função de gestão do risco seja de que forma for. O
Sistema de Auditoria do Banco inclui o Comité de Auditoria do CA e o Departamento
de Auditoria Interna, que reporta ao Comité de Auditoria. A Auditoria Interna
desempenhará um papel crucial no Controlo Interno para a Gestão do Risco. Sempre
que necessário, o banco utilizará os serviços de auditores externos para realizar uma
avaliação independente do Sistema de Gestão do risco. Esta avaliação independente
será efectuada a cada cinco anos.
Função do Departamento de Auditoria Interna
O Departamento de Auditoria Interna (DAI) é uma divisão de avaliação independente
estabelecida no seio do Banco, para examinar e avaliar os seus sistemas de controlo
interno, melhorar a eficácia dos processos de gestão, controlo e governação do risco,
incluindo o controlo dos relatórios financeiros. O papel central da auditoria interna
no que respeita ao PGR é fornecer uma garantia objectiva ao CA sobre a eficácia das
actividades do Banco no âmbito do PGR, a fim de ajudar a garantir que os principais
riscos comerciais estão a ser geridos adequadamente e que o sistema de controlo
interno está a funcionar de forma eficaz.
As Funções e Responsabilidades do Departamento de Auditoria Interna são as
seguintes:
Exame e avaliação da adequação e eficácia dos sistemas de controlo interno.
Revisão da aplicação e eficácia das Políticas, Procedimentos e Metodologias de
avaliação do risco.
Avaliar os processos de gestão do risco.
Avaliar a comunicação dos principais riscos.
Revisão da gestão dos principais riscos.
Revisão dos sistemas de gestão e informação financeira, incluindo o sistema de
informação electrónica e os serviços bancários electrónicos.
Revisão da precisão e fiabilidade dos registos contabilísticos e relatórios financeiros.
Revisão dos instrumentos de salvaguarda dos bens.
Revisão do Sistema de Avaliação do Capital do Banco em relação à sua estimativa de
risco.
Avaliação da economia e eficiência das operações.
Teste tanto das transacções como do funcionamento de procedimentos específicos
de controlo interno.
Revisão dos sistemas estabelecidos para assegurar o cumprimento dos requisitos
legais e regulamentares, códigos de conduta e a implementação de Políticas e
Procedimentos.
Testar a fiabilidade e atualidade dos relatórios regulamentares; e realização de
investigações especiais.
O DAI deve avaliar:
A Conformidade do Banco com as Políticas e Controlos de Risco (tanto quantificáveis
como não quantificáveis).
A fiabilidade (incluindo integridade, rigor e abrangência) e actualidade da informação
financeira e de gestão.
A continuidade e fiabilidade dos sistemas de informação electrónica.
O funcionamento dos departamentos de colaboradores.
É da responsabilidade do DAI comunicar as conclusões da sua revisão ao Comité de
Auditoria do Banco, para que sejam tomadas medidas correctivas. O DAI deve também
dar seguimento às medidas correctivas tomadas para as constatações já apresentadas.
As funções e responsabilidades do departamento de Auditoria Interna acima referidas,
devem ser documentadas nos estatutos de auditoria e aprovadas pelo Comité de
Auditoria.

Auditoria Interna
Para habilitar uma auditoria interna eficaz, o Departamento de Auditoria Interna deve:
Ter poder ilimitado para escolher que departamentos, produtos ou actividades
empresariais auditar e para aceder a registos e documentos.
Ter independência e estatuto adequados no seio do Banco para assegurar que os
quadros superiores reajam e actuem de acordo com as suas recomendações.
Ter recursos e colaboradores bastantes, devidamente formados e com
conhecimentos e experiência relevantes para compreender o processo de gestão
de riscos e os modelos ou métodos de mensuração utilizados.
Utilizar uma metodologia que identifique os principais riscos geridos pelo Banco e
que aloca os seus recursos em conformidade.
Ser plenamente informado pela direcção do Banco relativamente a novos
desenvolvimentos, iniciativas, produtos e mudanças operacionais para assegurar
que todos os riscos associados sejam identificados numa fase precoce.

5. Estrutura do Capital
5.1. Informação Qualitativa
O apuramento dos Fundos Próprios do Banco é feito de acordo com as normas
regulamentares aplicáveis. Os Fundos Próprios do Banco correspondem à soma
dos Fundos Próprios de Base (Tier I Capital) e os Fundos Próprios Complementares
deduzidos de Outros Elementos.
Os principais componentes dos Fundos Próprios de base do Access Bank são: :
Capital Social
Reservas elegíveis e resultados transitados
Activos Intangíveis
Imparidade de crédito de acordo com o Aviso do Banco de Moçambique
Resultados negativos provisórios do exercício em curso, no final do mês
Os Fundos Próprios Complementares são compostos pelos empréstimos obrigacionistas subordinados e outros elementos relevantes.
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5.2. Informação Quantitativa
Os requisitos de capital mínimo externo são impostos e monitorados pelo Banco
Central, que exige a manutenção de um rácio de solvabilidade mínimo de 12%.

Apresenta-se, de seguida, os valores referentes aos fundos próprios para 31 de
Dezembro de 2021.
Fundos Próprios de Base (Tier I)

31-Dec-21

Elementos Positivos

2 450 000

2 450 000

Capital Social Realizado

2 450 000

2 450 000

Reservas

-

-

Lucros acumulados

-

-

Elementos Negativos

(504 009)

(545 846)

Prejuizos do Periodo

(20 143)

(220 117)

Activos intangíveis

(323 953)

(324 415)

Insuficiência de provisões

(159 913)

(1 314)

Total do Capital de Tier I

1 945 991

1 904 154

31-Dec-21

30-Jun-21

706

214

-

-

706

214

Elementos Negativos

-

-

Participações superiores a 10% do capital social de
entidades participadas

-

-

706

214

1 946 697

1 904 368

-

-

1 946 697

1 904 368

Fundos Próprios Complementares (Tier II)
Elementos Positivos
Empréstimos dos accionistas
Reserva de risco de crédito geral estatutária

Total dos Fundos Próprios de Tier II
Total dos Fundos Próprios (Tier I e Tier II) antes das
deduções
Deduções
Total dos Fundos Próprios (Tier I e Tier II)

Os accionistas definiram o requisito de capital mínimo interno e um rácio de
solvabilidade mínimo de 20%. Durante o período de relato, o Banco cumpriu o rácio
de solvabilidade definido tanto pelo regulador como pelas normas estabelecidas
internamente. Para garantir que os objectivos acima definidos são permanentemente
alcançados, o Banco usa o rácio de solvabilidade como indicador e divide o seu capital
regulamentar em capital de Nível I e capital de Nível II para monitorar a solvabilidade.

30-Jun-21

A 31 de Dezembro de 2021, o Access bank apresentou um rácio de solvabilidade
correspondente a 33%, acima do regulamentarmente exigido (RS = 12%). Em termos
de distribuição do capital interno por tipologia de risco, o risco mais significativo da
actividade do Banco é o risco de Mercado, seguida pelo Risco de Crédito facto que se
explica pela própria missão e objectivos estratégicos da instituição. A quantificação
do risco de crédito é efectuada através do Método Padrão Simplificado, conforme
estabelece o Aviso n.º 3/GBM/2012 e nos termos do Aviso n.º 11/GBM/2013, pelo que
a afectação do seu capital interno tem em conta as classes de risco finais e respectivos
ponderadores, para cada posição em risco.

teres o carro
que desejas
agora é uma
realidade

6.2. Informação Quantitativa
a) Requisitos de Capital para o Risco de Crédito por Classes de Risco
Para o risco de crédito, o Banco considera o descrito no Aviso n.º 11/GBM/2013 do
Banco de Moçambique, onde consta a definição do risco de crédito e os pressupostos a
ter em conta para o seu cálculo.

Tabela 1: Fundos Próprios

Entre 30 de Junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2021, a estrutura de capitais do Access
Bank Moçambique SA teve um aumento de 42.3 milhões de Meticais, tendo o montante
dos fundos próprios totais aumentado de 1,904 milhões de Meticais a 30 de Junho de
2021 para 1,946 milhões de meticais a 31 de Dezembro de 2021. Esta variação no total
dos fundos próprios do Banco deveu-se, principalmente, a uma redução dos prejuízos
do período em 199 milhões de meticais.

Classes de Risco (Valores em Milhares de
Meticais)

31-Dec-21

30-Jun-21

Mov.

Administrações Centrais e Banco Centrais

544 890

9 206

535 684

Organizações Internacionais

-

-

-

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

-

-

-

Autoridades Municipais

-

-

-

Entidades do Sector Público

-

-

-

Empresas Públicas

-

-

-

Instituições de Crédito

1 327 614

3 598

1 324 016

Empresas

1 073 286

-

1 073 286

Carteira de Retalho Regulamentar

1 133 329

65 091

1 068 238

390 643

-

390 643

Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Categorias de Risco Elevado

6. Adequação do Capital

Outros Activos

6.1. Informação Qualitativa

Activos no Balanço

O processo de gestão de capital adoptado pelo Access 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 ainda;
Apresentar uma política de continuidade a fim de proporcionar o máximo retorno e
maximizar o valor aos accionistas.

Activos fora do Balanço
Total dos Activos Ponderados pelo Risco
para o Risco de Crédito

-

-

-

300 462

1 631 168

(1 330 706)

5 497 700

1 709 062

3 788 638

215 216

-

215 216

5 712 916

1 709 062

4 003 854

Adere já ao Leasing Automóvel do Access
Bank e compra o carro dos teus sonhos.
Assim fica mais fácil teres um 0 Km.
⁄ TAEG: 19.35%
⁄ Oferta de Seguro de Danos Próprios no primeiro ano
Campanha válida até 30 de Junho de 2022
Termos e condições aplicáveis
Para mais informações dirige-te à agência
ou liga para 800 724 724 ou 92 264 ou envia um e-mail
para: contactcenter.moz@accessbankplc.com
http://mozambique.accessbankplc.com

Tabela 2: Activos ponderados pelo Risco para o Risco de Crédito
Os activos ponderados pelo risco para o risco de crédito a 31 de Dezembro de 2021,
situaram-se nos 5,712 milhões de Meticais, resultado do aumento das exposições pós
fusão com o extinto BancABC Moçambique SA.

b) Requisitos de Capital para o Risco de Mercado
No que diz respeito ao risco de mercado, o Banco efectuou o cálculo de acordo com o previsto no Aviso n.º 13/GBM/2013 do Banco de Moçambique, o qual prescreve que a base de
cálculo dos requisitos de fundos próprios, relativos aos riscos cambiais, deve incidir sobre o mais elevado das posições líquidas curtas ou longas em divisas ou ouro.

Posição Cambial Global (Valores em Milhares de Meticais)

31-Dec-21

País

30/06/2021

Divisa

Longa

Curta

Longa

Curta

USD

-

(141 369)

-

(61 873)

Estados Unidos da América
União Europeia

EUR

-

(10 447)

-

(2 654)

África do Sul

ZAR

-

(63 874)

-

(121)

Reino Unido

GBP

11 046

-

-

(341)

Japão

JPY

-

(0)

-

-

Suécia

SEK

Total das Posições

1 148

-

-

-

12 194

(215 690)

-

(64 989)

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

215 690

64 989

Tabela 3: Posição Cambial Global

d) Rácio de Solvabilidade Total
Tendo em conta o descrito acima, os activos ponderados pelo risco para a cobertura
do risco de mercado registaram um aumento de 64.9 milhões de Meticais em 30 de
Junho para 215.6 milhões de Meticais em 31 de Dezembro de 2021, dadas as posições
curtas que o Banco manteve em moedas estrangeira, principalmente em dólares Norte
Americanos. Não obstante, as posições abertas do Banco mantiveram-se dentro dos
níveis mínimos prudenciais.

Decorrente de todos os eventos registados durante o segundo semestre de 2021, o
rácio de solvabilidade total reduziu dos 107% a 30 de Junho para 33% a 31 de Dezembro
de 2021, influenciado pelo aumento do risco de crédito de 1,775 milhões de Meticais à
30 de Junho para 5,930 milhões de Meticais a 31 de Dezembro de 2021, motivado pelo
crescimento da actividade creditícia do Banco.

c) Requisitos de Capital para o Risco Operacional

Fundos Próprios

Para o risco operacional, o Banco efectuou o cálculo tendo em consideração o descrito
no Aviso n.º 12/GBM/2013 do Banco de Moçambique, utilizando o Método do Indicador
Básico. Para este método a base de cálculo corresponde a 15.0% da média aritmética
dos últimos 3 anos do indicador relevante anual positivo (a soma da margem líquida de
juros com outras receitas líquidas, numa base anual, reportadas ao final do exercício
financeiro).

Total dos Fundos Próprios

1 946 697

1 904 368

Fundos Próprios de Base

1 945 991

1 904 514

706

214

Total dos Riscos

5 930 431

1 775 877

Risco de Crédito:

5 712 916

1 709 062

Indicador Básico

31-Dec-21

30-Jun-21

Fundos Próprios Complementares

Capital
Necessário

Montante

Capital
Necessário

Year X-1

12 169

1 825

12 169

1 825

Year X-2

-

-

-

-

Rácio de Solvabilidade

Year X-3

-

-

-

-

1 825

1 825

Tabela 4: Risco Operacional

Risco Operacional:

1 825

1 825

Risco de Mercado:

215 690

64 989

Fundos Próprios de Base

32,81%

107%

Rácio de Solvabilidade Exigido

12,00%

12%

33%

107%

Rácio de Solvabilidade Total
Tabela 5: Rácio de Solvabilidade

Os activos ponderados pelo risco para cobertura do risco operacional à 31 de Dezembro
de 2021, mativeram-se nos mesmos niveís em relação ao periodo de 30 de Junho 2021,
situando-se em 1,825 milhões de Meticais.

30-Jun-21

Activos Ponderados pelo Risco

Montante

Exigência de Capital

31-Dec-21
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O movimento de perdas de imparidade durante o exercício de 30
de Junho à 31 de Dezembro de 2021, apresenta-se como se segue:

7. Risco de Crédito
7.1. Informação Qualitativa

Saldo de Abertura

7.1.1. Introdução
De acordo com as disposições regulamentares (Aviso n.º 11/GBM/2013), as Instituições
de Crédito devem determinar requisitos de fundos próprios para o risco de crédito.
Assim sendo, para efeitos de cálculo dos requisitos de fundos próprios para a cobertura
do risco de crédito a 31 de Dezembro de 2021, o Access Bank adoptou o Método
Padrão Simplificado segundo o qual o cálculo das posições ponderadas pelo risco são
determinadas pela aplicação de coeficientes de ponderação tendo em conta a classe
de risco em que a posição se enquadra, bem como a sua qualidade de crédito.

7.1.2. Definições relevantes para efeitos contabilísticos
Risco de crédito – Nos termos do Aviso n.º 4/GBM/2013 é a possibilidade de ocorrência
de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido à incapacidade de uma
contraparte cumprir os seus compromissos financeiros perante a Instituição, incluindo
possíveis restrições às transferências de pagamento ao exterior.
Crédito vencido – Nos termos do Aviso n.º 16/GBM/2013 e para efeitos de constituição
de provisões regulamentares mínimas e Imparidade, 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.
Crédito em Incumprimento – Representa o crédito vencido há mais de 90 dias, de
acordo com o estabelecido no Aviso n.º 16/GBM/2013, de 31 de Dezembro.
Crédito em Imparidade – É todo aquele que, em função da análise efectuada (individual
ou colectiva), apresenta sinais objectivos de default.

7.1.3. Métodos para a Correcção de Valor na Carteira de Crédito
a) Determinação de Imparidade
Segundo as Normas Internacionais de Relato Financeiro – NIRF 9, um activo (ou grupo
de activos) encontra-se em situação de imparidade quando existe evidência objectiva
da sua perda de valor, após o reconhecimento inicial do activo, que possam impactar os
fluxos de caixa futuros estimados.
O actual modelo de imparidade usado pelo Access Bank, de acordo com as NIRF 9,
efectua os cálculos de imparidade de forma individual, de acordo com as características
de cada crédito, a respectiva probabilidade de default, histórico de pagamento
e os colaterais existentes. Para casos de evidência clara de incumprimento, o
reconhecimento da imparidade é feito no momento, criando o Banco provisões a 100%
da exposição líquida do crédito, isto é, após tomados em conta os colaterais.
b) Determinação de Provisões Regulamentares
As provisões regulamentares mínimas da carteira de crédito são calculadas em função
das directrizes emanadas no Aviso n.º 16/GBM/2013, de 31 de Dezembro, do Banco
de Moçambique, que define as taxas a serem aplicadas tanto para os riscos gerais de
crédito como para o crédito vencido.
As provisões são calculadas da seguinte forma:
Provisões para Riscos Gerais de Crédito – Incidem sobre o valor total do crédito,
incluindo o representado por aceites, garantias e avales prestados, mas excluindo o
crédito vencido;
Provisões para Crédito Vencido – Incidem sobre o valor total dos créditos que estejam
enquadrados nas classes de risco abaixo indicadas:
Classe I – Crédito vivo;
Classe II – Crédito vencido até 90 dias;
Classe III – Crédito vencido entre 90 a 180 dias;
Classe IV – Crédito duvidoso, vencido entre 180 a 360 dias; e
Classe V – Crédito muito duvidoso, vencido há mais de 360 dias.

Imparidade do Exercício

31-Dec-21

30-Jun-21

Mov.

605 642

605 642

-

58 378

20 184

38 194

-

-

-

Reversões do Exercício
Utilizações/Regularizações

(52 558)

Total

611 462

(52 558)
625 826

(14 364)

Tabela 6: Perdas de imparidade
Durante o segundo semestre de 2021, o montante de imparidades do Banco reduziu de
625 milhões de Meticais a 30 de Junho para 611 milhões de Meticais a 31 de Dezembro
de 2021 resultante das utilizações feitas durante o período.

7.1.5. Política de Gestão de Risco de Concentração
De acordo com a Circular n.º 03/SCO/2013 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.

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.
Concentação 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.

Descrição Geral da Política de Gestão de Risco de Concentração
Para garantir uma gestão eficaz do risco de concentração, o Access Bank considera as
seguintes etapas:
Identificação – identificação de riscos de concentração (exposição relevante);
Avaliação – avaliação da magnitude dos riscos identificados e o seu impacto com
vista a que os mesmos sejam mitigados e reportados;
Acompanhamento – acompanhamento da evolução e o estado dos riscos avaliados,
estabelecendo reportes internos e externos;
O controlo dos riscos identificados, através de procedimentos de mitigação.
O risco de concentração é monitorizado internamente de acordo com os limites
definidos, nomeadamente Limites de Concentração de Risco por contraparte e/ou tipo
de crédito, sendo actualizados em função da evolução de exposições significativas a
uma contraparte individual ou a um grupo de contrapartes Relacionadas.

Família de produto
Tipo de taxa de juro utilizada
Garantia associada
Cliente
Prazo Total
Prazo residual
Família de produto por região

O crédito vencido (NPL sigla inglesa) incluí todas as obrigações em situação de
incumprimento:
Qualquer linha de crédito classificada como duvidosa ou perda; e
Qualquer linha de crédito classificada como vencida, com o capital, juros ou outro
tipo de pagamento vencido há mais de 90 dias.
A imparidade tem por base um sistema duplo que combina a orientação de provisões
de acordo com o Banco de Moçambique e a política de perda por imparidade de crédito
das NIRFdesenvolvida com base no modelo de imparidade do Grupo e em linha com o
prescrito pela NIRF 9.

O Anexo 1 ao presente relatório apresenta o mapa das distribuições geográficas das
exposições de crédito.

De acordo com o mapa acima referido, 86% da carteira do banco é
composta por activos da zona sul, especificamente na Cidade de Maputo,
encontrando-se a mesma mais concentrada em aplicações em Instituições
de Crédito.
Para as exposições fora do país, as mesmas circunscrevem-se a facilidades
à outras Instituições de Crédito, dentro e fora do Continente Africano.
Trata-se de aplicações de curto prazo, com intuito de rentabilização do
excesso de liquidez que o Banco apresentava em moeda estrangeira.
7.2.3. Distribuição das Exposições por Prazos de Maturidades Contratuais
Residuais
O Anexo 2 ao presente relatório, apresenta o mapa de exposições por prazos de
maturidades contratuais residuais.
De uma posição de risco de 2,520 milhões de Meticais, 2,479 milhões de Meticais (cerca
de 98%) são exposições até um 1 ano, sendo o remanescente acima deste período.

8. Mitigação do Risco de Crédito
8.1. Informação Qualitativa
8.1.1. Instrumentos de Mitigação do Risco
Com vista à salvaguarda de eventuais incumprimentos contratuais por parte dos seus
clientes, o Access Bank utiliza diferentes instrumentos para mitigação do risco de
crédito, cumprindo com os requisitos definidos no Aviso n.º 11/GBM/2013 e as regras e
procedimentos internos em vigor.
Os principais tipos de garantias e colaterais exigidos pelo Banco são:
As operações de crédito são contratadas com um conjunto de garantias consideradas
suficientes à data da sua contratação, tendo em vista a minimização de possíveis
perdas que possam surgir em resultado do incumprimento de uma contraparte. Com
efeito, o Banco reconhece as seguintes categorias de colaterais e garantias:
Aval pessoal;
Hipotecas de imóveis habitacionais;
Hipotecas de imóveis comerciais e outros;
Hipotecas de viaturas/penhores de equipamentos;
Penhores de depósitos ou outros activos financeiros;
Garantias bancárias on ﬁrst demand;
Outros.
Tradicionalmente, os créditos à habitação apresentam como colateral o próprio imóvel
objecto de financiamento, sendo que para esta tipologia de crédito, o risco encontra-se
geralmente coberto à partida, em níveis iguais ou superiores a 120%.
Em Dezembro de 2021, o Banco não tinha uma carteira de derivados de crédito.

8.1.2. Procedimentos de Gestão e Valorização de Garantias Reais
O Banco tem implementado, técnicas de redução de risco de crédito que consistem
em critérios de valorização das garantias das operações de crédito, sendo que o valor
apurado é afectado no momento de assunção do risco de crédito, devendo os níveis
de cobertura definidos aquando da sua decisão, manterem-se ao longo da vida da
operação.
A aceitação dos vários tipos de garantias encontra-se ainda associada à avaliação sobre
a sua transacionalidade (maior ou menor liquidez), à volatilidade do seu valor e ainda à
relação existente entre o risco da operação e o risco intrínseco da respectiva garantia.

ECA e ECAI usadas

7.1.4. Movimento das Perdas por Imparidade

7.2.2. Distribuição Geográfica das Exposições de Crédito

O controlo do risco de concentração de crédito encontra-se organizado em quatro
macro tipologias:

Factores de Risco considerados para a Análise de Correlações entre as Contrapartes
Relativamente aos factores de risco subjacentes à análise de contrapartes, são
igualmente relevantes os seguintes aspectos:

As taxas, segundo o Aviso n.º 16/GBM/2013, de 31 de Dezembro, variam do mínimo
exigido para os riscos gerais de crédito, até ao máximo de 100% do montante exposto
para a classe 5.

A 31 de Dezembro de 2021, o valor bruto das posições em risco originais era de
11,479 milhões de Meticais, distribuídas em 11,045 milhões de Meticais em Posições
Patrimoniais e MZN 434 milhões de meticais em Posições Extra-patrimoniais.

Para o exercício em reporte, o Banco utilizou as avaliações de qualidade de crédito
atribuídas pelas agências de crédito de exportação (ECA) definidas no website (www.
oecd.org) da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico),
sendo que as posições em risco de Países e/ou Instituições sem classificação pela ECA
foram ponderadas de acordo com as classificações da agência de notação externa de
crédito (ECAI) da Standard & Poors, conforme definido no Aviso n.º 11/GBM/2013 do
Banco de Moçambique

As garantias hipotecárias são avaliadas por entidades especializadas na avaliação de
imóveis, com as quais o Banco tem estabelecido acordos para prestação desta tipologia
de serviços. O Banco aplica sempre um haircut sobre o valor de mercado dos imóveis
e móveis/equipamentos, reconhecendo apenas o valor de “venda forçada” conforme
apurado pela entidade avaliadora, para mensuração do justo valor.
Os penhores de depósitos ou outro tipo de penhores financeiros apenas são aceites
quando se encontrem em custódia/depositados no Access Bank.
Em termos prudenciais, as garantias usadas para mitigação do risco de crédito são:

7.2. Informação Quantitativa

Caução de depósitos, quando denominadas na mesma moeda e com prazo de
vencimento no mínimo igual ao prazo de vencimento da operação de crédito;

7.2.1. Exposição Bruta ao Risco de Crédito

Hipoteca de habitação do mutuário, quando a última data de avaliação do imóvel for
inferior a 3 anos e a data de vencimento igual ao prazo da operação de crédito;
Garantias Pessoais, nos termos previstos no Aviso n.º 11/ GBM/2013.
Posição em Risco Original por Classe de Risco
Administrações Centrais e Banco Centrais
Governo de Moçambique e Banco de Moçambique

31-Dec-21

Mov.

Média

-

-

-

-

4 182 618

756 320

3 426 298

2 469 469

-

-

-

-Média

-

-

Governos e Bancos Centrais Estrangeiros
Organizações Internacionais

30-Jun-21

0 -

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

-

-

-

-

Autoridades Municipais

-

-

-

-

Entidades do Sector Público

-

-

-

-

Empresas Públicas

-

-

-

-

Instituições de Crédito

2 670 051

17 498

2 652 553

1 343 774

Empresas

1 149 769

-

1 149 769

574 884

Carteira de Retalho Regulamentar

1 490 665
497 0012

65 932
Média
-

1 424 733

778 298

Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado

754 983

-

497 012

248 506

754 983

377 491

-

-

-

-

300 462

1 631 168

(1 330 706)

965 815

Total das Posições em Risco Originais

11 045 558

2 470 918

8 574 640

6 758 238

Posição em Risco Original em Activos Extra-Patrimoniais

31-Dec-21

30-Jun-21

Mov.

Média

404 234

-

404 234

202 117

29 867

-

29 867

14 934

434 102

-

434 102

217 051

11 479 660

2 470 918

9 008 742

6 975 289

Outros Activos

Créditos Documentários
Garantias s/caracter substituto de Crédito
Total das Posições em Risco Extra-patrimoniais

Total das Posicoes em Risco
Tabela 7: Posição em Risco Original por Classe de Risco

8.1.3. Concentração de Riscos ao nível de mitigantes tomados
As garantias e colaterais tomados pelo Banco tem em conta, não só a qualidade dos
mesmos para suprir eventos de incumprimento, bem como a facilidade que o Banco
tem em convertê-los em activos líquidos. Sendo assim, é importante que os activos
tidos como garantia tenham suficiente cobertura e não estejam onerados. A política do
Banco estabelece que o mesmo tenha garantias e colaterais livres de ónus e esteja numa
base individual (sem concentrações), de modo a evitar desafios de convertibilidade na
eventualidade de execução dos mesmos.

mesmo sem
acesso à internet,
o meu banco está
sempre disponivel
Digita *724# e acede
ao USSD do access
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8.2. Informação Quantitativa

Classes de Risco

Ponderação
Média

Colaterais

Exposição
Bruta de
Crédito

Governo de Moçambique e Banco de Moçambique
Governos e Bancos Centrais Estrangeiros

Exposição
Líquida de
Crédito

Derivados
de Crédito
Depósitos

Administrações Centrais e Banco Centrais

Garantias

Títulos de
Dívida

Garantias

Imóveis

0%

-

-

-

-

0%

4 182 618

3 819 358

-

363 260

Os efeitos individuais por moeda sobre os resultados, assim como sobre os capitais
próprios, são determinados de forma independente, o que significa que não há
nenhuma compensação económica entre eles.
A directiva acima obriga os Bancos Comerciais a fecharem as suas posições em divisas
ou manterem posições abertas pequenas, limitando o impacto de perda em caso de
variações cambiais.
Em cumprimento da directiva do Banco Central, o Access Bank tem obedecido ao
disposto, sendo que a posição cambial é monitorada e reportada diariamente ao Banco
de Moçambique.

0%

-

-

-

-

0%

-

-

-

-

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

0%

-

-

-

-

Autoridades Municipais

0%

-

-

-

-

10. Risco de Liquidez

Entidades do Sector Público

0%

-

-

-

-

10.1. Informação Qualitativa

Empresas Públicas

0%

-

-

-

-

Instituições de Crédito

0%

2 670 051

1 158 747

-

1 511 303

100%

1 149 769

508 026

475 121

641 742

Carteira de Retalho Regulamentar

75%

1 490 665

32 859

148 734

1 457 806

O risco de liquidez advém da possibilidade de o Banco ser incapaz de obter o
financiamento necessário, de contrair empréstimos a taxas de juros ou prazos de
vencimento favoráveis, ou de vender activos em tempo oportuno e a um preço razoável
e de não conseguir vender activos num contexto de tensão do mercado sem incorrer
em perdas significativas.

Exposições Garantidas por Bens Imóveis

78%

497 012

1 000

257 694

496 012

100%

754 983

27 868

705 915

727 115

0%

-

-

-

-

Organizações Internacionais

Empresas

Créditos Vencidos
Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Total das Posições em Risco Originais

100%

300 462

-

11 045 558

5 547 858

11 893
-

-

300 462

1 599 355

-

A gestão do risco de liquidez, descrita abaixo, foi desenvolvida de modo a garantir que o
Banco não fique indevidamente exposto ao risco de liquidez e esteja em conformidade
com os requisitos regulamentares e melhores práticas internacionais no que diz
respeito à gestão do risco de liquidez. A estrutura da gestão de risco de liquidez tem
por base as responsabilidades do Conselho de Administração e dos quadros superiores
de gestão e os processos e procedimentos de gestão de risco de liquidez do Banco.

5 497 700

Tabela 8: Total das Posições em Risco Originais
Supervisão do Conselho de Administração
Como pode ser verificado na tabela acima, as garantias por imóveis e depósitos são as técnicas mais comumente usadas pelo Banco de forma a reduzir à sua exposição ao risco de
crédito.

Cabe primordialmente ao Conselho de Administração compreender o perfil de risco de
liquidez do Banco e as ferramentas utilizadas para gerir o risco de liquidez.
Processo de gestão de risco de liquidez
a) Identificação de risco de liquidez

9. Risco de Mercado

O plano de liquidez e financiamento inclui indicadores de alerta rápido de risco de
liquidez para auxiliar na identificação imediata do risco de liquidez no Banco. Os
principais indicadores adoptados para identificação do risco de liquidez são:

9.1. Introdução
De acordo com as disposições regulamentares (Aviso n.º 13/GBM/2013), as Instituições
de Crédito devem determinar requisitos de fundos próprios para risco de mercado.
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.

9.2. Estratégias e Processos de Gestão
O processo de gestão deste risco compreende um conjunto de políticas, sistemas,
procedimentos, métodos e práticas implementadas e utilizadas pelo Banco com vista
a identificar, mensurar, controlar e acompanhar, adequada e tempestivamente o risco
de taxa de câmbio.
Políticas de Cobertura e de Redução de Risco
No que se refere às políticas de cobertura e de redução do risco, relativamente à gestão
integrada de activos e passivos, os riscos de mercado no balanço são acompanhados
regularmente, sendo a cobertura dos mesmos objecto de propostas específicas em
função da conjuntura e da percepção da evolução dos mercados.

9.2.1. Risco de Taxas de Juro da Carteira Bancária
O Risco de Taxa de Juro, de acordo com o Aviso n.º 4/GBM/2013, 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.
O Conselho de Administração estabelece limites sobre o grau de desajuste da taxa de
juro, sendo a mesma controlada numa base diária. Os instrumentos financeiros com
risco de taxa de juro compreendem saldos de disponibilidades e depósitos em outras
instituições de crédito, empréstimos e adiantamentos a clientes, depósitos e contas
correntes de clientes e recursos de outras instituições de crédito.
A gestão do risco de taxa de juro é efectuada através da agregação dos activos e passivos
sensíveis às flutuações de taxa em intervalos residuais de revisão/reapreciação. O
Banco mede o impacto de variação das taxas de juros na margem financeira, incluindo
impacto em situações de movimentos adversos não previstos.
A gestão da política e estratégia relacionada com a taxa de juro é aprovada e
acompanhada pela Administração, no Comité ALCO, que reúne com uma periodicidade
mensal, sendo implementada pela Direcção de Tesouraria, que garante a conformidade
com as políticas internamente definidas.

9.2.2. Risco de Taxas de Câmbio
De acordo com o Aviso n.º 04/GBM/2013 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.
A metodologia de avaliação do risco de Taxa de Câmbio do Banco é baseada no controlo
diário da posição cambial, de forma a garantir a manutenção dos limites estabelecidos
internamente bem como os limites prudenciais. O Banco dispõe de um mecanismo de
mensuração de risco que toma em consideração todas as fontes de risco de taxa de
câmbio, visando avaliar o impacto das alterações cambiais no produto bancário. Esta
avaliação é efectuada tendo em conta, os indicadores regulamentares (Aviso n.º 15/
GBM/2013) considerando a posição cambial líquida por divisa no último dia de cada
mês.
A gestão da política e estratégia relacionada com o Risco de Taxa de Câmbio é definida
no comité ALCO, implementada pela Direcção de Tesouraria e controlada pela
Direcção de Gestão de Risco. De acordo com a política do Banco, as posições cambiais
são monitorizadas diariamente para garantir que as mesmas são mantidas dentro
dos limites estabelecidos internamente (a Administração fixa um nível de limite de
exposição por moeda), bem como os limites definidos pelo Banco de Moçambique.
Posição Cambial
Global (Valores
em Milhares de
Meticais)
País

30-Dec-21

30-Jun-21

Divisa

Longa

Curta

Longa

Curta

Estados Unidos da
América

USD

-

(141 369)

-

(61 873)

União Europeia

EUR

-

(10 447)

-

(2 654)

África do Sul

ZAR

-

(63 874)

-

(121)

Reino Unido

GBP

11 046

-

-

(341)

Japão

JPY

-

(0)

-

-

Suécia

SEK

1 148

-

-

-

12 194

(215 690)

-

(64 989)

Total das Posições
Base de Incidência para o Cálculo
de Requisitos de Capitais para a
Cobertura do Risco Cambial
Tabela 9: Posição Cambial Global

Adere já à Conta
Poupança Mulher
Agora tens acesso a uma conta que te dá mais
poder para poupar e liberdade para fazeres
transacções pontuais.
Vantagens:
/ Mínimo de abertura 100MZN
/ Juros pagos mensalmente a partir de 2.500 MZN
/ Possibilidade de efectuar até 5.º débitos na conta sem penalização de juros

215 690

64 989

Rápido crescimento de activos, financiado por grandes depósitos voláteis;
Concentrações em activos ou passivos;
Deterioração da qualidade da carteira de crédito;
Tendência negativa ou aumento do risco em qualquer unidade de negócios ou linha
de produtos;
Declínio no desempenho de ganhos ou projecções;
Existência de exposições extrapatrimoniais significativas; e
Deterioração da avaliação do Banco por parte de terceiros.

b) Mensuração de risco de liquidez
O Banco mensura o seu risco de liquidez tendo por base:
análises de fluxos de caixa que estimam o seu gap de financiamento de liquidez ao
longo de um horizonte temporal e os rácios e limites de liquidez;
análises de fluxos de entrada e saída de caixa calculados e mapeados numa escala de
prazos de maturidade, que dá origem a um relatório sobre o gap comportamental da
necessidade de financiamento do Banco;
cálculo diário do gap de financiamento para as próximas 2 semanas e gap mensal
para os próximos seis ou doze meses e trimestralmente a partir de então; e
uma variedade de rácios e limites para quantificar o risco de liquidez. Os limites são
definidos para os seguintes indicadores de risco de liquidez:
•
•
•
•
•

Total de empréstimos e de depósitos;
Total de empréstimos e de capital próprio;
Fundos contraídos para o total de activos;
Depósitos significativos no total de depósitos; e
Activo líquido total de depósitos.

c) Estratégia de liquidez
O departamento de gestão de risco e a tesouraria, em conjunto com o ALCO,
recomendam uma estratégia geral de liquidez, ou seja, o Plano de Liquidez e
Financiamento (LFP) do Banco. A estratégia que está documentada numa circular anual
delineia:
• A composição de activos e passivos.
• A diversificação e sensibilidade de passivos.

10.2. Informação Quantitativa
A tabela a seguir mostra os fluxos de caixa dos instrumentos financeiros de acordo com
suas maturidades contratuais remanescentes. A maturidade contratual remanescente
é definida como o período entre a data do balanço e a data de execução contratualmente
acordada do activo ou passivo ou a data de vencimento de um pagamento parcial nos
termos do contrato de um activo ou passivo.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Valores em Milhares de Meticais

Até 1 mês

1-3 meses

3-12 meses

1-2 anos

Acima de 2 anos

Total

10 109 048

440 723

913 638

111 987

0

11 575 396

869 165

0

0

0

0

869 165

10 978 213

440 723

913 638

0

0

12 444 561

13. Risco de Taxa de Juro na Carteira Bancária

Passivos
Recusros de clientes
Outros passivos
Total de Passivos Financeiros

13.1. Informação Qualitativa
Como referido anteriormente na secção relativa ao risco de mercado, a taxa de juro,
sendo uma variável de mercado, constitui um elemento do qual o Banco não detém
controlo e cujas variações adversas podem resultar em perdas, quer directamente nos
resultados do exercício económico ou indirectamente no valor dos activos detidos para
a venda.

Activos
Caixa e Equivalentes de Caixa
Bilhetes de Tesouro
Aplicações em Instituições de Crédito

3 380 836

0

0

0

0

3 380 836

355 206

997 195

1 486 195

0

0

2 838 595

0

99 228

0

605 306

1 110 089

1 814 623

Crédito a Clientes

845 360

15 542

145 536

405 252

3 086 978

4 498 668

Outros activos

582 966

0

0

0

0

582 966

5 164 368

1 111 965

1 631 731

1 010 558

4 197 067

13 115 688

(5 813 845)

671 241

718 093

1 010 558

4 197 067

671 128

Total de Activos Financeiros
GAP de Liquidez

Visto que as transacções de compra e venda de instrumentos financeiros ainda não
são frequentes no contexto nacional, o risco da taxa de juro para o Banco cinge-se ao
diferencial de taxas de activos e passivos e o impacto que as variações do mercado
possam ter sobre os resultados do Banco.
O risco da taxa de juro por parte do Banco é, principalmente, acompanhado pela
monitoria do diferencial da margem de juros, a qual vem sendo calculada numa base
diária e mensal.
Paralelamente a esta actividade o Banco elabora ainda mapas nos quais é possível
analisar a distribuição temporal dos activos e passivos, permitindo verificar as
diferenças e avaliar o impacto na margem de juro relativamente a variações nas taxas.

Tabela 9: GAP de Liquidez

11. Risco Operacional
11.1. Introdução
O Banco define o risco operacional como o risco para ganhos e capital resultante de
processos internos, pessoas e sistemas inadequados ou com falhas, ou de eventos
externos. A definição inclui o risco legal mas exclui os riscos estratégicos e de
reputação. O Banco alocou recursos significativos para desenvolver uma cultura de
“consciência do risco”, e para garantir que todos os riscos operacionais significativos
são identificados, mensurados, avaliados, priorizados, geridos, monitorados e tratados
de forma consistente e eficiente, e desenvolveu uma política de risco operacional e
diversos manuais operacionais com controlos de melhores práticas para gerir e mitigar
a exposição ao risco, que também garantem a implementação.
O Comité de Gestão de Risco do Conselho de Administração coordena, facilita e
supervisiona a eficácia e integridade da gestão de risco operacional do Banco e monitora
a adequação dos controlos, o cumprimento das políticas de risco operacional e o perfil
global de risco tendo por base apetite ao risco definido. O controlo interno e a auditoria
interna monitoram a eficácia dos processos, testam controlos, validam informações
de risco e identificam acções correctivas. A gestão do risco operacional é baseada
no processo de Auto-avaliação de Riscos e Controlo (RCSA), cuja implementação
demonstra o grau de seriedade que o Banco atribui à gestão do risco operacional.
O processo de RCSA é constituído pelos seguintes passos:
Documentação das actividades de cada negócio/função no Banco;
Identificação e avaliação dos principais riscos operacionais;
Identificação dos controlos-chave;
Avaliação e classificação dos controlos-chave em relação a riscos significativos;
Estabelecimento dos indicadores-chave de risco; e
Comunicação dos resultados da RCSA.

Seguros, próvem da vontade do Banco de estender a sua oferta financeira cobrindo,
também, a componente seguros.

13.2. Informação Quantitativa

O Access Bank Moçambique SA, em termos prudenciais, não consolida a informação
financeira referente às mesmas.

Para tomar em conta o risco da taxa de juro que existe na carteira bancária, a Autoridade
de Supervisão recomenda o uso do modelo anexo à Circular n.º 02/ESP/2014.

12.2. Informação Quantitativa

A exposição ao risco da taxa de juro da carteira bancária, para efeitos regulamentares, é
calculada com base no modelo a circular acima referida, classificando todas as rúbricas
do activo, passivo e extrapatrimoniais que sejam sensíveis a taxas de juro e que não
pertençam à carteira de negociação, por horizontes temporais. O modelo utilizado
baseia-se numa aproximação ao modelo de Duration e consiste num cenário de testes
de esforço correspondentes a uma deslocação paralela da curva de rendimentos de +/2% em todos os escalões da taxa de juro.

Entidade

31-Dec-21

30-Jun-21

% Participação

Valor

% Participação

Valor

2,45%

31 005

2,45%

31 005

10,31%

6 290

10,31%

6 290

99,00%

759 108

Diamond Seguros
Sociedade Interbancária de
Moçambique (SIMO)
BancABC

0%

Total

37 295

796 403

* Montantes em Milhares de Meticais
Tabela 11: Participações patrimoniais

Meticais

11.2. Identificação do Risco Operacional
A função de gestão do risco operacional, em conjunto com as unidades de negócio e
os proprietários dos processos, identificam e avaliam o risco operacional inerente a
todos os produtos, actividades, processos e sistemas materiais do Banco. O processo
de identificação deve especificar a natureza e os tipos de risco operacional e as suas
causas e provável impacto no Banco. O processo de identificação emprega uma
combinação das seguintes técnicas:
Auto-avaliação de riscos e controlos;
Análise do processo; e
Indicadores-chave de risco.
As fontes adicionais para identificar o risco operacional incluem experiências reais de
perdas internas, dados externos (quando relevantes e disponíveis), análise de cenários
e resultados de auditoria interna e externa.
Os principais riscos operacionais derivam de uma avaliação crítica dos riscos
significativos identificados através de RCSA bem como de outros factores de base
relevantes que incluem eventos externos, dados de perda operacional e análise de
cenários.
O Banco classifica o risco operacional em sete categorias de eventos de perda, com base
na sua causa principal: fraude interna, fraude externa, práticas de emprego e segurança
no trabalho, litígios com clientes, danos associados a activos físicos, interrupções dos
negócios e falhas do sistema e execução, entrega e gestão de processos.

11.3. Mensuração do Risco Operacional

Os responsáveis pelo risco operacional em cada unidade de negócios garantem que
todos os eventos de risco operacional são registados e reportados aos níveis de
gestão apropriados. Os eventos de perda interna são categorizados em: incidente de
perda real que resultou numa perda financeira; perda potencial (um incidente que foi
descoberto e que pode ou não resultar numa perda financeira); eventos em falta. Um
evento de quase acidente é um incidente que foi descoberto por outros meios que não
as práticas normais de funcionamento e que, após gestão adequada, não resultou em
perda ou ganho.

11.4. Monitoria e controlo do Risco Operacional
O Banco monitora o risco operacional através de auto-avaliações de riscos e controlo
(RCSA), rastreamento de dados de perdas internas e monitoria de indicadores-chave
de risco (KRI), que envolve, com regularidade trimestral, que cada unidade de negócios
identifique e avalie de forma proactiva as exposições significativas a riscos operacionais
e os controlos em vigor para gerir esses riscos.
Os planos de acção correctiva são formulados para abordar quaisquer áreas de fraqueza
onde os controlos-chave de risco estão ausentes e são inadequados ou ineficazes.
O plano de acção correctiva inclui um calendário de execução e a identificação dos
gestores responsáveis pela sua implementação em tempo útil. A gestão de risco
operacional utiliza a ferramenta Process Maker para assegurar que todas as acções
correctivas são eficazes, concluídas de forma expedita e reportadas regularmente ao
Conselho de Administração.

11.5. Avaliação do Capital

O Banco adoptou o “Método do Indicador Básico” nos termos do Acordo de Basileia II
para mensurar o montante de capital que deve ser reservado para absorver as perdas
esperadas e para proteger a instituição contra perdas que possam ocorrer no decurso
normal da actividade.

12. Participações Patrimoniais – Divulgações
referentes à Carteira Bancária

31-Dec-21

30-Jun-21

235

10 148

0,0%

0,5%

31-Dec-21

30-Jun-21

-2.0%

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro

+2.0%

% dos Fundos Próprios

-2.0%

Meticais
+2.0%

Valor

17 087

-2.0%

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

(4 895)

+2.0%

% da Margem de Juros

33,6%

-2.0%

-0,6%

Dolares Norte-Americanos

31-Dec-21
+2.0%

Valor

30-Jun-21

121 385

-2.0%

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro

(6 601)

+2.0%

% dos Fundos Próprios

6,2%

-2.0%

-0,30%

Dolares Norte-Americanos

31-Dec-21
+2.0%

Valor

30-Jun-21

37 198

-2.0%

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

(243)

+2.0%

% da Margem de Juros

4.6%

-2.0%

-0,5%

Tabela 12: Risco de Taxa de Juro na Carteira Bancária

Anexos
Anexo 1. Distribuição Geográfica das Exposições de Crédito
Posição em Risco Original por Classe de Risco

Sul

Centro

Norte

Total

África

Europa

América

Ásia

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 182 618

-

-

4 182 618

-

-

-

-

-

4 182 618

Administrações Centrais e Banco Centrais
Governo de Moçambique e Banco de Moçambique
Governos e Bancos Centrais Estrangeiros
Organizações Internacionais

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autoridades Municipais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Entidades do Sector Público

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Empresas Públicas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instituições de Crédito
Empresas

1 429 243

-

-

1 429 243

19 385

1 266 766

-

-

1 286 151

2 715 394

604 285

243 453

256 687

1 104 425

-

-

-

-

-

1 104 425
1 490 665

Carteira de Retalho Regulamentar

954 360

343 823

192 482

1 490 665

-

-

-

-

-

Exposições Garantidas por Bens Imóveis

375 902

28 910

92 199

497 012

-

-

-

-

-

497 012

Créditos Vencidos

569 398

87 788

97 797

754 983

-

-

-

-

-

754 983

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Categorias de Risco Elevado
Outros Activos
Total das Posições em Risco Originais

300 462

-

-

300 462

-

-

-

-

-

300 462

8 416 268

703 975

639 164

9 759 407

19 385

1 266 766

-

-

1 286 151

11 045 558

Tabela 13: Distribuição Geográfica das Exposições de Crédito

Anexo 2. Distribuição das Exposições de Crédito por Prazos de Maturidades Contratuais Residuais
Posição em Risco Original por Maturidades
Contratuais

A vista - 1
mês

1 - 3 meses

3 - 6 meses

6 - 12
meses

1 - 3 anos

3 - 5 anos

5 - 10 anos

10 - 20 anos

> 20 anos

Total

Administrações Centrais e Banco Centrais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 321 290

756 000

329 000

480 000

296 328

-

-

-

-

4 182 618

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Organizações Internacionais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Governo de Moçambique e Banco de Moçambique
Governos e Bancos Centrais Estrangeiros

Autoridades Municipais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Entidades do Sector Público

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Empresas Públicas
Instituições de Crédito

12.1. Informação Qualitativa

Empresas

A rúbrica Participações Patrimoniais é representada pelo valor das acções detidas
pelo Acess Bank Moçambique SA na Sociedade Interbancária de Moçambique (SIMO),
uma sociedade financeira detida maioritariamente pelo Banco de Moçambique
com participação social dos Bancos Comerciais, e na Empresa Diamond Seguros,
uma sociedade financeira do ramo dos seguros constituída por capitais nacionais e
estrangeiros.

Carteira de Retalho Regulamentar

Todas estas participações foram adquiridas pelo Banco por objectivos estratégicos,
sendo que a participação na sociedade SIMO provém do projecto da Banca nacional
em criar uma rede de pagamentos interna, e a participação na sociedade Diamond

+2.0%

Valor

O Banco utiliza o Process Maker como uma aplicação de gestão de risco operacional
para realizar as suas auto-avaliações de risco e controlo. Este software compreende:
Um questionário de controlo a ser respondido pelos utilizadores finais, para avaliar o
risco de perdas associadas a aspectos específicos das suas operações;
Um sistema de gestão diário para garantir que as tarefas associadas à minimização
dos riscos são registadas e monitoradas;
Um sistema de alerta por e-mail para garantir que o utilizador atribuído a uma tarefa
de minimização de risco recebe um aviso prévio para concluir a tarefa; e
A aplicação também permite a recolha, análise e reporte de dados de eventos de
perda operacional por unidades de negócio e categorias alinhadas com os requisitos
de Basileia II, que são, portanto, capazes de monitorar as principais exposições ao
risco operacional e as causas subjacentes em relação aos limites definidos pelo
Banco.

A tabela abaixo apresenta a análise de sensibilidade do risco de taxa de juro a
uma deslocação paralela de taxa de juro de +/-2%, considerando a totalidade dos
instrumentos da carteira bancária sensíveis a taxa de juro para as exposições em
Meticais e Dólares Norte-Americanos:

Exposições Garantidas por Bens Imóveis
Créditos Vencidos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 715 394

-

-

-

-

-

-

-

-

2 715 394

304 694

23 935

7 392

210 908

196 753

316 283

44 460

-

-

1 104 425

6 205

8 093

17 384

63 418

351 368

775 573

254 179

9 838

4 606

1 490 665

20 371

5 499

-

-

44 005

95 129

89 472

182 992

59 543

497 012
754 983

133 919

12 818

11 637

62 313

59 755

235 005

181 430

41 251

16 854

Categorias de Risco Elevado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros Activos

-

-

-

-

-

8 759

291 703

-

-

300 462

5 501 873

806 344

365 414

816 638

948 211

1 430 748

861 243

234 082

81 004

11 045 558

Total das Posições em Risco Originais

Tabela 14: Distribuição das Exposições de Crédito por Prazos de Maturidades Contratuais Residuais

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO DO HCM - ILEGÍVEL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

Anúncio de Concursos

Notificação ao
Funcionário

O Hospital Central de Maputo (HCM) convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para fornecimento de Bens, Serviços e Obras Públicas, conforme descrito no quadro abaixo:
Nº
01

Ao abrigo do nº 1 do artigo 114
do EGFAE, conjugado com o nº
1 do Artigo 95 do REGFAE serve
a presente para notificar o Sr.
SILVESTRE FELICIANO SULILA
– Auxiliar Administrativo, afecto
ao Sector de Transportes do
Hospital Central de Maputo,
a comparecer na Secretaria
do Serviço de Urgência de
Adultos – SUR, às 9.00 horas
do dia 9/6/2022, para prestar
declarações.
Melhores cumprimentos
Maputo, aos 31 de Maio de 2022
A Instrutora
Maria Lúcia Aguiar Bila
(Tec. Prof. Admin. Pública)

02
03
04
05
06
07

Nº. do Concurso/
Proposta
Financeira
58A000741/
CC/26/2022
58ª000741/
CL/22/2022
58A000741/
CL/18/2022
58A000741/
CL/30/2022
58A000741/
CL/21/2022
58A000741/
CP/19/2022
58A000741/
CP/18/2022

Concurso
Público
Concurso
Público

Data e Hora-limite
da entrega das
Propostas
6/6/2022
10.00 horas
16/6/2022
10.00 horas
14/6/2022
11.15 horas
15/6/2022
10.00 horas
22/6/2022
11.00 horas
27/6/2022
10.30 horas
24/6/2022
10.30 horas

Data e Hora de
Abertura das
Propostas
6/6/2022
10.15 horas
16/6/2022
10.15 horas
14/6/2022
11.30 horas
15/6/2022
10.15 horas
22/6/2022
11.15 horas
27/6/2022
10.45 horas
26/6/2022
10.45 horas

Modalidade do
Concurso
Concurso Por
Cotações

Objecto do Concurso
Aquisição de material de protecção para uso no departamento de manutenção do HCM
Prestação de serviços de timbragem de roupas e artigos hospitalares

Concurso Limitado

Aquisição de consumíveis para Departamento de Cirurgia-Serviço de Maxilo Facial do HCM

Concurso Limitado

Serviço de restauração de cadeiras, sofás, macas e marquesas do HCM

Concurso Limitado

Aquisição de duas máquinas fotocopiadoras para UGEA
e Departamento de Aprovisionamento do HCM
Prestação de serviço de manutenção de 8 máquinas B. Brown e 4 máquinas Nipro alocadas à
Unidade Hemodiálise
Aquisição de aparelhos de electrocoagulação e respectivos acessórios para B.O.C

Concurso Limitado

Valor de Garantia
Provisória em MT
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
25.000,00
17.000,00

08

58A000741/
CP/06/2022

Fornecimento de agrafadores circulares para Departamento de Cirurgia do HCM

Concurso
Público

23/6/2022
10.30 horas

23/6/2022
10.45 horas

Não exigido

09

58A000741/
CP/20/2022

Aquisição de Cassetes de Digitalização de RX (IPS) para Serviço de Radiologia do HCM

Concurso
Público

28/6/2022
11.30 horas

28/6/2022
11.45 horas

Não exigido

58A000741/
CP/21/2022

Fornecimento de material de higiene e limpeza para Clínica Especial do HCM
Lote I: Material de higiene e limpeza
Lote II: Sacos plásticos

Concurso
Público

24/6/2022
11.30 horas

26/6/2022
11.45 horas

Lote I: 30.000,00

Pedidos de
Cotações

15/6/2022
10.30 horas

N/A

N/A

Proposta Fin. Nº 38

Fornecimento de consumíveis e equipamentos para Consulta Externa de Estomatologia

Notas Importantes:
1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar e adquirir os Documentos do Concurso na UGEA do Hospital, sita no endereço indicado no final deste anúncio, pela importância não
reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais).
2.

O pagamento deverá ser feito em depósito directo no Banco Millennium BIM (Conta N.º 131007619 NIB: 0001000000131007619.57; Moeda MZN - Hospital Central de Maputo – Escalas de Urgências).

3.

N.B: Os concorrentes deverão efectuar visitas para os concursos nºs:

N.º do Concurso/Processo

Data da Visita

Hora da Visita

Local de concentração

Hora de concentração

58A000741/CP/19/2022

7/6/2022

10.00 horas

UGEA

9.45 horas

A visita ao local da Obra/Manutenção é de carácter obrigatório
a) O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data da sua abertura;
b)

Os Cadernos de Encargos serão adquiridos na Secretaria Geral do Hospital Central de Maputo em frente à Farmácia Central, Av. Agostinho Neto, nº 1164, 1º Andar;

c)

Os cadernos dos Concursos por Cotações e de Pequena Dimensão estão isentos ao pagamento;

d)

O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 31 de Maio de 2022
Endereço: Hospital Central de Maputo
Direcção DO HCM - (Ilegível)
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA
Av. Agostinho Neto, n.º 1164 - Bloco Central - 3º andar - Telefax: 21 357900
Maputo – Moçambique

4726

4726

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

REVISÃO DO REGULAMENTO DA LEI DE PROTECÇÃO, CONSERVAÇÃO
E USO SUSTENTÁVEL DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA
País: Moçambique
Identificação do Projecto: Projecto de Economia Rural Sustentável (SREP)
Fonte de Financiamento: IDA-D8120
Referência do Contrato: 14/ANAC/SREP/IC/22
O Governo de Moçambique, com o apoio do Banco Mundial, está a
implementar o Projecto de Economia Rural Sustentável (PERS). O
Projecto está sendo executado por vários sectores de actividades,
sendo liderado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento
Rural (MADER) em estreita coordenação com o Ministério da Terra
e Ambiente (MTA) e Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas
(MIMAIP).
O objectivo do Projecto é aumentar a produtividade agrária e
o acesso ao mercado, bem como melhorar as práticas de gestão
de recursos naturais nas áreas seleccionadas do projecto. O PERS
inclui quatro (4) componentes: (i) aumento da produtividade e
acesso ao mercado; (ii) melhoria na gestão dos recursos naturais;
(iii) fortalecimento de políticas públicas e capacidade institucional;
e (iv) contingência de resposta a emergências (CERC).
Para a implementação deste Projecto, no que concerne a componente
ligada a conservação da biodiversidade, a ANAC conta com o apoio
da Fundação para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) na
qualidade de agência fiduciária com a responsabilidade de assegurar
que a execução financeira seja feita em conformidade com os critérios
e padrões de transparência internacionalmente aceites.
O objectivo Geral da presente consultoria é fazer a revisão do
Regulamento da Lei de Protecção, Conservação e Uso Sustentável da
Diversidade Biológica. A descrição detalhada dos serviços pode ser
encontrada nos termos de referência, os quais podem ser solicitados

através do email seguinte: concursos@biofund.org.mz.
Deste modo, a BIOFUND agência implementadora do projecto,
convida candidatos interessados e com o perfil requerido a
submeterem as suas propostas de candidatura , apresentando os
seguintes documentos: (i) carta de candidatura; (ii) Curriculum Vitae;
(iii) cópia de Certificados de habilitações académicas e profissionais;
e (iv) 3 referências que poderão ser contactadas durante o processo
de avaliação.
Os requisitos mínimos de qualificação incluem:
(a) Possuir pelo menos o grau universitário em Ciências
Jurídicas. Especialização na área Ambiental e possuir
nível de pós-graduação é uma vantagem;
(b) Ter pelo menos 10 anos de experiência na preparação de
dispositivos legais na área ambiental;
(c) Ter desenvolvido ou participado na preparação de Leis,
políticas, normas ou ainda de estratégias que tenham
contribuído para a regulamentação do sector ambiental
ou de conservação em Moçambique. Experiência em
países da região da SADC, é uma vantagem;
(d) Ter desenvolvido tarefas similares em Moçambique ou
países da região da SADC;
(e) Conhecimento sólidos do Sistema das Áreas de
Conservação de Moçambique; e
(f) Ser fluente na língua portuguesa (fala e escrita).

Chama-se atenção aos consultores interessados para a secção III,
parágrafo 3.14, 3.16 e 3.17 do Regulamento de Aquisições do Banco
Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” de Novembro
de 2020, que estabelece a política do Banco Mundial no concernente
à conflitos de interesse.
O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o método
Selecção de Consultor Individual (IC), estabelecido no Regulamento
de Aquisições.
As manifestações de interesse deverão ser submetidas através do
endereço electrónico concursos@biofund.org.mz, até às 17.00
horas do dia 17 de Junho de 2022, colocando como título do
email: “14/ANAC/SREP/IC/22 - Contratação de um Consultor
Individual para Revisão do Regulamento da Lei de Conservação
e Uso Sustentável de Biodiversidade Biológica” . A não indicação
do assunto pode fazer com que a candidatura não seja considerada.
Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.
BIOFUND – Fundação
para a Conservação da
Biodiversidade
Av. Tomás Nduda, n.º 1038
Maputo, Moçambique
Tel. 21 499 958
Email: concursos@biofund.org.mz
4717

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONSULTOR INDIVIDUAL
Especialista em Sector Privado e Infra-estruturas para a Elaboração da
Estratégia de Desenvolvimento da Economia Azul em Moçambique (EDEA)

172

PAÍS: MOÇAMBIQUE
Fonte de Financiamento: Donativo IDA D8120-MZ
Refª: MZ-PROAZUL-290153-CS-INDV
1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um Donativo do Banco Mundial para implementar
Projecto de Economia Rural Sustentável (PERS), que é a primeira fase de uma abordagem
programática e multifaseada, que tem como objectivo aumentar a produtividade e o acesso
ao mercado para os beneficiários alvo e melhorar as práticas de gestão dos recursos naturais
em áreas seleccionadas do projecto, e pretende usar parte destes recursos na contratação
de serviços de consultoria de um Especialista em Sector Privado e Infra-estruturas para a
Elaboração da Estratégia de Desenvolvimento da Economia Azul em Moçambique (EDEA).

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Solicitação de Manifestação de Interesse
MZ-INE-295228-CS-INDV
Consultor Individual

2. Os serviços de Consultoria (“os Serviços”) incluem a Conclusão da Elaboração da Estratégia
de Desenvolvimento da Economia Azul com horizonte 2030, adequada ao contexto nacional e
alinhada ao contexto regional e africano.
3. A duração do contrato será de 1,5 meses e espera-se que o início do Contrato seja durante o mês
de Julho de 2022.

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:

4. A descrição detalhada dos serviços entre outros poderão ser encontrados nos termos de
referência aos quais se pode aceder seguindo o seguinte link:
https://www.proazul.gov.mz/concursos/
5. O ProAzul, a agência implementadora convida candidatos interessados e com o perfil requerido
a submeter as suas propostas de candidatura que deverão constar dos seguintes documentos:
(i) carta de candidatura, CV (3 páginas), cópias de diplomas ou Certificados de habilitações
académicas e 3 referências que poderão ser contactadas durante o processo de avaliação e
comparação de candidaturas. Todos os documentos deverão ser apresentados em Português.
6. Os requisitos mínimos de qualificação incluem:
a) Possuir estudos superiores (não inferiores a pós-graduação) em Gestão, Economia,
Engenharia e Ciências do Mar;

(i) Rever os conceitos associados às questões da informalidade de acordo com os desenvolvimentos mais
recentes;

b) Experiência mínima de 10 anos no desenho e gestão de projectos de infra-estruturas costeiras
e/ou associadas à economia azul, incluindo a capacidade de desenvolver orçamentos
associados, no contexto do desenvolvimento da economia azul;

(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;

c) Experiência em analisar o ecossistema de investimentos na Economia Azul incluindo
um levantamento, funções e exemplos de fundos privados virados para investimentos
sustentáveis;

- Ter mínimo de 10 anos de experiência profissional em trabalhos com Sector Público;
- Experiência comprovada na realização de consultorias;

d) Experiência em desenvolver e implementar actividades do Governo no engajamento de
parcerias com sector privado para o desenvolvimento e implementação de actividades
inerentes à gestão dos recursos naturais;

- 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;

e) Experiência comprovada na interacção com entidades do governo e com o sector privado na
gestão de projectos sustentáveis;

- Habilidades na sistematização de conceitos de natureza económica e social; e
- Ter experiência comprovada na elaboração de estudos, manuais e materiais.

7. Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17
do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial, de Julho de 2016
(“Regulamentos de Aquisições”), estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de
interesses.

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

8.

O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o método Selecção de Consultores
Individuais (IC) estabelecido no Regulamento de Aquisições.

9. As candidaturas deverão ser submetidas através do e-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz e o
assunto deve ser: “Especialista em Sector Privado e Infra-estruturas.” A não indicação do
assunto pode fazer com que a candidatura não seja considerada.
10. O prazo para apresentação de candidaturas é 15 de Junho de 2022, às 14.00 horas.

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.

11. Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.
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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
A Autoridade Competente
(Ilegível)

BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO
4686

Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DO ALGODÃO E OLEAGINOSAS DE MOÇAMBIQUE, IP

ANÚNCIO DE CONCURSO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

31/5/2022

1.
O Instituto do Algodão e Oleaginosas de Moçambique, IP convida empresas interessadas a apresentarem
propostas fechadas, para os seguintes concursos:

N° do
Concurso

Elegibilidade
do
concorrente

Garantia
Provisória

Data e hora
final de
entrega das
Propostas

Data e hora
final de
Abertura

Anúncio de
Posicionamento

Modalidade

Objecto

35A001641/
CP/
N˚ 02/2022

Concurso
Público

Contratação de serviços de
tradução de documentos e
interpretação simultânea e
consecutiva de eventos do
IAOM

Inscrito no
Cadastro

2.400,00

20/6/2022
8.30 horas

20/6/2022
9.00 horas

22/6/2022
8.00 horas

35A001641/
CP/
N˚ 03/2022

Concurso
Público

Serviços de catering para
eventos do IAOM

Inscrito no
Cadastro

2.400,00

20/6/2022
10.30 horas

20/6/2022
11.00 horas

22/6/2022
8.30 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar ou adquirir os documentos do
concurso no Instituto do Algodão e Oleaginosas de Moçambique, IP, sito na Av. Eduardo Mondlane, nº 2221, 1º Andar,

pelo valor não reembolsável de 1.500,00MT que deverá ser depositado na conta n° 1020054571016, Standard Bank,
titulada pelo Instituto do Algodão de Moçambique.

3.
As propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados e com indicação de “Concurso Público,
e indicado o seu respectivo número — não abrir” deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, na data
indicada e até meia hora antes de abertura, que será em sessão pública, na Sala de Reuniões do IAOM-Sede, na presença
dos concorrentes que desejarem comparecer.
4.

O período da validade das propostas será de 120 dias.

5.

É requerida a garantia provisória para os concursos indicados nas seguintes formas:

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO PÚBLICO N.º 47A000141/SBQP/27/2022
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PÁGINA WEB
DA DIRECÇÃO NACIONAL DE ÁGUA E SANEAMENTO
1. O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Governo da Holanda para o custo do Programa
de Capacitação e Desenvolviemento Institucional do Sector de Águas, do qual o Ministério das Obras Públicas,
Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH) pretende usar uma parte do valor para contratar uma empresa de
consultoria para prestação de serviços de manutenção da página Web da Direcção Nacional de Abastecimento
de Água e Saneamento.
2. Neste contexto, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através da Direcção
Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento convida consultores elegíveis a apresentarem a sua
manifestação de interesse para prestação de serviços do objecto acima indicado.
3. A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela seguinte informação:
i) Carta de manifestação de interesse;
ii) Curriculum/Perfil da empresa;
iii) Experiência relevante relativa a execução de serviços similares com o mínimo de 5 anos, anexando
documentos comprovativos;
iv) Experiência na área de desenvolvimento, manutenção, gestão e actualização de Websites, obedecendo
os padrões estabelecidos pela INTIC; e
v) Apresentação de cartas abonatórias.
4. As propostas de manifestação de interesse redigidas em língua Portuguesa e deverão ser entregues até às
11.00 horas do dia 15 de Junho de 2022, data em que as mesmas serão abertas em sessão pública pelas
11.15 horas, no enderenço abaixo, na presença dos concorrentes que desejarem participar.

• Garantia Bancária e
• Cheque Visado
• Seguro Garantia
6.
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.
Para mais esclarecimentos, os interessados deverão contactar:
Instituto do Algodão e Oleaginosas de Moçambique, Av. Eduardo Mondlane, n.º 2221, 1º Andar, 258 – 21 – 431016,
Cell: 823022823, E-mail: iaomsecretariacentral@gmail.com, Maputo – Moçambique.

Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
2902

Departamento de Aquisições
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da Imprensa, n.º 162, 2º. Andar
Maputo - Moçambique
5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 31 de Maio de 2022
Departamento de Aquisições

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província da Zambézia
1ª Secção Cível

ANÚNCIO

ANÚNCIO

Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm éditos de vinte dias, contados da segunda e última publicação
deste anúncio, citando os credores desconhecidos dos executados: SWL
CONSTRUÇÕES, EI, com sede no distrito de Marracuene, quilómetro nº
23, na província de Maputo, HORTÊNCIA TACUSSE MAGAIA, residente na
Avenida do Trabalho, nº 248, no 1º andar, Bairro do Alto Maé, nesta cidade
de Maputo, para, no prazo de dez dias, posteriores àquele dos editos
reclamarem, querendo, nos Autos de Execução Ordinária nº 101/21-W,
em que é exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, o
pagamento dos seus créditos pelo produto do bem penhorado, sobre que
tenham garantia real, designadamente:
Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória dos Registos de Maputo, sob o número
59804 a fls. 145, do livro B-203, inscrito sob o nº 77.046 a fls. 52, do livro
G/106, a favor de Hortência Tacusse Magaia, com hipoteca inscrita a
favor do Banco Comercial e de Investimentos, SA, sob o nº 79252, fls.
36, livro C-92.

Proc. nº 19/2020-C. Execução Ordinária para Pagamento de Quantia Certa

Maputo, aos 6 de Maio de 2022
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei
O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR TEÓFILO DA FONSECA BOLACHA, JUIZ-PRESIDENTE DA 1ª
SECÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL J. P. DA ZAMBÉZIA
Faz saber que pela 1ª Secção Cível do Tribunal Judicial da Província da Zambézia e nos Autos
de Execução Ordinária para Pagamento de Quantia Certa nº 19/2020-C, que o exequente
Banco Comercial e de Investimentos, SA, move contra os executados: MD SHANEWAZ
CHOWDHURY, RAZAQUE AHEMED e HALIMA BANÚ RAFICUDINKHAN, é por este meio
citado o executado MD SHANEWAZ CHOWDHURY, solteiro, maior, de nacionalidade
Bengalesa, natural de Bangladesh, titular do DIRE, nº 04BD00074610B, emitido aos 14
de Setembro de 2018, titular do NUIT 133739807, com a última residência conhecida na
província da Zambézia, no distrito de Milange, no Bairro 1 de Junho, actualmente em parte
incerta, para, no prazo de dez dias, que começa a contar finda que seja a dilação de mais trinta
dias, a contar da segunda e última publicação do respectivo anúncio, pagar ao exequente
BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, nos autos de Execução Ordinária para
Pagamento de Quantia Certa nº 19/2020-C, a quantia de 4 957 176,81MT (quatro
milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta e seis meticais e oitenta
e um centavos)ou dentro do mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes para tal
pagamento, custas, selos e acréscimos legais, movidos pelos fundamentos constantes da
petição inicial, da qual o duplicado da mesma se encontra à disposição do citando no Cartório
da 1ª Secção Cível deste Tribunal, para onde poderá obter nas horas normais de expediente,
sob pena de se declarar devolvido ao exequente o direito de nomeação de bens à penhora,
nos termos dos artigos 811º, 816º e 836º, nº 1 do CP Civil.
Quelimane, aos três dias do mês de Dezembro do ano dois mil e vinte e um.
A Escrivã de Direito
Cremilde Mário
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Teófilo da Fonseca Bolacha
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Anúncio de Vagas
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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
1ª SECÇÃO CÍVEL
Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais
É Simples, Rápido e Prático.

https://www.peacecorps.gov/mozambique/contracts/
A data-limite para a submissão de candidaturas é até dia 17 de
Junho de 2022.
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a) Um (1) imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariado
de Pemba, sob nº 2747 (dois mil setecentos e quarenta e sete) a folhas 20 (vinte), do livro B dez (B-10) e inscrito sob nº 2375 (dois mil,
trezentos e setenta e cinco) a fls. 76 (setenta e seis), do livro G quatro (G-4) a favor de Abdul Razac Juma, hipotecado a favor do BIM
- Banco Internacional de Moçambique, SARL, sob nº 1723 a fls. 34,
do livro B-6, 1291 a fls. 14 verso, do livro B, 2747 a fls. 20, do livro
B-10, 2278 a fls. 153, do livro B-8, fracção autónoma designada pela
letra H, segundo andar esquerdo, do prédio 1403 a fls. 153, do livro
B-8 e 2554 a fls. 166 verso, inscrito na matriz urbana de Pemba, sob
o nº 1474, da Repartição das Finanças de Pemba, sob nº 2747 a fls.
20, do livro B-10;

Use:
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DE
ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO N.º 01/LR/ 2022

N.º

Nome do Inquilino

Endereço do imóvel pretendido

01

Rafael José Tamele

Localidade de Mussevene Bairro
Massindla nº 1-Distrito de Matutuíne

O Director do Serviço Provincial
Fernando Andela
(Especialista “B”)

Internet

(ebanking)

Apoio ao cliente:
+258 84 3400623
Info@snoticias.co.mz
*Termos e condições aplicáveis
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DE INHAMBANE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA AGRICULTURA E PESCAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Inhambane convida empresas interessadas e elegíveis, a apresentarem
propostas fechadas, para o concurso discriminado na tabela abaixo:

Número/objecto

35I002261/
CL/006/2022 –
Fornecimento de cereais
e hortícolas diversas

DataData do
Valor da
Custo do
Modalidade limite de Data e hora
anúncio do
garantia caderno de
de concurso entrega das de abertura posicionamento
provisória encargos
propostas
dos concorrentes
Concurso
Limitado

13/6/2022
9.00 horas

13/6/2022
9.15 horas

15/6/2022
9.00 horas

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado correm éditos de 20 (vinte) dias, contados a partir da segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores que gozem de garantia
real sobre os bens penhorados do executado ABDUL RAZAC JUMA, Bairro
de Cimento, Rua do Comércio, cidade de Pemba, Cabo Delgado, para, no
prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr finda a dilação de 30 (trinta) dias, posteriores àquele dos éditos, querendo, deduzirem reclamação
pelo produto deste pagamento dos respectivos créditos dos bens penhorados, designadamente:

Para mais informações sobre a descrição completa de tarefas e
instruções para se candidatar às vagas, visite o nosso website:

A Comissão Provincial de Avaliação e Alienação de Imóveis destinados a
Lojas Rurais, faz saber que, em conformidade com o artigo 10 do Diploma
Ministerial n.º 81/2008, de 24 de Setembro, o inquilino abaixo indicado
apresentou junto a esta Comissão Provincial requerimentos de compra
de imóvel que ocupa, convidando-se os cidadãos a denunciarem qualquer
irregularidade que possa existir nos processos referidos neste aviso, num
prazo de 30 dias, a partir da data da publicação do mesmo.
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-----

1.000.00MT

Os concorrentes interessados e elegíveis poderão obter mais informações ou examinar os documentos do concurso
no endereço abaixo, nos dias úteis da semana, das 8.00 -15.00 horas ou ainda adquirí-los mediante depósito do valor
correspondente e não reembolsável, na conta nº 144638544 - Millennium Bim - Direcção Provincial de Agricultura e
Desenvolvimento Rural – Inhambane.
Os recibos serão emitidos na Secretaria desta Direcção, mediante a apresentação do talão de depósito.
O período de validade das propostas é de 120 dias.
Endereço:
Direcção Provincial de Agricultura e Pescas
das Av. Eduardo Mondlane e Revolução
CP. 81, Telf. 293-20929 ou Telfax: 293-20223, CP n.º 81, Cidade de Inhambane

esquina

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.
Inhambane, aos 30 de Maio de 2022
O Director Provincial

b) Um (1) imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariado
de Pemba, sob o nº 1291 (mil duzentos e noventa e um) a folhas 14
(catorze), do livro B cinco (B-5) e inscrito sob o nº 2367 (dois mil
trezentos e sessenta e sete) a fls. 71 (setenta e um), do livro G quatro
(G-4), a favor de Abdul Razac Juma, hipotecado à favor do BIM Banco Internacional de Moçambique, SARL, sob o nº 1723 a fls. 34
verso, do livro B-6, 1291 a fls. 14 verso, do livro B-5, 2747 a fls. 20, do
livro B-10, 2278 a fls. 153, do livro B-8, fracção autónoma designada
pela letra H, segundo andar esquerdo, do prédio 1403 a fls. 153, do
livro B-8 e 2554 a fls. 166 verso, inscrito na matriz urbana de Pemba,
sob o artigo 315º da Repartição das Finanças de Pemba, 1291 a fls.
14 v, do livro B-5;
c) Um (1) imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariado de
Pemba, sob nº 1403 (mil quatrocentos e três) a folhas 71 (setenta e
um), do livro B cinco (B-5) e inscrito sob o nº 2001 (dois mil e um) a
fls. 175 (cento e setenta e cinco), do livro G três (G-3), a favor de Abdul Razac Juma, e hipotecado à favor do BIM - Banco Internacional
de Moçambique, SARL, sob o nº 1723 a fls. 34 verso, do livro B-6,
1291 a fls. 14 verso, do livro B-5, 2747 a fls. 20, do livro B-10, 2278 a
fls. 153, do livro 1403 a fls. 153, do livro B-8 e 2554 a fls. 166 verso,
inscrito na matriz urbana de Pemba, sob o artigo 435º, da Repartição
das Finanças de Pemba, 1403 a fls. 71 do livro B-5;
d) Um (1) imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariado
de Pemba, sob nº 3101 (três mil, cento e um) a folhas 11 (onze) do
livro B-11 (B-11) e inscrito sob o nº 2860 (dois mil oitocentos e sessenta), a fls. 99 (noventa e nove) verso, do livro G cinco (G-5), a favor
de Abdul Razac Juma e hipotecado a favor do BIM - Banco Internacional de Moçambique, SARL, sob o nº 3101 a folhas 11, do livro B-11, inscrito na matriz urbana de Pemba, sob artigo nº 1659º,
da Repartição das Finanças de Pemba, 3101 a fls. 11, do livro B 11,
na Execução Ordinária Para o Pagamento de Quantia Certa nº
36/17-1ª SC, movida pelo exequente BANCO INTERNACIONAL DE
MOÇAMBIQUE, SA.
Pemba, aos 11 de Maio de 2022
O Juiz-Presidente
Dr. João Guilherme Mchuembo
(Juiz de Direito “A”)
O Escrivão de Direito de 1ª
Dr. Cristóvão Crisanto Dez
(Oficial de Justiça)

Francisco Feijão Matanganhete
(Especialista em Extensão Agrária)
229
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
INHAMBANE EM FOCO
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Superfície 68 775 km²
População 1 271 818 (2007); 13 distritos

Investidos 38 milhões
de meticais para
produção da mandioca

Dinheiro alocado deve promover desenvolvimento social

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Comunidades de Bazaruto
recebem 20 por cento
MADER investe na produção da mandioca

O

MINISTÉRIO da Agricultura e Desenvolvimento
Rural
(MADER), através do
programa Sustenta,
alocou na presente safra agrária
38 milhões de meticais para dinamizar a cultura de mandioca
na província de Inhambane.
O montante será distribuído aos potenciais produtores
por forma a melhorar as suas
capacidades técnicas visando
o aumento dos níveis de produção e de produtividade desta
cultura de rendimento e resistente à seca.
A directora dos Serviços
Provinciais de Actividades
Económicas no Conselho de
Serviços de Representação de
Estado na província de Inhambane, Elvira Chirindza, fez saber que as autoridades desta
região sul do Save, que tem
vindo a registar défice alimen-

tar pela escassez das chuvas,
apostam nas culturas tolerantes à seca, com destaque para
a mandioca, com o intuito de
impulsionar a industrialização
rural.
Elvira Chirindza explicou
que se pretende que até finais
do presente ano, haja mudanças radicais no fomento desta
cultura bem como na melhoria
da produção e processamento.
O objectivo é criar cadeia de
valor desta cultura de rendimento.
Segundo a fonte, a ideia é
dinamizar a industrialização
rural com o surgimento de novas unidades de processamento de mandioca, bem como
alimentar a fábrica local de
produção de cerveja, denominada Datcom Lda., implantada no povoado de Nhancolola,
distrito de Inharrime.
Assim, o desembolso des-

te valor permitiu a retoma das
actividades desta empresa paralisada há dois anos devido à
crise financeira que abalou a
unidade fabril, aliada aos efeitos negativos da Covid-19.
Esta empresa produz cerveja na base do teor de amido
extraído da mandioca produzida nos distritos de Morrumbene, Inharrime, Zavala, Homoíne e uma parte de Panda,
na província de Inhambane.
Tem capacidade de processamento de 100 toneladas por
dia e prevê estabelecer parceria
com quatro mil produtores de
mandioca que vão produzir em
bloco, com um rendimento de
20 toneladas por hectare.
O preço médio aplicado na
comercialização desta cultura
varia entre três e quatro meticais por quilograma, dependendo do teor do amido produzido pela mandioca.

Segundo Elvira Chirindza,
o desafio é melhorar a qualidade da mandioca produzida pelos camponeses para oferecer
o teor de amido desejado pela
empresa, daí a necessidade de
fomentar a produção melhorada desta cultura.
A fonte assegurou a existência de uma variedade melhorada de mandioca contendo
um alto teor de amido, numa
área de um hectare, onde são
distribuídas estacas de mandioqueiras para a sua multiplicação e posterior distribuição
aos produtores.
Na última safra agrária, por
exemplo, os produtores iniciaram o uso desta nova variedade, sendo que o desafio do governo é continuar a apostar na
sua massificação para garantir
melhores rendimentos para a
fábrica bem como para as famílias produtoras.

OPERADORES turísticos no arquipélago
de Bazaruto, norte de Inhambane, procederam à entrega, na última quinta-feira,
de três milhões e seiscentos mil meticais
às comunidades locais pela sua contribuição na conservação da biodiversidade.
Este valor corresponde a 20 por cento da
receita arrecadada no ano passado.
A cerimónia de entrega dos cheques
destinados às comunidades das ilhas de
Bazaruto, Benguerrua e Magaruque, beneficiando cerca de cinco mil pessoas que
vivem naquele arquipélago, foi orientada
pela secretária de Estado na província de
Inhambane, Ludmila Maguni.
Na ocasião, a dirigente apelou aos
operadores turísticos para uma boa convivência com as comunidades bem como
maior participação e colaboração com as
autoridades da administração daquela
reserva nacional na preservação da biodiversidade marinha através da protecção
de espécies protegidas por lei.
Sublinhou que os fiscais da administração do Parque Nacional de Bazaruto são
autoridades zeladoras do património natural que constitui o maior atractivo para
os turistas que visitam a ilha.

A governante destacou ainda a necessidade de utilização sustentável dos
recursos de forma a garantir a oferta contínua de um produto turístico de qualidade e consequentemente o incremento dos
vinte por cento anualmente alocados às
comunidades.
Por outro lado, Maguni exortou aos
membros das associações comunitárias
para promoverem a troca constante de
experiências, para se inspirarem nos bons
exemplos da aplicação dos vinte por cento
em projectos com impacto na vida sócio-económica da comunidade do arquipélago. Apelou aos gestores destas agremiações para que pautem por uma gestão
transparente dos fundos aliada à prestação de contas.
Segundo a secretária de Estado na província de Inhambane, as áreas de conservação constituem um património, sendo
responsabilidade do Estado garantir a sua
conservação, devido à sua relevância para
o ecossistema e para o desenvolvimento
da economia nacional, bem-estar social
e pelo papel vital que assume para o presente e futuras gerações.
A representante do Estado em Inham-

bane disse ainda que os vinte por cento
resultantes das receitas anuais do parque
tem sido canalizados às comunidades
desde o ano de 2015. Durante o período
em referência até então, foram entregues
às comunidades locais cumulativamente
16.918.112,42 meticais, valor aplicado na
construção de algumas infra-estruturas
de utilidade pública.
Do valor global entregue na última
quarta-feira, e de acordo com o número de habitantes, a ilha de Bazaruto com
3500 habitantes recebeu 2.250.868,94
meticais, Benguerra, com 1800 habitantes coube 1.143.884,21 meticais. Por sua
vez, a ilha de Magaruque com 188 habitantes foi contemplada com 295.195,93
meticais.
Neste contexto, Ludmila Maguni louvou o empenho da Associação Thomba
Yedyo, da ilha de Bazaruto, por ter aplicado os valores recebidos anteriormente em
projectos de grande impacto para a comunidade, destacando-se a construção de
infra-estruturas sociais como residências
para enfermeiros, sala de aula, sistema de
abastecimento de água, entre outras.

A VOZ DO CIDADÃO

Massinga deve apostar
em infra-estruturas públicas

Erdito Aminosse Manhice

Acrisoles Matsinhe

CIDADÃOS residentes na vila municipal
de Massinga desafiam os órgãos de governação local a apostarem na implantação de mais infra-estruturas de serviço
público, de modo a garantir a inclusão
social entre a população da zona rural e
urbana. Trata-se de unidades sanitárias,
sistema de abastecimento de água, energia eléctrica, melhoria das vias de acesso, entre outras, essenciais para a vida da
população.
Para Erdito Aminosse Manhice, o
município deve continuar a expandir os
serviços sociais básicos para outros bairros da vila-sede, concretamente fontes
de abastecimento de água, pavimentação
das estradas, escolas condignas, energia
eléctrica para garantir o bem-estar dos
cidadãos.

Anastácia Come

Apesar das acções visíveis levadas a
cabo pelo Conselho Municipal, Erdito
manhice defende haver necessidade de
fazer um pouco mais em prol do bem-estar da população.
Acrisoles Matsinhe diz que não é somente a vila municipal que está a crescer,
mas todo o distrito de Massinga, o mais
populoso da província de Inhambane.
Entretanto, disse ser importante expandir a rede de distribuição de energia
eléctrica por forma a dinamizar a industrialização rural através de montagem de
pequenas unidades de processamento
de produtos locais, como madeira, castanha de caju e coco, além de citrinos de
que Massinga é grande produtor.
Anastácia Come defende que com
a expansão e melhoria da rede eléctrica

Maxixe reabilita ruas
danificadas pelas chuvas

Armindo Vilanculos

pode contribuir, sobremaneira, na prevenção da criminalidade que assola a
vila e o distrito em geral. “Existem zonas perigosas, difíceis de circular a noite devido à presença de malfeitores que
assaltam e violam”.
Armindo Vilanculos, activista social
e estudante universitário, enaltece os
esforços das autoridades locais na busca
de soluções para os problemas que apoquentam a população.
Vilanculos aponta a pavimentação
das vias de acesso, alargamento da rede
de abastecimento de água, construção
de novas salas de aula como exemplo
das várias acções levadas a cabo pelas
autoridades visando garantir o desenvolvimento e o bem-estar da população.

Ruas em pavimentação para facilitar a transitabilidade

O CONSELHO Municipal da
Maxixe iniciou a reabilitação de estradas danificadas
pelas chuvas que caíram em
Abril e princípios de Maio,
que veio a agravar o crónico
problema de erosão.
O melhoramento incide
sobre as vias de acesso cuja
transitabilidade ficou com-

prometida pela destruição
de algumas secções pela
força das águas pluviais, segundo o vereador da Urbanização e Infra-Estruturas
no Conselho Municipal,
Teodoro José.
Os trabalhos consistem
na colocação de solos vermelhos para minimizar os

efeitos da erosão que ameaça destruir vários edifícios
públicos e privados, como
escolas, igrejas, barracas,
residências entre outros.
Teodoro José indicou
que numa primeira fase, os
trabalhos estão focados no
bairro Eduardo Mondlane,
tido como o mais assolado,

numa extensão de cinco
quilómetros de estrada.
Neste zona, a transitabilidade é condicionada devido ao avançado estado
de degradação das vias de
acesso.
Para estas actividades foram desembolsados
perto de três milhões de
meticais para a colocação
de solos em substituição
dos que foram arrastados
pelas águas da chuva.
A fonte fez saber que
para combater a erosão,
o município necessita de
pouco mais de 20 milhões
de meticais. Este montante seria aplicado na
terraplanagem das vias
não asfaltadas.
Para este ano, a edilidade planificou a abertura de duas vias numa extensão de 12 quilómetros,
sendo uma no bairro Bato,
no cruzamento da Estrada Nacional número um
(EN1) até à Escola Primária Marcelino dos Santos
Bato 2, e a segunda, que
parte do bairro Nhanguila
até ao Alto Maxixe, com
quatro quilómetros.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Proteger os menores
GUILHERME ERMELINDO
AMANHA é 1 de Junho, Dia Internacional da Criança. Todas as atenções estarão viradas para esta camada social, pelo facto de inspirarem cuidados acrescidos, dada a sua vulnerabilidade.
Pois, menor é menor. O menor não deve ser
confundido como sendo um adulto, apesar da compleição física. Somos todos chamados a olhar para a
criança tal como ela é e, como adultos, desempenharmos o papel protector que sempre nos coube.
Acontece que os homens já não se dão tempo
para reflectir sobre os seus actos. Esquecem-se que
as crianças são menores e precisam que nós chamemos atenção sobre certas práticas. Quando abrimos
os jornais, assistimos a televisão e escutamos a rádio,
quase sempre nos chegam informações desagradáveis sobre uniões forçadas, violência e abuso sexual,
etc.
Aliás, as uniões forçadas preocupam sobremaneira o Governo e não só. Muitas raparigas continuam a
ser forçadas a se unirem com pessoas adultas, algumas até com a idade de seus progenitores. Unem-se
com pessoas que deviam ser seus protectores. São
pessoas algumas das quais com muitas esposas, sendo ela, mais uma.
Para estas práticas, várias razões são apontadas,
de modo particular a pobreza que afecta grande parte
da população moçambicana. Todavia, a pobreza não
deve retirar os direitos da rapariga ou do rapaz de
serem felizes, de crescerem de forma sã até atingirem a maturidade, altura em que já podem se unir em
casamento. E uma das formas de combater a pobreza
é a instrução.
Ao se unirem de forma forçada, as raparigas tornam-se escravas dos seus maridos, devem trabalhar
para as outras esposas do marido, enfim, sofrem bas-

tante.
São menores que vêem os seus sonhos adiados
por conta da união. Deixam de estudar e outras chegam até a contrair doenças, incluindo fístulas no momento do parto porque a assistência tarda a chegar.
Por que o ser humano age assim? Por que um
adulto, que sabe que está perante uma menor, procura seduzí-la para tê-la como esposa?
Sou de opinião que os pais e encarregados de
educação devem introduzir novas frases, palavra ou
conceitos sempre que a rapariga vê a primeira menstrução (tem sido prática aconselhar a rapariga para
se prevenir da gravidez precoce). É necessário que
se faça aconselhamento não somente no sentido de
advertir que qualquer contacto íntimo pode resultar
na gravidez, mas também falar das suas implicações
em tenra idade. É necessário que se diga que todo o
homem adulto deve ser concebido como sendo pai,
independentemente de não ser o seu progenitor.
Os pais e encarregados de educação também têm
a tarefa de acompanhar o desenvolvimento físico das
raparigas, de modo particular. Porque, apesar de tenra idade, existem roupas que podem atrair predadores sexuais a agirem contra a sua adolescência, por
exemplo. Por isso, é necessário afastar essa possibilidade para que os predadores sexuais não encontrem
espaço para a sua actuação.
As crianças precisam de ser protegidas. Não precisam de uniões forçadas, de lhes comprar bolachas,
doces, mexas, entre outros bens materiais. Quem
quiser ajudar os menores que o faça junto dos pais,
apoiando na sua educação, sem com isso procurar
tirar proveitos obscuros. Recordo-me que na altura
do surgimento do HIV/SIDA, muitas pessoas tiraram
proveitos em nome dos órfãos. Alguns chegaram a
abusar das raparigas para poderem prestar algum
apoio. Assim não dá.

APONTAMENTO

Dicas de Nelly para
entrevista de emprego
NELLY AFONSO
O CONCEITO de Educação diz respeito ao processo de ensinar e aprender.
De forma ampla, podemos definir a Educação
como o meio fundamental para que os hábitos,
costumes, comportamentos e valores de uma sociedade sejam transferidos de geração em geração,
de acordo com a evolução da colectividade como
um todo.
A educação como um todo engloba a aplicação
de métodos de ensino que têm como objectivo assegurar a formação e o desenvolvimento pessoal e
profissional de determinada pessoa.
O processo educacional está directamente ligado aos conceitos de pedagogia e didática, onde a
mesma é responsável pelo acto de educar, instruir,
disciplinar e construir novos conhecimentos. É
neste sentido que educar os jovens para entrevistas
de emprego torna-se uma necessidade diária para
a nossa sociedade.
Ao procurar emprego muitos jovens vêem-se
frustrados depois de participar em muitas entrevistas e não conseguir resultados satisfatórios, por
isso é importante que o jovem candidato investigue a empresa, visitando o site para melhor perceber sobre a cultura ou possíveis políticas da instituição. Outro ponto importante é a pesquisa sobre
o recrutador que o irá entrevistar, deve procurar
as informações em redes sociais como Linkedln,
Facebook e Instagram, é importante lembrar que o

candidato não deve fazer um contacto social nesta
fase, apenas deve focar-se em apreciar e analisar o
perfil do recrutador.
No decorrer da entrevista, é crucial que o candidato tenha cuidado com o seu vestuário, devendo optar sempre por roupas formais com cores
neutras. Para candidatos do sexo feminino o uso
da maquiagem deve ser evitado, excepto nas entrevistas para posições comerciais, relações públicas
ou qualquer posição que necessite o uso da imagem para promoção de serviço ou produto.
Aspectos já conhecidos pela maioria dos jovens, mas que precisam ser recordados são o facto
de que os jovens com tatuagem e cabelo rastafari
devem optar por um vestuário e acessórios que escondam estes detalhes na entrevista.
Dando continuidade a dicas, o jovem deve saber que um dos factores mais importantes para o
sucesso na entrevista de emprego é que o candidato diga sempre a verdade e não fale mal do ex-chefe (para quem já trabalhou antes).
Por fim, o candidato deve mostrar sempre disponibilidade para as próximas fases do processo
de selecção, bem como mostrar-se disponível para
outras posições existentes na instituição.
Estas e outras dicas sobre o emprego podem
ser encontradas neste espaço oferecido pelo Jornal Notícias com o intuito de capacitar os jovens
moçambicanos, por isso é recomendada a leitura
activa do Jornal para aquisição de conhecimentos
gerais favoráveis para o desenvolvimento humano.
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Que valor é aquele
que se paga ao chefe
de quarteirão?
ROBERTO GUILHERME BANZE
AS sociedades têm normas de convivência social
que devem ser seguidas por todos, sob risco de, se
agir de forma contrária, ser considerado prevaricador e arcar com as consequências que daí podem advir. Para o caso da sociedade moçambicana, quem
é aqui residente deve se submeter às leis vigentes.
Desde pequeno aprendi que a autoridade local
deve ser respeitada, uma vez ser o guardião da legalidade e da moral, pelo que tudo que deles provêm,
deve ser seguido.
É neste contexto que, residindo nos arredores da
cidade de Maputo e querendo tratar certo documento, me foi orientado para que, em primeiro lugar, me
apresentasse às estruturas do bairro. Procedi conforme.

mente desloquei-me ao círculo.
Chegado ao círculo encontrei duas senhoras que
prontamente atenderam-me, tendo para o efeito,
exigido 200 meticais. À semelhança do que aconteceu na minha deslocação ao chefe de quarteirão,
aqui também não me foi passado o recibo. “Engoli”
tudo que acabava de testemunhar, porque encontrava-me numa situação de desvantagem e aflição, em
querer o mais depressa possível o documento que
atesta a minha residência.
Todavia, ficaram as questões: será que este tipo
de cobrança é do conhecimento e consentimento do
conselho municipal? Para onde é canalizado este
valor, sabido que pagamos o imposto autárquico e
demais obrigações cujos comprovativos os temos.
Como comprovar que pagamos para obter o documento que atesta a residência?

Haja respeito mútuo!
BARTOLOMEU MARCOS
EXISTEM ensinamentos e práticas que em nenhum momento devem cair em desuso, sob pena
de termos uma sociedade difícil de gerir, por conta
de determinados comportamentos.
O amor é fundamental na vida do ser humano.
Quem ama o seu semelhante, respeita-o e deseja
tudo aquilo que é bom. Mesmo quando há dificuldades na vida, quando o amor está presente, tudo
se supera.
Este intróito vem à propósito da forma como
alguns automobilistas têm conduzido nas estradas
moçambicanas, de modo particular na cidade de
Maputo que nos últimos tempos chove com frequência.
As vias de acesso na capital do país não estão em boas condições de transitabilidade, daí que
se recomenda sempre a condução com prudência,
respeitando o outro automobilista bem como os
peões.
De salientar que o sistema de drenagem das
águas é deficiente, o que facilita a acumulação de
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No dia 22 de Março do ano em curso, apresentei-me ao chefe de quarteirão e depois dos cumprimentos de praxe, solicitei a declaração que atesta a
minha residência naquele espaço.
Esta autoridade local não mais fez senão prontamente retirar um impresso para o respectivo preenchimento mediante o desembolso de cem meticais.
Não tive receio em desembolsar o valor pelo
respeito que tenho pela estrutura local, mas na expectativa de que imediatamente a seguir ser-me-ia
entregue o recibo que comprova o pagamento. Infelizmente, isso não ocorreu, apenas após o preenchimento fui instruído no sentido de ir ao círculo do
bairro para obter o respectivo carimbo.
Interessado em reunir toda a documentação que
me foi exigida por certa entidade, tentei fingir que o
que acabava de testemunhar era normal e imediata-

água na estrada. Esta situação obriga ao abrandamento da velocidade, de forma que haja harmonia
e prevaleça o respeito mútuo.
Mas, não é o que se tem verificado. Existem
automobilistas que se julgam ter muita pressa em
relação ao outro, até mesmo quando as condições
climatéricas assim obrigam a proceder.
Recentemente fiquei com pena de alguns automobilistas que sempre fiéis à sua faixa de rodagem
seguiam em seus veículos, respeitando todas normas pré-estabelecidas para evitar acidente.
Tratava-se de um dia de chuva e, portanto,
as estradas estavam alagadas, o que não permitia
muitas manobras, até mesmo ultrapassagem. Mas
foram muitos os automobilistas ousados que ignoraram os prudentes, preferindo imprimir uma
velocidade ao veículo cuja consequência foi a projecção das águas até o tejadilho de outras viaturas.
Ficou feio. Foi desagradável ver esta situação
sem poder fazer nada para inverter o que acabava
de testemunhar. Não sei se alguns automobilistas
foram banhados por estas águas, mas a verdade
é que era preciso reduzir a velocidade e permitir
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que os outros automobilistas circulassem sem nenhuma interferência destas águas sujas.
Correr com o chão escorregadio não é recomendável em dias de chuva. A velocidade que
alguns automobilistas empreendem é de reprovar.
É preciso respeitar o seu semelhante. Este ser humano que se colocou na estrada para poder prosseguir viajem à semelhança dos outros.
Sendo assim, nada de indispor os outros com
esta indisciplina que para além de afectar os outros automobilistas também indispõe os transeuntes. Vezes há que os transeuntes são surpreendidos por automobilistas que sem dó nem piedade,
os deitam água e nem sequer se desculpam por
isso.
Pude, igualmente, testemunhar situação idêntica quando viajava no transporte público. Acontece que o transportador deixou de seguir a fila
imposta pela chuva para fazer os ziguezagues.
Devido a esta situação, alguns automobilistas
e passageiros que se faziam transportar em viaturas ligeiras ficaram banhados de água suja.
Assim não dá, haja respeito!
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OMS alerta sobre
impacto do tabaco
no meio ambiente

S

OB o lema “Tabaco:
ameaça ao nosso ambiente”, celebra-se hoje,
31 de Maio, Dia Mundial
sem Tabaco, data criada
com o objectivo de sensibilizar as populações sobre os impactos na saúde, sociais, económicos e ambientais da sua
produção e consumo.
O lema escolhido para este
ano pela Organização Mundial da Saúde (OMS) pretende
realçar os danos ambientais de
todo o ciclo do tabaco, desde o
cultivo, produção e distribuição, até aos resíduos tóxicos
gerados.

Segundo Matshidiso Moeti, directora regional da OMS
para a África, apesar de 24 países africanos terem instituído
a proibição de fumar em espaços públicos e outros 35 proibido a publicidade, promoção
e patrocínio do tabaco, um em
cada 10 adolescentes africanos
consome cigarro.
Para Moeti, o surgimento
de novos produtos como nicotina do cigarro electrónico
e está também a revelar-se
atractivo para os jovens, aumentando a preocupação.
Ainda de acordo com a directora regional, os impactos

ambientais da cultura do tabaco incluem o uso de enormes quantidades de água, a
desflorestação e a contaminação em grande escala dos
sistemas de ar e água.
Na sua opinião, a terra usada para o cultivo deste
produto também poderia ser
utilizada de forma muito mais
eficiente, especialmente em
países com insuficiência alimentar.
“Tendo 44 dos 47 países da
região africana da OMS ractificado a Convenção-Quadro
para a Luta Antitabágica, que
os compromete a adoptar me-

didas eficazes e baseadas em
dados factuais para travar o
tabagismo, a necessidade de
combater os danos ambientais
associados levou a organização
a redobrar os seus esforços para
combater a ameaça geral”, sublinhou.
Para ajudar a combater a
ameaça, a OMS uniu-se às Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e ao
Governo queniano para a criação do projecto “Explorações
Agrícolas Livres do Tabaco”.
Lançado em Março, a iniciativa apoia as explorações
agrícolas para passarem do

Fotógrafo Anésio Manhiça
mostra “vidas” do plástico

tabaco para culturas alimentares.
As agências da ONU e o
Executivo queniano fornecem
formação, recursos como sementes e fertilizantes e um
mercado pronto para a sua
colheita através das iniciativas
locais de aquisição do Programa Alimentar Mundial.
Até agora, 330 agricultores quenianos mudaram para
o cultivo de feijão, com a primeira colheita a produzir mais
de 200 toneladas. A segunda
época, recentemente iniciada, chega agora a mais de 1000
agricultores.

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

Recomendam-se medidas
para garantir qualidade

“AS Vidas do Saco Plástico em
Maputo” é o título da exposição
fotográfica de Anésio Manhiça,
a ser inaugurada esta tarde no
Museu do Mar, em Maputo, a
propósito da semana do meio
ambiente.
É a primeira mostra individual de Anésio Manhiça, vencedor, no ano passado, do concurso de fotografia “Katlha”,
promovido pela associação Kulungwana.
A finalidade da exibição é
reflectir sobre a relação entre o
Homem e o plástico para consciencializar as pessoas sobre os
seus efeitos para o ambiente e
saúde pública.
A mostra, que estará patente por um mês, é composta por
13 fotografias sobre as múltiplas
vidas do saco plástico nos lares,
ruas e valas de drenagem de
Maputo.
A exibição é produzida pela
Kaleidoscopio, uma instituição
dedicada à pesquisa em políticas públicas, com o apoio do
Museu do Mar, município de
Maputo, António Sandi, Prodata, Chongart Media, Agência
Moçambicana de Tradução e
Interpretação e Missy Produções.
Anésio Manhiça é mestre
em Sócio-Antropologia pela
Universidade Paris 8, França
e licenciado em Antropolo-

Foto de Anésio Manhiça, vencedora do “Katlha 2021”

gia Social pela Universidade
Eduardo Mondlane. É pesquisador da Kaleidoscopio.
Foi o terceiro colocado do
concurso de fotografia organizado pela UN-Habitat em par-

ceria com o município da Beira
e integra a exposição colectiva
permanente “As Viagens do
Plástico”, dos Caminhos de
Ferro de Moçambique, em Maputo.

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

Narciso Matos e Jeffy Mukora discursando para audiência na aula inaugural

O ESTABELECIMENTO e desenvolvimento de um sistema
interno de garantia da qualidade no ensino superior em
Moçambique requer compromisso de todos com a qualidade e valores partilhados, bem
como a análise permanente e
sistemática dos resultados.
O pronunciamento foi feito, recentemente, por Jeffy
Mukora, especialista-residente na área de avaliação externa da qualidade, no Conselho
Nacional de Avaliação de Qualidade (CNAQ), na aula inaugural do Instituto Superior de
Gestão, Ciências e Tecnologias, uma unidade orgânica da
Universidade Politécnica.

Na dissertação subordinada ao tema “A questão da
qualidade e promoção da cultura de qualidade no ensino
superior”, Mukora defendeu
um alcance de excelência das
instituições de ensino superior baseado no investimento
em equipamento, reforço da
capacidade do uso das tecnologias de informação e comunicação para a gestão de informação e dos processos de
avaliação e acreditação.
Durante a reflexão com
os estudantes e docentes da
Universidade Politécnica, Jeffy Mukora referiu-se à qualidade da educação no ensino superior, às capacidades

necessárias para a auto-realização e participação activa
na promoção do desenvolvimento sustentável do país,
como cidadão e profissional
competente, preparado para
viver com dignidade numa
sociedade democrática, justa
e de paz.
De acordo com o especialista, um requisito básico para
o desenvolvimento da cultura
de qualidade é a existência,
nas instituições de ensino superior, de um sistema de avaliação permanente capaz de
fornecer informações sobre
as demandas dos estudantes
e identificação de melhores
oportunidades.

“Uma estratégia de comunicação adequada é considerada um pré-requisito para
divulgar formas e políticas de
qualidade, avaliar resultados
e identificar os valores, crenças do pessoal, bem como o
envolvimento de toda comunidade académica na tomada
de decisões da instituição”,
frisou.
Por sua vez, o reitor da
Universidade
Politécnica,
Narciso Matos, falou da atenção especial que a questão da
qualidade tem merecido na
sua instituição, pelo menos
nos últimos 10 anos. A título
de exemplo, disse, maior parte
dos cursos oferecidos passou

por um sistema de avaliação,
tendo sidos aprovados.
Este ano, adiantou Matos, a universidade concluiu o
processo de revisão curricular
de todos os cursos, um facto
determinante para a correcção
gradual das anomalias identificadas na instituição.
O reitor fez menção à realização periódica de cursos de
capacitação para os docentes
em exercício na Apolitécnica,
nos quais são ministradas disciplinas como Comunicação
Oral e Escrita, Tecnologias de
Informação e Comunicação e
Metodologia de Pesquisa Científica, com vista à melhoria das
suas competências.
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MAPUTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Festa do cinema explora
espaços alternativos

A

RRANCA quarta-feira o “Maputo International Film Festival”, um programa
que contempla 17
filmes de Moçambique, Angola, Brasil e Portugal, que
serão exibidos em salas convencionais e espaços alternativos.
O evento, que decorre até
domingo, tem lugar em vários locais, nomeadamente a
Feira de Artesanato, Flores e
Gastronomia (FEIMA), Centro Cultural Brasil Moçambique e Café Acácias.
Os mentores da iniciativa
vão visitar as escolas secundárias da Catembe, Polana,
Josina Machel e Colégio Kitabu, onde serão exibidos filme
e os estudantes poderão entrar em contacto com os realizadores.
Além da exibição de películas, o programa promove
debates sobre questões contemporâneas relevantes para
o cinema de hoje, workshops
que servirão de passagem de

PREVISÃO DE TEMPO
31 de Maio de 2022

PEMBA

28/20

LICHINGA

21 /09

TETE

Filme “Nhinguitimo”, de Licínio de Azevedo será exibido neste festival

testemunho e uma feira de
confraternização e intercâmbio. “Com a projecção dos

filmes, esperamos atrair uma
audiência com tópicos populares para que mais pessoas

adiram às salas. Esperamos
receber pelo menos duas mil
pessoas durante as secções.

“CÃES À ESTRADA E POETAS À MORGUE”

Versos de intervenção
social de Deusa d’África
O LIVRO “Cães à estrada e
Poetas à Morgue”, de Deusa d’Africa, pseudónimo de
Dércia Sara Feliciana, apresenta cerca de 100 poemas de
intervenção social.
Lançada recentemente no
Centro Cultural Português,
em Maputo, sob a chancela
da Alcance Editores, a obra
identifica um conjunto de
problemas que enfermam
a sociedade moçambicana,
sem deixar de lado algumas
soluções para os mesmos.
Segundo a professora
brasileira Vanessa Pinheiro,
que assina o prefácio, Deusa D’África usa a poesia para
denunciar males sociais e, do
mesmo modo, faz dos seus
versos propostas para o concerto de um mundo que parece não ter solução.
“A produção lírica desta
poeta não é um acalanto que
embevece o leitor, também
não é uma expressão poética-amorosa que comove os
mais sensíveis, a poesia de
Deusa d’África é um golpe de
Azagaia”, escreveu.
Por seu turno, Deusa
d’África explicou que a publicação resultou duma indagação sobre o papel do
Homem na sociedade e, por
isso, produziu uma literatura
“metamiserista”, que traduz
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Explorámos as escolas, pois
queremos que o público infanto-juvenil tenha contacto
com obras nacionais e saiba
quem são os nossos cineastas”, apontou Wildford Machili, director do Festival.
Com filmes nacionais e
internacionais, da lista de
obras destacam-se películas
como a mais recente obra de
Lícinio de Azevedo, intitulada “Nhinguitimo”.
A curta-metragem adaptada do conto de Luís Bernardo Honwana expressa a
vocação do cineasta e olhar
para trás como quem pensa
o seu tempo no espaço onde
habita.
No festival, a nova e talentosa geração de cineastas

nacionais terá o seu espaço.
Por exemplo, da lista constam nomes como Gigliola
Zacara, Ivo Mabjaia, Rupia
Júnior, Xavier Bila, Victor
Khumalo, Eric Mugabo, Ique
Langa e Láudia.
Será homenageada a falecida realizadora Hermelinha Simela, a título póstumo, com a exibição da sua
última obra, “Fenix em Hibernação”.
O filme conta a história
de Kate, uma diva da música
moçambicana habituada ao
glamour das noites de espectáculos.
Com a pandemia viu-se
obrigada a ficar em casa, longe do que mais gosta e entra
em depressão profunda.
Portugal tem o seu espaço no festival, com a exibição
do filme “Ruth”, de António
Pinhão Botelho.
A obra traz o percurso
de um dos maiores astros do
futebol mundial, Eusébio,
antes de pisar os grandes relvados.
Angola participa no festival com três filmes, nomeadamente “Dois Mundos”,
de Hochi Fu, “Parto Rosa”,
de Renata Torres, e “Alzheimer”, de Blandine Klander.
O Brasil também exibe três obras, que são “Ilha
das Flores, de Jorge Furtado,
“Cidade de Deus” e “Estômago”, ambas de Fernando
Meirelles.
O “Maputo International
Filme Festival” é organizado
pela Big Picture, um colectivo nacional que espera popularizar a sétima arte, tornando mais acessível a todo
o público.

AVISO

Deusa D’África em sessão de autógrafos

“as falas silenciadas pelos
prantos que rompem as madrugadas e desonestidades
das oligarquias que fomentam as leis injustas para impor a justiça”.
Acrescentou que a sua escrita é sobre a incerteza e miséria que marcam o quotidiano de muitos moçambicanos,
bem como “lutas, constrição
e irreverência”. Neste sentido, considerou que se está
diante “de uma escrita de
intervenção social”. A obra
é dividida em três cadernos,

nomeadamente “Cães de Papel”, “Cães à Estrada e Poetas
à Morgue” e “Respeito nas
Bancas do Mercado Grossista”. Na última parte predominam textos na forma de
prosa poética, contrariando
as outras duas compostas por
versos e estrofes.
De acordo com o académico Lourenço do Rosário,
que apresentou o livro, a
poesia de Deusa D’África desempenha a função social de
desconstruir velhos paradigmas sociais.

“A poesia ‘mal-dita’
nunca foi bem-vinda para
as elites política, religiosa e
académicas olham-na com
alguma desconfiança, porque
não é politicamente correcto”, disse.
Deusa d’África é também
autora de “A Voz das Minhas
Entranhas” (poesia), “Equidade no Reino Celestial” (romance) e “Ao Encontro da
Vida ou da Morte” (poesia), e
coordena, em Xai-Xai, Gaza,
a Associação Cultural Xitende.

PUBLICIDADE

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE

ADENDA AO ANÚNCIO DOS CONCURSOS PÚBLICOS N.°s:
47I000541/CP/01/ASF/2022- Empreitada de Manutenção de Rotina de 47Km de
Estradas Asfaltadas & 47I000541/CP/02/TPL/2022- Empreitada de Manutenção
de Rotina de 334.5Km de Estradas Terraplenadas

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31
de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a
contar da segunda publicação no jornal “Notícias”,
chamando a quem se julgue com direito a oporse que seja atribuída a Licença de Prospecção
e Pesquisa número 11005L para Metais Básicos, Metais Preciosos, Minerais Associados,
Minerais Industriais, Terras Raras e Urânio,
no distrito da Maganja da Costa, na província da
Zambézia, a favor da requerente SOFALA MINING
AND EXPLORATION IX, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Latitude
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-17

14
14
14
14
14
14
16
16
14
14
21
21
20
20
21
21
20
20
16
16
15
15

10,00
10,00
40,00
40,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
0,00
10,00
10,00

Longitude
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

09
12
12
13
13
14
14
15
15
19
19
16
16
16
16
12
12
09
09
11
11
09

50,00
40,00
40,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
20,00
20,00
10,00
10,00
50,00
50,00
0,00
0,00
50,00

28/17
QUELIMANE

29 /14

CHIMOIO

23 /11
BEIRA

27 /16

VILANKULO

28 /20
INHAMBANE

27 /17
XAI-XAI

26 /17
MAPUTO

25 /15
MARÉS
PREIA-MAR - Às 04.17 horas e às
16.38, com 3.20 e 3.10 metros, respectivamente

BAIXA-MAR - Às 10.36 horas e às
22.45, com 0.80 e 0.90 metros respectivamente

FASE DA LUA
LUA NOVA - será a 7 de Junho, às 16.48 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Não julgue um livro pela capa”

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
06.00 HINO NACIONAL
06.05 TELENOVELA: “SE NOS
DEIXAREM” DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A
CASA DA BRUXA”
EPISÓDIOS 40 E 41
07.00 BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO
09.00 RODA VIVA: “CRIANÇA
CATADORA DE LIXO”
GRAVADO/GAZA
09.30 RODA VIVA:
“MANDICIDADE
INFANTIL”
GRAVADO/NIASSA
10.00 RODA VIVA:
“ORFANDADE”
DIRECTO/TETE
10.30 PONTOS DE MEMÓRIA:
OS MITOS DAS TRÊS
LAGOAS DE PEMBE
11.00 3600 SEGUNDOS
12.00 TVM DESPORTO
DIRECTO
13.00 JORNAL DA TARDE
DIRECTO
14.00 PELA LEI E ORDEM
14.30 TENDA DA JUSTIÇA
15.00 MAGID MUSSÁ EM
CONCERTO
16.00 AGORA NÓS: QUANDO
TUDO É PRIORITÁRIO
MENOS O PARCEIRO
GRAVADO
17.00 VIBRAÇÕES
DIRECTO/BEIRA
18.30 ASAS - MULHER
COMO MECANISMO
REPRESENTATIVO
PROGRAMA N.º 12
19.00 CONQUISTAS
PROGRAMA N.º 07

19.30 SOJOGO: 20.ª EXTRACÇÃO
DA LOTARIA / TOTOLOTO
/ JOKER E INFORMAÇÕES
/ TOTOBOLA 20.00
TELEJORNAL
DIRECTO
21.00 LIGA AFRICANA
DE BASQUETEBOL
2022 “SENIORES
MASCULINOS”: PETRO
DE LUANDA VS AS SALE
MARROCOS
GRAVADO
23.00 CONVERSAS AO SUL
00.30 3600 SEGUNDOS
REPETIÇÃO
01.30 PONTOS DE MEMÓRIA:
OS MITOS DAS TRÊS
LAGOAS DE PEMBE
REPETIÇÃO
02.00 SAÚDE E BEM ESTAR:
DEPRESSÃO PÓS PARTO
REPETIÇÃO
02.30 VIBRAÇÕES REPETIÇÃO
04.00 PELA LEI E ORDEM
REPETIÇÃO
04:30 TENDA DA JUSTIÇA
REPETIÇÃO
05.00 TVM DESPORTO
REPETIÇÃO
06.00 HINO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
0020- FLASH CULTURAL

15.30- Á MULHER

00.10- É DESPORTO

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

03.05- 100 BARREIRAS

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

04.57- HINO NACIONAL

17.15- COMPASSO

05.10- CAMPO E DESENVOVIMENTO

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

06.00- JORNAL DA MANHÃ

19.00 - TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE

08.10- ECONOMIA PARA TODOS
11.30- PARABENS A VOCÊ
12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE

Onde se leu
Deve se ler
1. No dia 2/6/2022 será feito o anúncio do 2. O anúncio do posicionamento dos
posicionamento dos concorrentes no endereço
concorrentes será feito numa data a
acima, pelas 14.00 horas.
anunciar oportunamente.

Maputo, aos nove de Maio de dois mil e vinte e
dois
O Director-Geral

ENTIDADE CONTRATANTE

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
231

NAMPULA

29 /18

4727

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO
19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19.30- JORNAL DA NOITE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

20.00- PANORAMA POLITICO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

20.30- GIRAMUNDO

12.30- JORNAL DA TARDE

21.30- ÚLTIMO TEMPO

13.00- CARTAS NA MESA

22.10- É DESPORTO

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

14.30- RÁDIO NOVELA “OURO
NEGRO”

23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30,
21, 22.00 E 23.30 HORAS.

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

ISABEL MANCHASSE
VILANCULOS AMIEL

CARLOTINHA FRANCISCO
SEMBEZERA LUÍS

ROSA DA COSTA XAVIER
FALECEU

(5/12/1949-28/5/2022)

FALECEU
É com profunda dor e consternação que
seu esposo José António Lisboa Amiel,
filhos Maria de Lurdes Amiel Machado, Victor Amiel e
Leopoldina Amiel, genro Félix Machado, nora Anilza Amiel,
irmã e netos comunicam o falecimento do seu ente querido ISABEL MANCHASSE VILANCULOS AMIEL, ocorrido
no dia 28/5/2022, em Xai-Xai, cujo funeral se realiza hoje,
terça-feira, dia 31/5/2022, no Cemitério do Bairro 5 (Koka
Missava), antecedido de missa de corpo presente na Paróquia São João Baptista, pelas 11.00 horas, em Xai-Xai.
Paz à sua alma, mãe.

FALECEU

O Conselho de Direcção da Cooperativa de Consumo da Polana
(CC Polana), sócios e trabalhadores em geral comunicam com
profunda mágoa e consternação o falecimento da Sr.ª ROSA
DA COSTA XAVIER, sócia e membro suplente da Mesa da Assembleia-Geral da CC Polana, ocorrido no dia 26/5/2022, vítima de doença, cujo
funeral se realizou na segunda-feira, dia 30/5/2022, no Cemitério de Lhanguene.
Paz à sua alma.
4748

Sua mãe Joana Ranquene Moricene Moioi, irmãs Lisete,
Mequelina, Zélia, Eva, Francisca, Adelina e Ana de Jesus,
filhos Rainha, Mateus, Joana e Francisco, netos e bisneto comunicam com
profunda dor e consternação o falecimento do seu ente querido CARLOTINHA
FRANCISCO SEMBEZERA LUÍS, ocorrido no dia 28/5/2022,vítima de doença,
cujo funeral se realiza hoje, dia 31/5/2022, no Cemitério da Texlom, pelas 10.00
horas, antecedido de velório em sua residência, sita no Bairro de Lusalite, pelas
9.00 horas. Que a sua alma descanse em paz.
152

ARNALDO JOÃO MAHILENE

JORGE JOAQUIM MUCHATE

FALECEU

FALECEU

A família Mahilene comunica com grande consternação o desaparecimento físico do seu esposo, pai, irmão, avô e bisavô
ARNALDO JOÃO MAHILENE, ocorrido na sua residência, no dia
30/5/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia
1/6/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório
em sua residência, sita na Matola, pelas 8.30 horas. Paz à sua alma.
6536

6535

A Direcção, Corpo Docente, Corpo Técnico
Administrativo e estudantes da Faculdade de
Letras e Ciências Sociais da UEM cumprem com
imensa dor e consternação o dever de comunicar
o falecimento do Sr. JORGE JOAQUIM MUCHATE, funcionário desta
Faculdade, ocorrido no dia 26/5/2022, no HCM, vítima de doença, cujo
funeral se realiza hoje, dia 31/5/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério
de Lhanguene, antecedido de velório, às 9.00 horas, na Igreja Velha
Apostólica de Muhalaze. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
4876

ANA HORTÊNCIA SEBASTIÃO
BIOSSE

ISABEL MANCHASSE VILANCULOS
AMIEL
(5/12/1949-28/5/2022)
FALECEU

SUZY ÂNGELA DA SILVA
JAMAL FRECHAUTH

FALECEU
FALECEU

É com profunda dor e consternação que seus sobrinhos, cunhados,
amigas e demais familiares comunicam o falecimento do seu ente
querido ISABEL MANCHASSE VILANCULOS AMIEL, ocorrido no dia 28/5/2022, em Xai-Xai, cujo funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 31/5/2022, no Cemitério do Bairro 5 (Koka
Missava), antecedido de missa de corpo presente na Paróquia São João Baptista, pelas
11.00 horas, em Xai-Xai. Paz à sua alma.
6535

Seu filho Belmiro Semende comunica com dor e pesar o desaparecimento físico de sua mãe ANA HORTÊNCIA SEBASTIÃO
BIOSSE. Está a ser difícil acreditar e aceitar, mas encontro consolo em Cristo
Jesus, pois esta foi a vontade de Deus. Por isso dou graças a Deus por tudo
que dele vem. Descanse em paz, minha amiga e companheira de sempre. És e
sempre serás amiga.
4752

As famílias Jamal e Frechauth comunicam com dor e consternação
o falecimento do seu ente querido SUZY ÂNGELA DA SILVA JAMAL
FRECHAUTH, ocorrido no dia 30/5/2022, cujo funeral se realiza amanhã,
dia 1/6/2022, no Cemitério da Texlom, pelas 10.00 horas, antecedido
de velório em sua residência, sita no Bairro Patrice Lumumba, pelas
8.00 horas. Que a sua alma descanse em paz.
4895

MANUEL FRANCISCO
PASCOAL

ANA HORTÊNCIA SEBASTIÃO
BIOSSE

FALECEU

FALECEU

Seus filhos Custódia, Ilda, Eugênia, Cristina, Gerson, Nelda,
Elvino, Dulce e seus netos e bisnetos comunicam o desaparecimento físico do seu ente querido Manuel Francisco Pascoal, ocorrido no dia
30/5/2022, cujo velório se realiza amanhã, Quarta-feira, dia 1/6/2022, pelas 9.00
horas , na Sé Catedral de Maputo, seguido de funeral no Cemitério da Texlom,
às 13.00 horas. Que a sua alma descanse em paz.

MICHELA DINISE DE SOUSA
RODRIGUES

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

Seus filhos Natália, Josefa, Telma, Deolinda, Belmiro, Hilário e Dinis
(ausente), netos e demais familiares comunicam com pesar o falecimento do seu ente querido ANA HORTÊNCIA SEBASTIÃO BIOSSE, ocorrido no dia 28/5/2022,
cujo funeral se realiza amanhã, dia 1/6/2022, às 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene,
antecedido de velório na Igreja Metodista Unida de Moçambique, Paróquia de Luís Cabral
- Xinhembanine, às 9.00 horas. Paz à sua alma.
4752

ABÍLIO MAJIMISSANE CHAÚQUE
FALECEU

FALECEU
O Moza SA, Comité Sindical e todos colaboradores comunicam
com profunda dor e consternação o falecimento da Sra. MICHELA
DINISE DE SOUSA RODRIGUES, funcionária desta Instituição,
ocorrido no dia 27/5/2022, em Lisboa-Portugal, vítima de doença, cujas cerimónias
fúnebres se realizaram no dia 29/5/2022, no crematório de Barcarena, antecedido
de velório de corpo presente na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, em Paço de
Arcos- Lisboa. À família enlutada as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos os
trabalhadores comunicam com profunda dor e consternação o falecimento do Sr. ABÍLIO MAJIMISSANE CHAÚQUE, pai da Sr.ª Carla
Chaúque, trabalhadora deste Banco, ocorrido no dia 30/5/2022, cujo
funeral terá lugar hoje, dia 31/5/2022, no Cemitério Municipal de Patrice Lumumba, na
Cidade de Xai-Xai, pelas 14.00 horas, antecedido de velório, pelas 12.00 horas, na Igreja
Católica, Comunidade São Boaventura, Patrice Lumumba, na mesma Cidade. À família
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à aua alma.

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

6537

MICHELA DINISE DE SOUSA RODRIGUES

ARCIETA NUNES MONDLANE

FALECEU

FALECEU
O Juiz-Presidente, Juízes Desembargadores, Administradores Judiciais e
funcionários em geral do Tribunal Superior de Recurso de Maputo participam
com profundo pesar e consternação o falecimento da Sr.ª ARCIETA NUNES
MONDLANE, irmã do Sr. Adérito Nunes Mondlane, Secretário Judicial
Adjunto do Tribunal Superior de Recurso de Maputo, ocorrido no dia
28/5/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza no distrito de Manjacaze, província de Gaza, em
data a anunciar oportunamente. À família enlutada as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
4713

O Comité Sindical de Moza SA e todos colaboradores comunicam com profunda dor e consternação o falecimento da sua
colega MICHELA DINISE DE SOUSA RODRIGUES, ocorrido
no dia 27/5/2022, em Lisboa-Portugal, vítima de doença, cujas
cerimónias fúnebres se realizaram no dia 29/5/2022, no Crematório de Barcarena, antecedidas de velório de corpo presente na Igreja Nossa Senhora dos
Navegantes, em Paços de Arcos - Lisboa. À família enlutada endereçam as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.
4754
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VENDE-SE

VENDE-SE

CASA tipo 4, com 2wc, cozinha, anexo,
numa área de 25/50m, na Matola-Hanhane, vende-se; propriedade de
70/180m, com casa tipo 3 e loja, na
estrada velha, cidade da Matola; vivenda tipo 4, com 3wc, cozinha, anexo
e parqueamento para 4 viaturas, na
Polana. Contacto: 84-5926445.

FLAT tipo 3, num 3º andar, com 2wc,
na Malhangalene, vende-se por 6 000
000,00; flat tipo 3, num 7º andar, com
2wc, na Coop por 7 000 000,00; flat tipo
2, num 2º andar, no B. Central por 5 500
000,00; flat tipo 2, num 2º andar, na Polana por 7 000 000,00; vivenda tipo 3, com
anexo, na Matola-700 por 9 500 000,00.
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.

4885

VIVENDA tipo 4, com 2wc, numa área
de 1000m², na Rua da Resistência,
vende-se por 16 000 000,00MT; apartamento tipo 3, com 2wc, na Av. Mao Tsé-Tung por 12 000 000,00MT; geminada
tipo 3, com 2wc, na Av. Mao Tsé-Tung
por 21 000 000,00MT; apartamento tipo
3, num R/C, na Rua da Resistência por
8 000 000,00MT; geminada tipo 3, com
2wc, num R/C, no Alto Maé por 7 500
000,00MT; vivenda tipo 4, num R/C e 1º
andar, com 4 suites e piscina, no Triunfo
por 19 000 000,00MT; apartamento tipo
1, num R/C, na Malhangalene por 3 600
000,00MT. Contacto: 84-4532199 ou
82-4825750.

4873

ARMAZÉNS: no Benfica, Av. de Moçambique, de 1 260m², com 2 gabinetes,
showroom e dependências, vende-se por
900 000USD; na Matola EN4, Shoprite,
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.
4870

ARRENDA-SE

4879

ARMAZÉM de 385m² (35x11m), disponível para todo tipo de actividades, com
instalação para CCTV, água, 4 casas
de banho e electricidade, na Circular
de Maputo, no Bairro de Magoanine,
vende-se por 380 000USD. Contacto:
84/87-2977462 ou 84-3962592.
4883

NOVE (9) casas de um quarto e sala,
com casa de banho privativo, num terreno de 700m², próprias para empresas
que movimentam trabalhadores, no
Bairro de Khongolote, a 800m da Mabor, vendem-se por 130 000USD. Contacto: 84/87-2977462 ou 84-3962592.
4883

PRECISA-SE
HOTÉIS, prédios, condomínios, lodges, vivendas, apartamentos, fábricas,
armazéns, projectos e ou outros tipos
de imóveis comerciais ou habitacionais,
precisa-se para comprar, vender ou
arrendar. Contacto: 84-5171252, 828945040, Agência Imobiliária O. Mz,
Facebook: Organizersmz ou pelo email:
comercial @organizersmz.com

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

ESPAÇO de 160m², num 3º andar inteiro, prédio só para escritórios, na baixa
da cidade, no fim da Av. Karl Marx, com 4
salas climatizadas, copa, wc, gradeado,
água 24 horas e sistema de credelec
(energia), pronta a servir, arrenda-se.
Contacto: 84-6751327.
4670

4870

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da
Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm
éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção e
Pesquisa número 10999L para Metais Básicos, Metais Preciosos, Minerais Industriais, Terras Raras, Urânio e Minerais Associados, no distrito de Mopeia, na província
da Zambézia, a favor da requerente Sofala Mining and Exploration VI, Lda, com as
seguintes coordenadas geográficas:
Vértice
1
2
3
4

Latitude
-17
-17
-17
-17

37
37
48
48

0,00
0,00
0,00
0,00

Longitude
35
36
36
35

54
00
00
54

30,00
0,00
0,00
30,00

Maputo, aos nove de Maio de dois mil e vinte e dois
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

4727

Candidaturas devem ser feitas em Inglês.
4708
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DESPORTO

Wydad destrona Al Alhy
e sobe ao trono de África

NBA

Celtics na final
pela 22.ª vez
OS Boston Celtics qualificaram-se para a final
da liga norte-americana de basquetebol (NBA)
pela 22.ª vez, ao venceram no reduto dos Miami Heat por 100-96, no jogo 7 da final da Conferência Este.
A formação comandada por Ime Udoka
liderou a negra do início ao fim, mas ainda
apanhou um valente susto no último minuto,
depois de um parcial de 11-0 dos Heat, que se
colocaram a dois pontos (98-96) e tiveram um
lançamento para virar o resultado.
Após ganhar um ressalto defensivo, o incansável Jimmy Butler, que jogou os 48 minutos, correu o campo e optou por lançar um
triplo, com 16,6 segundos para jogar, mas a
bola bateu no aro, não entrou e os Celtics garantiram o ressalto.
Marcus Smart não tremeu da linha de lance livre e sentenciou, a 11,4 segundos do final,
o apuramento dos Celtics, que não estavam
na final desde 2010 e arrebataram o seu 17.º e
último título em 2008, numa final com os Los
Angeles Lakers (4-2).
Jason Tatum, eleito o “Jogador Mais Valioso” (MVP) da final de conferência, que lhe
valeu o troféu Larry Bird, criado esta época, foi
também o melhor marcador do jogo decisivo,
com 26 pontos, aos quais acrescentou 10 ressaltos e seis assistências.
As outras duas maiores referências ofensivas do conjunto de Boston também estiveram
em bom plano, com Jaylen Brown a somar
24 pontos, seis ressaltos e seis assistências e
Smart a adicionar 24 pontos, nove ressaltos e
cinco assistências.
Destaque ainda, nos forasteiros, para os 14
ressaltos de Al Horford, que se ficou pelos cinco pontos, e os 19 pontos vindos do banco - 11
de Grant Williams e oito de Derrick White.

O

WYDAD do Marrocos
conquistou ontem a
Liga dos Campeões
Africanos com um
triunfo sobre o Al
Alhy do Egipto, de Luís Miquissone (lesionado), por 2-0.
A jogar em casa, no Estádio Mohammed V em Marrocos, o Wydad acabou fazendo
valer esse factor, tendo tido
a maior parte do público do
seu lado. O apoio vibrante dos
adeptos foi notório do princípio ao fim do jogo, facto que
ajudou o Wydad a galvanizar-se para uma vitória justa sobre o Al Alhy que tinha ganho
as duas últimas edições. O n.°
7 do Wydad , Moutaraji, autor
dos dois golos, foi o grande
carrasco dos “Diabos Vermelhos”. O triunfo dos marroquinos começou a ser construído com um grande golo de
Moutaraji, aos 15 minutos. De
fora da grande área o extremo
marroquino desferiu um remate colocado e em força não
dando hipóteses de defesa a
Elshenawy. Os “faraós” reagiram, mas durante a primeira
parte nunca conseguiram “furar” a bem organizada defesa
do Wydad.
Na segunda parte, o Wydad
entrou praticamente aprocu-

rar o segundo golo e outra vez
por Moutaraji que tirou e bem
proveito da “sonolência” de
um defesa do Al Ahly para se
antecipar e tocar para o fundo
da baliza. Ao primeiro toque
Tagnaouti ainda defendeu,

mas na recarga Moutaraji fez
mesmo o 2-0, estavam jogados 48 minutos. Após o golo,
os egípcios foram mais atrevidos, tendo obrigado o guarda-redes Tagnaouti a fazer algumas intervenções preciosas

para evitar o golo. Contudo,
importa que se diga que a turma de Casablanca conseguiu
controlar o jogo, gerir o resultado, vencendo com todo
o mérito.
O Wydad chegou assim ao

terceiro título da Champions,
depois de ter conquistado em
1992 e 2017.
O Al Ahly, por sua vez,
mantém o estatuto de recordista, com dez troféus arrebatados.

Na formação da casa, Jimmy Butler foi o
grande protagonista, com 35 pontos e nove
ressaltos, mas não conseguiu ser o ‘herói’, ao
falhar o ‘triplo’ para liderança, no último minuto, depois de outro para empatar o jogo, no
início do quarto período.
Bam Adebayo, com 25 pontos e 11 ressaltos, e Kyle Lowry, com 15 pontos e sete ressaltos, também se destacaram nos anfitriões,
que voltaram a contar com Tyler Herro, mas só
durante 6.43 minutos, mostrando que, afinal,
não estava em condições.
Os Heat vão, assim, de férias, enquanto os
Celtics seguem para a final, face aos Golden
State Warriors, numa reedição do jogo decisivo de 1964, então com triunfo dos verdes por
4-1, face aos então denominados San Francisco Warriors.
Foi, aliás, uma final histórica, já que foi a
primeira vez que duas das maiores lendas da
NBA se defrontaram num duelo pelo título,
com Bill Russell a levar a melhor sobre Wilt
Chamberlain, o homem que, um dia, marcou
100 pontos num jogo.
Na final de 2022, o factor casa está do lado
dos Warriors, carrascos dos Dallas Mavericks
e do esloveno Luka Doncic na final da Conferência Este (4-1), que recebem os dois primeiros encontros, na quinta-feira e no domingo.
Os jogos 3 e 4 estão marcados para Boston,
a 8 e 10 de Junho, e, se necessário, já que a final
é à melhor de sete jogos, o quinto será em San
Francisco, a 13, o sexto em Boston, a 16, e o sétimo de novo na casa dos Warriors, no dia 19.
Os Warriors procuram o sétimo título, na
12.ª final, enquanto os Celtics podem somar o
18.º, na 22.ª, e superar os 17 ceptros dos rivais
Los Angeles Lakers, com os quais partilham a
liderança do ranking dos campeões.

Lewandowski diz que a sua
história no Bayern acabou
O FUTEBOLISTA polaco Robert
Lewandowski garantiu ontem
que o seu percurso no Bayern
de Munique chegou ao fim.
Um dia depois de ter afirmado
que uma saída para o Barcelona
“depende de vários fatores” e
que era “difícil dizer” se jogaria nos alemães em 2022/23, o
avançado - que tem contrato
até 2023 - desfez agora as dúvidas.
“Só vou comentar acerca
disso uma vez. A partir de hoje,
a minha história no Bayern
acabou. Passados os últimos
meses, acredito que a transferência será a melhor solução.
Neste momento, estou focado
apenas na selecção”, afirmou,
na conferência de imprensa de
ontem, nos trabalhos da Poló-

nia, que prepara a Liga das Nações.
Com estas palavras, o avançado de 33 anos deixa claro que
não vai jogar nos bávaros em
2022/23. Resta perceber qual
vai ser o seu futuro, que deve
ser conhecido após os quatro
jogos de Junho na Liga das Nações.
O polaco, ex-Borussia
Dortmund e que, na Polónia, jogou no Lech Poznan e
no Znicz Pruszków, está no
Bayern desde 2014.
A Polónia integra o Grupo
4 da Liga A da Liga das Nações.
Na quarta-feira recebe País de
Gales, deslocando-se no dia 8
à Bélgica. A 11 de Junho visita
Países Baixos e, no dia 14, recebe a Bélgica.

N LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUS N LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUS N

França reclama fraude
maciça com bilhetes falsos
A POLÍCIA de Paris interpôs uma acção
judicial por “fraude maciça com bilhetes
falsos” para a final da Liga dos Campeões,
entre Real Madrid e Liverpool, que se realizou sábado no Stade de France e que ficou
marcada por problemas de segurança.
Num relatório enviado ao Ministro do
Interior, Gérald Darmanin, o comandante
da Polícia de Paris, Didier Lallement, explicou que considera necessário “identificar
os responsáveis por esta fraude maciça com
bilhetes falsos, que poderia ter tido consequências muito graves para a segurança
dos espectadores, tanto durante a entrada
como dentro do próprio estádio”.
“A gravidade dos factos justifica, na
minha opinião, o encaminhamento para o
procurador da República”, escreveu Lallement.
Depois do caos junto ao Stade de Fran-

ce no sábado, a polémica aumentou no domingo em torno das responsabilidades nos
percalços da organização da final da Liga
dos Campeões, com consequências negativas em termos de imagem, a dois anos dos
Jogos Olímpicos de Paris.
A prestigiada final europeia, disputada
em Saint-Denis, na periferia norte de Paris,
e ganha no sábado pelo Real Madrid contra
o Liverpool (1-0), foi marcada por um cenário de caos em volta do estádio, mas sem
feridos graves a lamentar.
Segundo a explicação da UEFA, “milhares de espectadores” apresentaram-se
com “bilhetes falsos que não funcionaram”, criando “uma acumulação de pessoas” nas filas de espera para entrar no
estádio.
O comandante de Paris invocou uma
série de dificuldades, desde a greve da RATP

(Rede Autónoma de Transportes Parisienses) até ao afluxo de um grande número de
espectadores, “sem dúvida entre 30.000 e
40.000 pessoas além das 80.000 da lotação
do estádio”. Antes do jogo, haviam grupos
de jovens e adeptos não identificados nas
imediações do estádio, dezenas dos quais
tentaram entrar à força no recinto, escalando barreiras para o conseguir.
Recorde-se que a Polícia interveio,
dispersando a multidão com gás lacrimogéneo. “Lamentamos que famílias possam
ter sido indirectamente atingidas”, declarou uma porta-voz do comando da Polícia
de Paris, assegurando que as tentativas de
intrusão ou de utilização de bilhetes falsos
foram na generalidade feitas por adeptos
ingleses, mas “também, sem dúvida, por
alguns parisienses e residentes de Saint-Denis”.
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QUALIFICAÇÃO PARA O CAN-2023

“Mambas” concentrados
na máxima força
SALVADOR NHANTUMBO, EM JOANESBURGO

A

SELECÇÃO Nacional
de futebol cumpriu
ontem
mais duas
sessões de treino, na
Universidade de Wits,
em Joanesburgo, com vista ao jogo contra o Ruanda,
na quinta-feira, no FNB Stadium, a contar para a primeira
jornada do Grupo “L” de qualificação ao CAN-2023, que se
realiza na Costa do Marfim.
Os “Mambas” partiram
na tarde de domingo para
Joanesburgo com a maioria
dos 23 jogadores convocados
para a dupla jornada frente
ao Ruanda e Benin já integrados. O “capitão” Dominguez
e Kambala, ambos actuando
em clubes sul-africanos Royal
e Baroka, respectivamente, juntaram-se à Selecção
Nacional a sua chegada em
Joanesburgo. Aguardava-se
ainda pela integração de Reginaldo, que joga no Dinamo
Tirana da Albânia, e Bruno
Langa, que milita no clube
português Chaves.
Mexer (Bordéus da França), Reinildo (Atlético de
Madrid da Espanha), Gildo e
Geny Catamo, estes dois últimos nos clubes portugueses
Amora e Vitória de Guimarães,
respectivamente, foram os últimos a integrar os “Mambas”
em Maputo. Ratifo, Zainadine
Jr., Clésio e Witi foram os primeiros e participaram de algumas sessões de treino.
Recordar que os “Mam-

DALTON SITOE
O FERROVIÁRIO de Moatize
foi derrotado no domingo em
sua casa, na cidade de Moatize, na província de Tete, pelo
Chingale, por 1-2, naquele que
foi o jogo de cartaz da segunda
jornada do “Provincial” desta
parcela do país.
Aliás, o último fim-de-semana foi para esquecer para as
duas equipas de Moatize envolvidas nesta competição, pois o
FC de Bagamoyo também perdeu na sua deslocação ao reduto do FC de Angónia, por duas
bolas sem resposta.
Entretanto, o Desportivo
de Tete fez valer o factor casa
para arrancar o “pão da boca”
da União Desportiva do Songo
B, que até esteve a ganhar por
duas bolas-a-zero até aos 78
minutos, mas acabou por se
distrair na etapa final do encontro. Mahomed Osman executou com sucesso uma grande
penalidade aos 79 minutos, e
no último minuto de compensação (95’) João Matos fez o

dois-a-dois. No sábado, o FC
Lion de Missau, do distrito de
Changara, levou o 3 de Janeiro
FC a averbar a sua segunda derrota na competição, desta feita
em casa emprestada na cidade
de Tete, por um a dois.
EIS OS RESULTADOS
DA SEGUNDA JORNADA
Ferroviário de Moatize-Chingale (1-2)
FC de Angónia-FC de Bagamoyo (2-0)
Desportivo de Tete-UDS B
(2-2)
3 de Janeiro FC-FC Lion de
Missaua (1-2)

*Águias de Angónia ficou
de fora devido ao número ímpar de equipas
PRÓXIMA
JORNADA:
Águias de Angónia-Chingale,
UDS B-FC de Angónia, FC Lion
de Missaua-Desportivo de Tete
e Ferroviário de Moatize-3 de
Janeiro FC.
Classificação: FC de Angónia e UD Songo B com 4 pontos;
Chingale, Ferroviário de Moatize, FC Bagamoyo e FC de Lion
de Missaua, todos com três;
Águias de Angónia e Desportivo
de Tete, ambos com um e 3 de
Janeiro FC com zero ponto

Jovens da Comunidade
assumem liderança isolada

bas” tiveram um jogo amigável com Eswatini, na terça-feira, tendo perdido por
1-0. Fizeram ainda um jogo
de controlo com a campeã
nacional Black Bulls e saíram também derrotados por

2-1. Estes encontros foram
determinantes para a escolha de oito jogadores que actuam internamente, entre os
35 pré-convocados para esta
campanha e também para a
corrida ao CAN-Interno que

inicia no dia 24 de Junho. Trata-se dos defesas Edmilson,
Ifren e Martinho; meio-campistas Kito, Amadou e Shaquile e os avançados Telinho
e Melque. A eles juntam-se
os guarda-redes Ernan, Ivan e

Victor Guambe.
Recordar que depois do
encontro com os ruandeses,
os “Mambas” defrontam o
Benin a 8 de Junho, em Cotonou, para a segunda jornada
de apuramento ao CAN-2023.

A EQUIPA dos Jovens da Comunidade assumiu sábado a liderança isolada do Torneio
de Abertura de Futsal da Cidade de Maputo,
ao derrotar o Beúla FC, por 2-0, em desafio
inserido na segunda jornada. Na ronda inaugural, os Jovens golearam ADDEEC, por 8-3,
enquanto Beúla FC tinha surpreendido a Liga
Desportiva, por 4-1.
Depois de ter ficado de fora na ronda
inaugural devido ao número ímpar de equipas, o Iquebal venceu o rival Petromoc por
3-2, enquanto a Liga Desportiva derrotou
ISCIM por 3-1.
O desafio entre ADDEEC e Atlético não se
realizou.

Concurso no 22 de 30 - 05 - 2022
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A festa do Chaves foi fervorosa

alturas, Langa disse estar a viver um momento indescritível.
“É como se estivesse a viver um
sonho. Estou muito feliz. Saber
que na próxima época estarei
a disputar a I Liga é algo que

me deixa maravilhado, pois é
como se tivesse a dar um salto na minha carreira. Quero
agradecer a todos no Chaves
que depositaram confiança em
mim e procurei fazer de tudo

para retribuir. Quero também
dedicar este título a minha família que sempre me apoiou”,
reagiu. Refira-se que Bruno
Langa tem contrato com o
Chaves até Junho de 2024.

Ninica e Lónika marcam
na goleada sobre Mbekelweni
dois golos, enquanto a médio-ofensiva, Lónika marcou apenas um.
Neste percurso, a atacante
Cuta, como é tratada no reino
swati, deu o seu inestimável
contributo com um total de 27
golos marcados em 10 jogos.
Por sua vez, Lónika e Chingueleza têm o registo de 13 e 10
golos, respectivamente, numa
lista de “artilheiras” liderada
por Celiwe Nkambule, com 56
remates certeiros, em 15 jogos.
Com esta vitória, as co-

mandadas de Fisiwe Hlophe
conservam a liderança da prova com 66 pontos e um registo
notável de 196 golos marcados
e nenhum sofrido. Este saldo
perfaz uma média de 9, 3 golos
marcados por jogo.
A três jornadas do fim do
campeonato, o trio moçambicano está prestes a alcançar o
primeiro título internacional e
entrar para a história do futebol
local. Aliás, as atletas não escondem a ansiedade de marcar
presença na segunda edição da

MATOLA WARRIORS
CONQUISTA “ABERTURA”
A equipa de Matola Warrior’s conquistou
o Torneio de Abertura da Província de Maputo, após derrotar na derradeira jornada o
Desportivo da Matola por 7-0, terminando a
prova com 18 pontos, os mesmos de Tibinho,
que derrotou 3 In 1 JP, por 10-4. O diferencial
de golos marcados e sofridos beneficiou Matola Warrior’s.
Noutros desafios da sétima e última jornada, Tindzila derrotou Matola Futebol, por
7-3, e Elefantes venceram Picasso Eventos
por 9-5. Tindzila terminou na terceira posição, com 15 pontos.

PUBLICIDADE

Bruno Langa destaca coesão
na ascenção do Chaves à I Liga

AS internacionais moçambicanas Ninica e Lónika, que militam no Young Buffaloes, emblema que disputa o Women
Football League (WFL), liga
de futebol feminina do Eswatini, foram determinantes, no
sábado, ao marcar na goleada
imposta sobre Mbekelweni Ladies, por 12-0, no desfecho da
21.ª jornada daquele campeonato.
Depois de ter entrado a
substituir na segunda etapa,
a “artilheira” Ninika facturou

Clima de equilíbrio
toma “Provincial” de Tete

FUTSAL NA CAPITAL DO PAÍS

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

A NOITE de domingo foi de
festa para o internacional moçambicano Bruno Langa que
ascendeu à I Liga Portuguesa. Envergando a camisola do
Chaves, o lateral esquerdo, que
ontem seguiu viagem para se
juntar aos “Mambas” em Joanesburgo, esteve em campo
na partida com o Moreirense ditou a subida - defende que a
união do grupo foi fundamental
para os “transmontanos” subirem ao convívio dos grandes.
“Acreditámos sempre que
poderíamos subir à I Liga. Há
muitos que não davam nada
por nós, mas demonstrámos
uma grande coesão no balneário e com uma segunda volta
brilhante cumprimos o nosso
objectivo: ocupar um dos três
primeiros lugares. É verdade
que não conseguimos o apuramento directo, todavia, o grupo, mais uma vez, manteve-se
unido e foi capaz de superar a
última barreira, que era o Moreirense”, afirmou.
Em relação ao sentimento
que “carrega” consigo por estas
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DESPORTO

Liga dos Campeões Feminina,
que este ano voltará a ter lugar
na cidade balnear de Durban,
África do Sul.
Basta lembrar que Ninica foi eleita jogadora do mês
de Março, tendo recebido um
cheque no valor de dois mil
randes. De referir que a atleta
moçambicana conta com quatro golos na Selecção Nacional
no Torneio COSAFA (2017-182021), sendo que na última
edição chegou a ser indicada
melhor jogadora em campo.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

ENTRE KIGALI E KINSHASA

Nigéria confirma casos
de varíola dos macacos

UA apela ao diálogo
para travar tensão

O

PRESIDENTE da União
Africana (UA), Macky
Sall, manifestou-se
domingo preocupado
com a tensão crescente entre o Ruanda e a República Democrática do Congo
(RDCongo), exortando os dois
países a “acalmarem-se e empenharem-se no diálogo”.
“Estou seriamente preocupado com a tensão crescente
entre o Ruanda e a RD Congo”,

disse Macky Sall, chefe do Estado senegalês, na sua conta no
Twitter, em resposta à escalada
da tensão verificada nos últimos dias entre os dois países
vizinhos, apelando que “se
acalmem e dialoguem para a
resolução pacífica da crise com
o apoio dos mecanismos regionais e da União Africana”.
O Ruanda anunciou no
sábado que dois soldados seus
estavam a ser mantidos em ca-

tiveiro após terem sido raptados por rebeldes na RD Congo,
acusando as autoridades deste
país de apoio a esses insurrectos.
A declaração surgiu depois
de Kinshasa ter convocado o
embaixador do Ruanda e acusado o seu vizinho de apoiar o
grupo rebelde M23, activo na
sua região oriental congolesa.
Segundo as Forças de Defesa Ruandesas, os dois solda-

CHADE

dos foram raptados durante
uma patrulha e estão detidos
no leste congolês por rebeldes das Forças Democráticas
para a Libertação do Ruanda
(FDLR).
O incidente segue-se a um
ataque no início desta semana
ao longo da fronteira por forças congolesas e rebeldes das
FDLR, de acordo com o exército ruandês.
Os combates entre as for-

ças congolesas e o M23 deflagraram, semana passada em
várias frentes no Kivu Norte,
uma província oriental da RDCongo que faz fronteira com o
Ruanda.
Kinshasa diz que o M23um dos mais de cem grupos
armados que operam no leste
do país, constituído principalmente por tutsis congoleses é apoiado pelo Ruanda. Kigali,
por seu turno, nega qualquer

envolvimento.
Kinshasa tem acusado regularmente o Ruanda de realizar incursões no seu território
e daí apoiar grupos armados.
As relações entre os dois
países tinham começado a ficar descongeladas após a eleição do Presidente congolês
Felix Tshisekedi em 2019, mas
o ressurgimento dos ataques
do M23 reacendeu as tensões
bilaterais.(ANGOP)

DEFENDE MINISTRO DAS FINANÇAS

Confrontos entre garimpeiros Guiné-Bissau voltará
a ser “um país normal”
fazem cerca de 100 mortos
CERCA de uma centena de
pessoas foram mortas e pelo
menos quatro dezenas ficaram
feridas há uma semana em resultado de confrontos entre
garimpeiros de ouro em Kouri
Bougoudi, no Norte do Chade,
anunciou ontem o ministro da
Defesa chadiano.
Os confrontos ocorridos a
23 de Maio, numa localidade
próxima da fronteira do Chade com a Líbia, começaram
“a partir de uma disputa trivial entre dois indivíduos, que
degenerou” em confrontos,

afirmou o general Daoud Yaya
Brahim, que se deslocou ao
local com um grande contingente militar, dias após os incidentes.
A região situada no vasto maciço montanhoso e desértico do Tibesti tem imensas minas de ouro activas,
exploradas
frequentemente
clandestinamente por mineiros provenientes de todo o país
e de Estados vizinhos, como a
Líbia, Mauritânia, o Níger ou o
Sudão.
A morfologia do terreno e

clima hostil torna difícil o controlo da região pelas autoridades do país.
O ministro da Defesa sublinhou que esta não é a primeira
vez que há confrontos entre
mineiros de ouro na região,
pelo que o Executivo de transição no país decidiu “suspender todas as minas de ouro em
Kouri até novo aviso, sabendo
que a grande maioria é ilegal”.
Segundo Brahim, os confrontos registaram-se entre
pessoas da Mauritânia e da Líbia.(Lusa)

Líbia sob ameaça
de combatentes estrangeiros

O MINISTRO das Finanças guineense, João
Fadiá, afirma que a Guiné-Bissau está a
construir-se e a aprender, mostrando-se
confiante de que um dia será “um país
normal”.
“Um Estado não se constrói de um
dia para o outro, todos têm crises e com o
tempo vamos aprendendo e vamos resolvendo, até um dia passarmos a ser um país
normal”, disse Fadiá em entrevista à Lusa
à margem dos encontros anuais do Banco
Africano para o Desenvolvimento (BAD),
em Acra, no Gana.
Esta argumentação respondia a uma
colocação da agência sobre o impacto das
crises políticas internas para a imagem
do país nos fóruns internacionais, numa
altura em que o Governo está em gestão,
após o Presidente dissolver o Parlamento.
Na sua análise, Fadiá afirmou que a
“dor de cabeça” de gerir a crise e o aumento global dos preços dos combustíveis
e dos alimentos é a mesma, esteja o Go-

REUTERS

EGIPTO: UM PROTÓTIPO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ÁFRICA

Uma nota em jeito
de abertura
JOSÉ MACHADO, JOSE.MACHADO@
SNOTICIAS.CO.MZ

Presença de militares estrangeiros ameaça segurança na Líbia

A LÍBIA enfrenta uma séria
ameaça à sua segurança devido à existência de combatentes estrangeiros e empresas
militares privadas, revelou um
relatório das Nações Unidas
obtido pela agência de notícias
Associated Press (AP).
Um painel de especialistas
também acusa sete grupos armados líbios de usar sistematicamente detenções ilegais
para punir supostos oponentes, ignorando as leis internacionais e domésticas de direitos civis, incluindo as que
proíbem a tortura.
Em particular, “os migrantes têm sido extremamente vulneráveis a abusos de
direitos humanos e regularmente submetidos a actos de
escravidão, estupro e tortura”,
indica o painel de especialistas
no relatório ao Conselho de

verno em plenas funções ou em gestão.
O ministro das finanças disse ainda
que para dar resposta à pressão, o Governo tomou algumas medidas, como a redução de alguns impostos sobre produtos de
primeira necessidade, combustíveis, que
visa manter o preço em certo nível.
“Isso acarrecta perda de receitas, o
que vai ter as suas consequências, naturalmente, mas não havia outra alternativa, senão fazer um gesto para manter a
população com capacidade para pelo menos comprar arroz, açúcar, farinha, pão
e também pagar o transporte a nível que
seja ainda aceitável”, acrescentou.
O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro
Sissoco Embaló, dissolveu o Parlamento
no passado dia 16, alegando que os deputados estavam a transformar a Assembleia
Nacional Popular num “espaço de guerrilha”, e marcou eleições legislativas antecipadas para 18 de Dezembro próximo.
(Lusa)

Segurança da ONU, divulgado
semana passada.
A nação do norte da África mergulhou em turbulência
depois que uma revolta apoiada pela NATO derrubou, em
2011, o líder Muammar Kadhafi, que mais tarde foi morto.
Os especialistas disseram
que quatro migrantes sofreram abusos de direitos humanos em centros de detenção
secretos controlados por traficantes de pessoas nas áreas de
Tazirbu, no deserto da Líbia, e
Bani Walid, perto da costa noroeste.
As vítimas foram escravizadas, severamente espancadas, deliberadamente deixadas à fome e sem assistência
médica.
O relatório afirma que
“duas ex-detidas, de 14 e 15

anos na época, testemunharam ainda ao painel que vários
perpetradores as violaram repetidamente, as submeteram
à escravidão sexual e outras
formas de violência sexual durante o período de mais de 18
meses na prisão, um centro de
detenção secreto em Bani Walid”.
O painel informou ter
também descoberto que os
guardas responsáveis por
proteger os migrantes mais
vulneráveis no centro de detenção de Shara al-Zawiya,
administrado pelo Governo
de Tripoli, “participaram directamente ou fizeram vista
grossa para actos consistentes
de estupro, exploração sexual
e ameaças de estupro contra
mulheres e meninas” detidas lá entre Janeiro e Junho de
2021. (ALJAZEERA/NEWS24)

“AFINAL em África temos tudo de que precisamos, em termos reais. O que quer que
esteja a faltar, nós temos os meios para adquirir. E, no entanto, continuamos mentalmente casados com a ideia de que nada
se pode mover sem financiamento externo.
Estamos até a implorar por coisas que já temos. Isso é uma absoluta falha de mentalidade”, disse Paul Kagame, Presidente do
Ruanda, em 2018.
Vinte sete jornalistas, de 21 países africanos, estiveram recentemente no Egipto, a convite das autoridades locais. Foi o
retomar de um programa, interrompido
por dois anos pela pandemia de Covid-19,
da responsabilidade da Agência Egípcia de
Parceria para o Desenvolvimento (EAPD,
sigla em inglês), uma instituição do ministério egípcio dos negócios estrangeiros.
Criada em 2014, a EAPD tem por missão
principal a promoção da cooperação Sul-Sul, particularmente com outros países
de África, baseada no objectivo comum de
cumprimento da Agenda 2030 das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável
assim como, e principalmente, da Agenda 2063 da União Africana (UA), o quadro
estratégico comum para o crescimento inclusivo e o desenvolvimento sustentável do
continente africano.
“Incluímos a Imprensa para que ela possa conhecer a realidade egípcia”, disse o
secretário-geral adjunto da EAPD, o embaixador Hesham El Mekwad.

Durante 15 dias, vimos como organizações da sociedade civil podem ser “parceiros” do poder institucional na construção
do país. Um dos exemplos, é o Conselho
Egípcio de Relações Exteriores (ECFA), um
“think tank”, centro de reflexão, que contribui para uma melhor compreensão da
política externa do país, interna e externamente, a fim de atender aos interesses
estratégicos, económicos e políticos nacionais.
Vimos como poderes religiosos – islamismo e cristianismo – participam na luta
contra extremismos e radicalismos.
Verificamos um país apostando no Homem, como seu mais importante recurso,
na academia, ciência e investigação, para
diminuir a dependência do exterior para o
seu desenvolvimento.
constatámos um país ciente da importância das infra-estruturas para o seu crescimento e um povo, que apesar de todos
outros problemas tem confiança nas suas
lideranças e com espírito de posse da sua
nação e suas realizações.
Durante os 15 dias, mais do que conhecer a realidade de um país, a visita permitiu
reafirmar que África tem capacidade para,
per si, construir seu próprio desenvolvimento.
É verdade que um mundo cada vez mais
interligado, força a interacção para a resolução de problemas globais. Mas é imperativo
de sobrevivência que o continente aproveite todas as suas potencialidades, incluindo
(ou principalmente) humanas/intelectuais
e construa seu próprio desenvolvimento.

AS autoridades sanitárias da Nigéria, o país mais populoso de
África, detectaram, até agora, 21 casos de infecções com vírus da varíola dos macacos, um dos quais resultou na morte de
um paciente. “Até 29 de Maio de 2022, confirmámos um total
de 21 casos, em nove Estados, e uma morte”, disse o director do
Centro de Controlo de Doenças da Nigéria (NCDC, na sigla em
inglês), Ifedayo Adetifa, através de um comunicado divulgado
ontem pelos meios de comunicação locais. “Até agora, todos os
casos foram confirmados como sendo causados pela variante da
Monkeypox da África Ocidental”, acrescentou. De acordo com
Adetifa, “embora o risco de exposição da Nigéria à Monkeypox
seja elevado, a situação actual no país e no mundo não demonstrou ser uma ameaça significativa para a vida ou para as comunidades”.

Sobe número de vítimas
pelas intempéries
O NÚMERO de mortos pelas fortes chuvas que atingem desde o
início da semana passada o Estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, subiu para 84, enquanto dezenas de pessoas continuam desaparecidas, segundo fontes oficiais. O Governador de
Pernambuco, Paulo Câmara, indicou que 79 das 84 vítimas morreram entre a noite de sexta-feira e domingo, quando se registaram intensas precipitações no Estado, principalmente na região
metropolitana de Recife. Câmara disse que se desconhece ainda
o número exacto de desaparecidos, apontando o mais recente boletim do Governo estadual para 56 pessoas com paradeiro
desconhecido.

Opositor egípcio condenado
UM tribunal excepcional egípcio condenou Adbel Foutouh, candidato perdedor nas eleições presidenciais de 2012, a 15 anos de
prisão por “informação falsa” e “atentar contra a segurança do
Estado”, disse no domingo uma fonte judicial. Em prisão preventiva desde Fevereiro de 2018 - um regime prisional limitado
por lei a dois anos - Foutouh foi condenado juntamente com outros 24 opositores islâmicos. Entre eles, Mahmoud Ezzat, antigo
guia supremo da agora proibida Irmandade Muçulmana, já condenado a prisão perpétua por “espionagem”, e o número dois do
partido Misr al-Qawiya, de Foutouh, Mohammed al-Qassas.

ONU pede restabelecimento
do direito de manifestação
A ONU pediu ontem à junta militar no poder na Guiné-Conacri a “restauração do direito de manifestação”. “Encorajamos
as autoridades de transição a garantir a protecção real e séria
do espaço público, inclusive garantindo a liberdade de expressão, associação e reunião pacífica”, lê-se num comunicado do
Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas,
divulgado em Genebra. O órgão dirigente da junta militar, que
derrubou o Presidente Alpha Condé em Setembro de 2021, proclamou a proibição, “até aos períodos da campanha eleitoral” de
qualquer manifestação na via pública “de natureza que comprometa a tranquilidade social e a correcta execução das actividades” previstas no cronograma de transição.

PR angolano lança consultas
sobre data de eleições
O PRESIDENTE angolano, João Lourenço, vai ouvir na próxima sexta-feira os membros do Conselho da República, antes de
convocar as eleições gerais de Agosto próximo, foi ontem anunciado. A Casa Civil do Presidente angolano diz, em comunicado
ontem divulgado, que a consulta sobre a data para a realização
das eleições gerais será o objectivo da quarta reunião ordinária do
órgão, convocada para sexta-feira, 03 de Junho. João Lourenço
disse, semana passada, que estava dentro dos prazos legais para
convocar as eleições, e que a mesma iria acontecer após ouvir o
Conselho da República. A União Nacional para a Independência
Total de Angola (UNITA), maior partido na oposição, acusou recentemente o Presidente angolano e o Movimento Popular de
Libertação de Angola (MPLA, no poder), de “retardar a convocação das eleições para aproveitar fazer campanha eleitoral”.

IURD “impedida” de realizar
actividade religiosa
A IGREJA Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola queixa-se de ter sido “impedida” pelo Governo Provincial de Luanda
(GPL) de realizar no domingo um “clamor pelas famílias ao pé
da cruz”, apesar de ter comunicado às autoridades. Segundo a
IURD, desde 13 de Maio de 2022 enviou cartas às autoridades do
município do Talatona, sul de Luanda, ao comando municipal e
distrital da polícia e a 24 de Maio ao GPL, mas não teve autorização para a realização da actividade num espaço afecto à igreja.
A IURD refere que a utilização do seu espaço “não carece de um
pedido de autorização, mas sim de um comunicado”, e considera que a forma como a igreja procedeu “não configura quebra de
nenhuma lei”.

Ilhas do Pacífico rejeitam
acordo com a China
DEZ ilhas do Pacífico Sul rejeitaram ontem uma proposta da
China para um grande acordo de segurança. As negociações em
Suva, capital de Fiji, entre o Ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, e líderes das nações insulares tinham como objectivo aumentar consideravelmente a participação de Beijing na
segurança, economia e política do Pacífico Sul. A China disputa
com os Estados Unidos da América (EUA) e os seus aliados a influência no Pacífico, que tem importância estratégica.
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RELATÓRIO DE DISCIPLINA DE MERCADO
1. SUMÁRIO EXECUTIVO
O Standard Bank, S.A. continua a ter uma sólida posição de capital, em consonância
com a sua estratégia de gestão do capital. O Banco mantém capital suficiente para
cobrir eventuais perdas de valor dos seus activos. Para tal, o Banco tem incorporado
nos seus fundos próprios, de forma regular e sistemática, parte significativa dos seus
resultados líquidos anuais, o que permite simultaneamente suportar as necessidades
dos nossos clientes, conseguir um crescimento sustentável e proporcionar retornos
adequados aos nossos accionistas.
A margem de capital é fixada pelo Banco, tendo em consideração todos os riscos
relevantes, a forma como estes são geridos e mitigados, os resultados dos testes
de esforço e os requisitos regulamentares. Este processo serve para assegurar que
o Banco tenha capital suficiente para suportar perdas graves que possam surgir
num cenário de esforço.
A margem de capital é particularmente relevante no contexto da pandemia de covid-19, sendo que o seu impacto obrigou o Standard Bank, S.A. a reposicionar-se,
apoiando os seus clientes na minimização dos efeitos económicos do declínio da
sua actividade. Por outro lado, os choques macroeconómicos resultantes da insegurança militar no norte do país colocaram o Banco em alerta sobre o potencial
aumento no consumo de capital, redução da rentabilidade e na garantia do retorno
sobre o capital investido.

Durante o segundo trimestre de 2022, período entre o termo do exercício a que este
relatório da Disciplina de Mercado se refere e a data da sua publicação, foi nomeado
um novo Administrador-Delegado.

(Valores em milhares de Meticais)

Descrição

Dez-21

Dez-20

Capital realizado

3 882 000

3 882 000

Reservas legais, estatutárias e outras formadas por
resultados não distribuídos

5 563 756

3 820 735

Resultados positivos transitados de exercícios
anteriores

16 089 163

14 427 734

Total Fundos Próprios de Base Positivos

25 534 919

22 130 468

-849 744

-726 418

-2 208

-2 208

Fundos Próprios de Base Positivos
Mais adianta que não se verificou mais nenhum evento relevante durante o período
entre o termo do exercício a que este relatório da Disciplina de Mercado se refere
e a data da sua publicação, e que o Conselho de Administração se compromete a
divulgar quaisquer alterações significativas que ocorram no decorrer do exercício
subsequente àquele a que este relatório se refere.

4. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
O Standard Bank, S. A. é um Banco privado, constituído em Moçambique, que se
rege pela lei Moçambicana. Tem a sua sede na Avenida 10 de Novembro, nº 420,
em Maputo e está registado na Conservatória do Registo de Entidades Legais sob
o nº 4179 e no Banco de Moçambique como uma instituição financeira.

Fundos Próprios de Base Negativos

O Banco tem como empresa-mãe e accionista maioritário o Stanbic Africa Holding Limited, com 98.15% das acções. O Stanbic Africa Holding Limited é uma
subsidiária integralmente detida pelo Standard Bank Group, um banco de investimento constituído na África do Sul. Os restantes accionistas minoritários detêm
1,85% do Banco.

Insuficiência de provisões

Activos intangíveis
Reservas de reavaliação negativas, nas condições
enumeradas no Artº 5

-912 550

-614 653

Total Fundos Próprios de Base Negativos

-1 764 502

-1 343 278

Fundos Próprios de Base Totais

23 770 418

20 787 190

11 779

10 068

0

0

11 779

10 068

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

O Banco identifica, mensura, controla e gere os principais riscos de forma a que a sua
mitigação seja efectiva e dentro da sua apetência pelo risco, criando parâmetros que
permitam um equilíbrio entre este e o retorno esperado.

O capital social do Standard Bank está representado por 776,400,000 acções
ordinárias, de 5 Meticais cada, que correspondem a 3,882,000 milhares de meticais, encontrando-se integralmente subscrito e realizado.

A gestão do risco é coordenada pela Direcção de Risco, com base no apetite de
risco aprovado pelo Conselho de Administração, cabendo ao Conselho de Administração a responsabilidade global pela gestão do risco no Banco, exercida através do seu papel de supervisão. Este, por sua vez, delega determinadas responsabilidades pela gestão do risco às suas sub-comissões, de acordo com as políticas
definidas pelo Conselho de Administração.

No âmbito do seu objecto, o Standard Bank desenvolve actividades da banca comercial, banca de investimentos e presta serviços afins.

Total Fundos Próprios Complementares Positivos

As demonstrações financeiras consolidadas do Standard Bank reflectem os resultados das operações do Banco e das suas subsidiárias detidas na totalidade, a “Standard Bank - Sociedade Gestora do Fundo de Pensões, S.A.” e a “Standard Insurance
Corretores de Seguros, S.A.”, do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.

Fundos Próprios

Os principais riscos, incluindo as subcategorias de riscos, a que o Banco se encontra
exposto, com maior relevância para a sua actividade, são o risco de crédito, risco de
mercado, risco de liquidez e risco não-financeiro.
O risco de crédito constitui o maior risco a que o Banco está exposto e, dado o
seu elevado nível de consumo de capital. Como tal, a gestão do Banco monitora
e garante uma alocação de recursos suficientes para a sua mitigação, sendo que
a definição de limites operacionais de crédito a níveis muito granulares dentro
da carteira, permite que os gestores de crédito identifiquem atempadamente
tendências negativas e coloquem em prática as devidas medidas de mitigação.
Aliás, e mesmo considerando o impacto da covid-19, o nível de incumprimento da
carteira de crédito está dentro da apetência pelo risco definida.
Na categoria do risco não-financeiro, um destaque vai para o facto de o Banco ter
iniciado, ainda em 2021, a jornada de adopção do conceito de riscos não financeiros
(NFR), que os distingue dos riscos financeiros tradicionais, como risco de mercado,
o risco de crédito e o risco de liquidez. O NFR inclui o risco operacional e todos os riscos que lhe são associados, incluindo o risco de informação, o risco legal, o risco de
conformidade, o risco de perturbação do negócio, bem como e os riscos tecnológico
e cibernético. Por conseguinte, um novo quadro de governação será efectivamente
implementado em 2022 para ter em conta a migração da melhor forma.
Apesar dos choques macro-económicos o Banco continua resiliente e espera manter uma posição forte ao nível dos vários indicadores de resultados, liquidez e capital,
cumprindo com os requisitos regulamentares, ao mesmo tempo que espera manter-se dentro dos níveis de apetência pelo risco.
Na sequência das conclusões das inspecções realizadas pelo Banco de Moçambique
reitera o Banco o seu comprometimento em fazer negócios de forma ética e responsável e cooperar com o Banco de Moçambique para resolver os pontos identificados
o mais breve possível.
Apesar do difícil ambiente operacional fortemente afectado pela suspensão do mercado cambial, e dos choques macro-económicos, o Banco continua resiliente, tendo
conseguido um desempenho positivo em 2021 e mantendo simultaneamente posições de liquidez e capital fortes, com um crescimento da carteira de crédito de 7%,
em relação a Dezembro de 2020.
Assim sendo, a gestão de risco do Standard Bank, S.A. é considerada apropriada e
responde aos requisitos de gestão efectiva de risco, tendo uma base assente na mitigação e prevenção de eventos de risco, que possam expor o Banco à uma situação de
deterioração da sua posição de capital e liquidez e, consequentemente, comprometer
a sustentabilidade do negócio.

2. INTRODUÇÃO
O presente Relatório de Disciplina de Mercado, reportado à 31 de Dezembro de 2021,
visa divulgar informação detalhada sobre a solvabilidade e a gestão do risco do Standard Bank, S.A. (doravante designado Standard Bank ou o “Banco”), conforme o estabelecido no Aviso nº 16/GBM/2017, de 22 de Setembro de 2017, do Banco de Moçambique, conjugado com os critérios definidos pelo pilar 3 do Acordo de Basileia II.
Este documento foi elaborado em conformidade com os requisitos mínimos de divulgação constantes do anexo I do normativo acima referido e, como tal, o seu conteúdo
tem uma óptica predominantemente prudencial. Os valores aqui reportados estão
expressos em milhares de meticais.

A “Standard Bank - Sociedade Gestora do Fundo de Pensões, S.A.” encontra-se
registada no Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique e foi criada
exclusivamente para gerir e administrar o Fundo de Pensões Fechado dos Trabalhadores do Standard Bank, S.A. Em 2021 a entidade obteve autorização do
regulador para operar fundos externos e o seu capital social foi incrementado de
de 3,750 milhares de meticais para 229,190 milhares de meticais.
A “Standard Insurance Corretores de Seguros, S.A.”, também registada no Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, foi criada para o exercício da
actividade de corretagem de seguros nos ramos “vida” e “não vida” e para prestar
suporte e aconselhamento em relação aos seguros e de criar mais-valia ao seu
accionista e aos seu clientes.
Em Fevereiro de 2021, a “Standard Insurance Corretores de Seguros, S.A.” realizou um aumento do seu capital social, no montante de 37,000,000.00MT, equivalente a 370,000 acções, no valor de 100.00MT por acção, aprovado pelo Conselho
de Administração, em 3 de Dezembro de 2020.
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF), emitidas pelo Internacional Accounting
Standards Board (IASB).

5. ESTRUTURA DE CAPITAL
5.1 COMPOSIÇÃO DOS FUNDOS PRÓPRIOS
A composição dos fundos próprios obedece o preconizado no aviso do Banco de
Moçambique, nº 8/GBM/2017, de 3 de Abril de 2017, conforme se segue:
5.1.1 FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE (TIER 1):
i) Elementos positivos:
• Capital realizado
• Prémios de emissão de acções e de outros títulos
• Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não distribuídos
• Resultados positivos transitados de exercícios anteriores
• Resultados positivos do último exercício
• Resultados positivos provisórios do exercício em curso
• Reservas de conversão cambial e de cobertura de investimento líquido em
unidades operacionais no estrangeiro
• Parcelas das reservas e dos resultados correspondentes a activos por impostos
diferidos
• Interesses minoritários.
ii) Elementos negativos:
• Acções próprias

O Conselho de Administração supervisiona a preparação e apresentação das demonstrações financeiras do Standard Bank, que compreendem a demonstração da
situação financeira, demonstração de resultados, demonstração de alterações de
fundos próprios e demonstração de fluxos de caixa e respectivas notas às demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras são também objecto de escrutínio por um órgão independente, o Conselho Fiscal.
Em relação à informação apresentada neste Relatório de Disciplina de Mercado, reportado à 31 de Dezembro de 2021, o Conselho de Administração certifica que foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários e que, tanto
quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é verdadeira e fidedigna, assegurando a qualidade de toda a informação divulgada, incluindo a referente
às entidades englobadas no grupo económico.

O Banco dialogou e cooperou estreitamente com o Banco de Moçambique de forma a resolver a situação com a rapidez que se lhe impõe. Consequentemente, com
efeitos a partir de 26 de Julho de 2021, o Banco de Moçambique concedeu um levantamento parcial da suspensão do Standard Bank do mercado de cambial. Embora
ainda impedido de participar no mercado cambial interbancário, o levantamento da
suspensão permitiu ao Banco retomar as suas operações de conversão de divisas
com os clientes.
O Banco continua empenhado em fazer negócios de forma ética e responsável, sendo que a governação e os seus processos de conformidade foram revistos, de modo
a torná-los rigorosos e eficazes, pois o Banco considera a sua reputação como o seu
activo mais valioso.
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23 782 197

20 797 258

6. ADEQUAÇÃO DE CAPITAL
O montante de capital detido pelo Standard Bank 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 fundos próprios regulamentares totais do Banco foram avaliados, à 31 de Dezembro de 2021, em 14% dos activos ponderados pelo risco (APR), nos termos
dos Avisos nº 9/GBM/2017 (“Regulamento Sobre os Rácios e Limites Prudenciais
das Instituições de Crédito”) e Aviso nº 10/GBM/2018 (“Instituições de Crédito
Domésticas de Importância Sistémica”).
Em acréscimo aos requisitos regulamentares mínimos, o Banco mantém um amortecedor de capital fixado tendo em consideração todos os seus riscos relevantes,
a forma como estes riscos são geridos e mitigados e os resultados dos testes de
esforço. O amortecedor serve para assegurar que o Standard Bank detém capital
suficiente para suportar perdas graves que possam surgir num cenário de esforço.
O risco de crédito, o risco de mercado, o risco da taxa de juro da carteira bancária e
o risco operacional foram todos considerados na análise dos testes de esforço que
deu origem a um requisito de um amortecedor de 4% da forma articulada na DAR.
Na sequência da última publicação actualizada do Banco de Moçambique, sobre
os D-SIBS (Bancos Domésticos de Importância Sistémica), o Standard Bank, S.A.
continua sendo classificado como um D-SIBS, pelo que lhe foi alocado 2% adicional
no rácio de solvabilidade, o que quer efectivamente dizer que o mínimo regulamentar para o Banco é de 14% e a apetência pelo risco do rácio de solvabilidade situa-se
em 18%. O nível de apetência pelo risco é sujeito a revisão permemente e pode
sofrer alterações em função das mudanças no ambiente em que o Banco opera.
Esta margem de capital não representa uma ameaça à posição de capital do
Banco. O Banco está devidamente capitalizado e espera-se que continue a reter
capital suficiente para garantir o crescimento futuro, cobrir possíveis eventos de
stress, bem como manter os requisitos regulamentares.
As revisões da apetência pelo risco acima mencionadas são cruciais, particularmente num ambiente macroeconómico volátil em que o Banco opera e permitem
garantir que o Banco mantém a todo o momento capital suficiente para cobrir riscos diversos. Estes riscos incluem o crescimento da sua carteira de activos, a desvalorização do metical, os desafios de mercado exacerbados pela pandemia da covid-19, bem como os requisitos regulamentares de aumento das provisões levadas
ao capital para crédito vencido. Este amortecedor possibilita à equipa de gestão
ter uma visibilidade precoce das pressões sobre o capital e tempo suficiente para
colocar em prática os planos de acção para a reposição da posição de capital, que
exigem o cumprimento dos necessários procedimentos de governação.
O Banco continuará a rever a sua apetência pelo risco à medida que a mudança
no ambiente regulamentar e de negócio assim o requeiram, com particular ênfase para o impacto dos choques macroeconómicos na carteira de crédito e nos
resultados, devido à uma multiplicidade de eventos.

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

6.1 REQUISITOS DE CAPITAL

• Activos intangíveis
• Resultados negativos transitados de exercícios anteriores

• Reservas de reavaliação negativas, nas condições enumeradas no Artº 5

• Insuficiência de provisões
• Os montantes de desvios actuariais negativos e custos com serviços passados,
associados a benefícios pós-emprego atribuídos pela entidade, que não
tenham sido reconhecidos em resultados do exercício, resultados transitados
ou reservas, de acordo com a NIC 19.
5.1.2 FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES (TIER 2):
i) Elementos positivos:
• Montantes provenientes da emissão de títulos com prazo de vencimento
indeterminado e dos provenientes de empréstimos não titulados, nos termos
do artigo 11
• Outros elementos patrimoniais elegíveis, nos termos do artigo 12
• 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

Durante o período a que reporta este relatório, foi iniciada uma inspecção on-site ao
Banco, realizada pelo Banco de Moçambique. Na sequência das conclusões desta
inspecção, e após a data a que este relatório reporta, foi o Banco notificado pelo
Banco de Moçambique, a 12 de Julho de 2021, da sua suspensão do mercado cambial por um período de até um ano e de uma multa de cerca de 290 milhões de meticais, como resultado de um processo de contravenção instituído contra si.

Total dos Elementos a Deduzir

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 n.º 05/GBM/2018 são tomados em consideração pelo Banco
para efeitos de determinação dos limites de concentração de risco.

• Diferenças positivas de reavaliação pelo método de equivalência patrimonial

3. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE
ADMINISTRAÇÃO

Empréstimos subordinados, nas condições
referidas no artigo 15

• Outras reservas de reavaliação positivas, pelos montantes que resultam do Artº
5 e das alíneas g) e h) do artigo 17
• Outros elementos elegíveis definidos no n.º 5 do artigo 5
• Empréstimos subordinados, nas condições referidas no artigo 13
• Parte liberada de acções preferenciais remíveis.
ii) Elementos negativos:
• Outros elementos próprios enquadráveis no artigo 3, pelo valor de inscrição
no balanço.

5.2 FUNDOS PRÓPRIOS
À 31 de Dezembro de 2021, os fundos próprios do Standard Bank eram compostos maioritariamente por fundos próprios de base (tier 1), sendo que os fundos
próprios totais ascenderam ao montante de 23,782,197 milhares de meticais, representando um acréscimo de 14.4%, comparado ao período de Dezembro de
2020, que se fixou em 20,797,258 milhares de meticais.

6.1.1 REQUISITOS DE CAPITAL PARA O RISCO DE CRÉDITO
A mensuração do risco de crédito é efectuada com recurso às normas emanadas
pelo Banco de Moçambique, á luz do Basileia II.
O apuramento do risco de crédito baseia-se no cálculo dos activos ponderados pelo
risco, nos termos do Aviso n.º 11/GBM/2013. O cálculo dos activos ponderados pelo
risco (RWA) consiste em aplicar os coeficientes de risco previstos no aviso supramencionado às diversas categorias de posições em risco do balanço e extrapatrimoniais.
6.1.2 CLASSES DE RISCO DO BALANÇO E EXTRAPATRIMONIAIS
6.1.2.1 Ponderadores de Risco
1. Posições em risco sobre administrações centrais e bancos centrais
Posições em risco sobre administrações centrais de países e seus respectivos
bancos centrais são ponderadas de acordo com as classificações das agências
de crédito a exportação (ECA – Export Credit Agencies) que participam no “Arrangement on Officially Supported Export Credits”.
Posições em risco sobre administrações centrais de países não sujeitos a classificação pela ECA são ponderadas de acordo com as classificações da Standard &
Poor. Caso não estejam sujeitos a classificação desta agência, são ponderadas de
acordo com as classificações da Fitch Ratings ou da Mood´s.
Posições em risco sobre administrações centrais de países não sujeitos a classificação pelas agências ECA ou ECAI são ponderadas em 100%.
2. Posições em risco sobre Organizações Internacionais
É aplicado um ponderador de 0% às posições em risco sobre as seguintes organizações internacionais:
− BCE - Banco Central Europeu;
− BIS – Bank for International Settlements; e
− FMI - Fundo Monetário Internacional.

3. Posições em risco sobre Empresas Públicas
As posições em risco sobre empresas públicas são equiparadas às posições sobre empresas e, como tal, ponderadas em 100%.
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Em casos excepcionais, as posições em risco sobre Empresas Públicas são tratadas como posições em risco sobre a Administração Central sempre que o Banco de Moçambique considere que não existem diferenças no risco destes tipos de posições, como resultado da existência de uma garantia apropriada prestada pela Administração Central.

4. Posições em risco sobre Instituições de Crédito
As posições em risco sobre instituições de crédito, incluindo as em moeda estrangeira, são ponderadas em função das classificações de crédito atribuídas pela ECA ou,
caso não existam, pela ECAI (Standard & Poor).

6.1.4 REQUISITOS DE CAPITAL PARA O RISCO OPERACIONAL
A base de cálculo dos requisitos mínimos de capitais, à 31 de Dezembro de 2021,
ascendeu a 1,992,141 milhares de meticais, como se mostra abaixo:
(Valores em milhares de Meticais)

Actividades

Indicador Relevante

Base de
Cálculo dos
Requisitos
Mínimos de
Capitais

No caso de instituições estabelecidas em países em que a administração central não é objecto de notação pela ECA ou pela ECAI, as posições em risco são ponderadas a
um mínimo de 100%.
As posições em risco sobre instituições de crédito sediadas em Moçambique, que tenham um prazo de vencimento inicial não superior a três meses, denominadas e financiadas em Meticais, são objecto de uma ponderação de 20%.

5. Posições em risco sobre empresas
Às posições em risco sobre empresas é aplicado um ponderador de risco de 100%, a menos que sejam cobertas por garantia ou colateral elegíveis, nos termos do Anexo III do
Aviso n.º 11/GBM/2013, casos em que o ponderador desce para um risco inferior, compatível com o colateral ou com o emitente da garantia elegível.
6. Outros Activos
Todos os outros activos, incluindo as acções e outras participações de capital, salvo se forem deduzidas aos Fundos Próprios, são ponderados em 100%, com a excepção de:

1. Total das Actividades
Sujeitas ao Método do
Indicador Básico

2018

2019

2020

(1)

(2)

(3)

13 138 465

12 874 317

13 830 029

A

B

C

2018

2019

2020

Descrição

a. Créditos Vencidos: a parte não-garantida de qualquer crédito (excepto créditos garantidos por hipoteca de habitação) vencido há mais de 90 dias, líquida de provisões
específicas, incluindo write-offs, é ponderada nos seguintes termos:
• 150%, se as provisões específicas forem inferiores a 20% da fracção não garantida da posição em risco;
• 100%, se as provisões específicas não forem inferiores a 20% da fracção não garantida da posição em risco;
• 100%, quando as provisões específicas não forem inferiores a 50% do valor da posição em risco.
b. Contas Extrapatrimoniais: a ponderação das contas extrapatrimoniais é efectuada por tipos de classe de risco aos quais são aplicados diferentes factores de conversão
de crédito (FCC), conforme abaixo descritos:
• 100%, para os elementos de risco elevado;
• 50%, para os de risco médio;
• 20%, para os de risco médio/baixo; e
• 0%, para os de risco baixo.

(+) Juros e Rendimentos
Similares

11 098 671 10 361 545

10 335 595

(-) Juros e Encargos
Similares

1 850 145 1 680 600

1 419 022

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

-

-

-

1 568 002

1 969 111

1 838 197

25 652

36 985

37 052

2 541 368 2 379 564

3 207 222

(-) Comissões Pagas
(+) Resultados de Operações Financeiras
(+) Outros Resultados
Operacionais

6.1.2.2 Classes de Risco do Balanço
As posições em risco dos itens do Balanço, à 31 de Dezembro de 2021, apresentam um decréscimo em cerca de 0.45%, quando comparado ao período de Dezembro de 2020.

(4)

-193 780

-118 319

1 992 141

-94 910

13 138 465 12 874 317 13,830,029

Exposição Bruta

6.2 RÁCIO DE SOLVABILIDADE

Total das posições em Risco Originais

À 31 de Dezembro de 2021, o rácio de solvabilidade era igual a 22.2%, muito acima do mínimo regulamentar de 14%.

Outros Activos

(Valores em milhares de Meticais)

Créditos Vencidos

Rácio de Solvabilidade

Exposições Garantidas por Bens Imóveis

Dez-21

Dez-20

Capital realizado

3 882 000

3 882 000

Reservas e resultados transitados

21 652 919

18 248 468

-849 744

-726 418

-2 208

-2 208

-912 550

-614 653

23 770 418

20 787 190

0

0

11 779

10 068

11 779

10 068

23 782 197

20 797 258

Risco de Crédito (do Balanço)

63 577 075

55 734 809

Risco de Crédito (Extrapatrimoniais)

30 657 414

24 807 190

Risco Operacional

1 992 141

1 945 938

Risco de Mercado

10 963 603

1 479 616

Total

107 190 232

83 967 555

22.2%

24.8%

Fundos Próprios de Base

Carteira de Retalho Regulamentar
Empresas
Instituições de Crédito

Activos intangíveis

Empresas Públicas

Reservas de reavaliação negativas, nas
condições enumeradas no Artº 5

Administrações e Banco Centrais: Governo de...

Insuficiência de provisões

Caixa e Equivalentes de Caixa
-10,000

70,000

30,000

110,000

150,000

Fundos Próprios Complementares

Valores em Milhares

Empréstimos subordinados

Dez/ 20

Dez/ 21

Outros

6.1.2.3 Classes de Risco Extrapatrimoniais
À 31 de Dezembro de 2021, as posições em risco dos itens extrapatrimoniais apresentaram um crescimento de cerca de 19.44%, comparativamente ao período de Dezembro de 2020, conforme se mostra abaixo:

Posições em Risco por Classe de Risco - Extrapatrimonial

Risco elevado - Outros

Rácio de Solvabilidade

Risco elevado - Gar., avales, aceites
e endossos
0%

40%

20%
Dez/ 21

60%

80%

6.3 CAPITAL ECONÓMICO

100%

Dez/ 20

6.1.3 REQUISITOS DE CAPITAL PARA O RISCO DE MERCADO
O requisito de capital para o risco de mercado leva em conta apenas a componente do risco cambial, com recurso às posições cambiais, conforme se segue:
− As posições curtas líquidas e as posições longas líquidas são convertidas em meticais à taxa de câmbio de valorimetria 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 referidos no ponto anterior constitui a posição líquida a ser utilizada para efeitos de risco de mercado.
Abaixo reportamos a base de incidência para o cálculo dos requisitos de capitais para a cobertura do risco cambial, à 31 de Dezembro de 2021, cujo valor ascendeu a
10,963,603 milhares de meticais:
(Valores em milhares de Meticais)

Moedas

Tipos de Posições
Longa
1

Estados Unidos da América

Posições Estruturais e elementos deduzidos aos
Fundos Próprios

Curta

Longa

2

3

Curta

Longa

4

USD

6 605 587

4 721 451

-

-

União Europeia

Euro

EUR

4 305 735

2 515 673

-

-

África do Sul

Rand

ZAR

41 848

-

-

-

Posições líquidas

Curta

5

Dólar

Longa

6
-

7

8

-

6 605 587

4 721 451

-

-

4 305 735

2 515 673

-

-

41 848

-

Canadá

Dólar

CAD

-

-

-

-

-

-

-

-

Coroa

DKK

198

-

-

-

-

-

198

-

Reino Unido

Libra

GBP

646

-

-

-

-

-

646

-

Japão

Iene

JPY

268

-

-

-

-

-

268

-

Malawi

Kwacha

NWK

-

-

-

-

-

-

-

-

Noruega

Coroa

NOK

4 277

-

-

-

-

-

4 277

-

Suécia

Coroa

SEK

302

-

-

-

-

-

302

-

Suíça

Franco

CHF

1 774

-

-

-

-

-

1 774

-

Zâmbia

Kwacha

ZMK

-

-

-

-

-

-

-

-

Zimbabwe

Dólar

ZWD

-

-

-

-

-

-

-

-

Maurícias

Rupee

MUR

-

-

-

-

-

-

-

-

Austrália

Dólar

AUD

2 828

-

-

-

-

-

2 828

-

Renmimbi

CNY
Total (9)

139

-

-

-

-

-

139

-

10 963 603

7 237 124

-

-

-

-

10 963 603

7 237 124

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

4

10 963 603

O capital económico é uma medida interna do Banco que mensura o montante de capital requerido e incorpora uma análise granular dos efeitos de riscos e concentração
da carteira que podem não estar contemplados no processo de avaliação do capital
na perspectiva regulamentar. Por exemplo, o risco da taxa de juro da carteira bancária
e o risco patrimonial são alguns dos riscos incorporados no capital económico que
não são parte da perspectiva regulamentar.
Para além de riscos adicionais, alguma severidade é adicionada aos riscos padrão da
perspectiva regulamentar. O Banco agrega as medidas individuais do risco do capital
económico, de forma conservadora, assumindo que não há uma diversificação inter-riscos. O capital económico é comparado aos recursos financeiros disponíveis para
avaliar a adequação do capital de acordo com as medidas internas. A metodologia é
continuamente refinada à medida que os dados históricos e sua disponibilidade vão
sendo aprimorados.
O capital económico é obtido dividindo os fundos próprios, determinados na perspectiva do capital económico, pela utilização de capital que agrega todos os riscos na
perspectiva do capital económico do Banco.

Curta

Dinamarca

China

Total dos Fundos Próprios
Activos Ponderados pelo Risco

Risco Médio - Créditos documentários

Países

Total dos Elementos a Deduzir

A apetência pelo risco definida para o capital económico (PAACI) é de 1.15, sendo que
à 31 de Dezembro de 2021, o Banco reportou um capital económico de 1.97, contra
1.67 à 31 de Dezembro de 2020.

7. GESTÃO DE RISCO NO STANDARD BANK
As actividades do Standard Bank expõem a instituição a riscos de diversa ordem, sendo que essas actividades exigem análise, avaliação, aceitação e gestão
de certo grau de risco ou combinação de riscos. Assumir riscos é importante na
actividade dos serviços financeiros e, os riscos de índole operacional são uma
consequência do exercício da actividade. O objectivo do Banco é de alcançar um
equilíbrio entre risco e o retorno esperado.
Pela sua natureza, a actividade bancária está intrínsecamente relacionada com a
utilização de instrumentos financeiros. O Banco arrecada depósitos de clientes por
diferentes períodos, com taxas fixas ou variáveis e, em seguida, desdobra-se para
aplicar esses fundos em activos de alta qualidade, para gerar margem financeira.
As políticas de gestão de risco do Standard Bank têm em vista permitir a identificação, avaliação e análise dos riscos, estabelecer limites e controlos de risco
apropriados por forma a assegurar que os mesmos se encontrem em níveis aceitáveis mediante utilização de sistemas de informação fiáveis e actualizados. O
Banco efectua uma revisão periódica das suas políticas de gestão de risco, assim
como dos sistemas em uso, por forma a ter em consideração as alterações ocorridas no mercado e nas práticas de boa governação.

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

A gestão do risco é coordenada pela Direcção de Gestão do Risco, sob supervisão
do Conselho de Administração e suas sub-comissões de acordo com as políticas
definidas pelo Conselho de Administração. A Direcção de Risco identifica e avalia
os riscos financeiros e não financeiros em colaboração com as demais unidades
operacionais da instituição. O Conselho de Administração providencia orientações e políticas para a gestão do risco.
A função de Auditoria Interna é desempenhada com base em planos semestrais,
que têm em consideração os graus de risco. Esta é responsável pela revisão independente da gestão de risco e assegura o bom funcionamento dos sistemas de
controlo interno e recomenda melhorias.
A Comissão de Auditoria do Conselho de Administração, um órgão que reporta
ao Conselho de Administração, juntamente com os auditores internos e externos,
tem um papel relevante em matérias de controlo interno e financeiro, prestação e
divulgação de informação, assim como assegura a existência e cumprimento das
normas de conformidade.
De entre os diferentes tipos de risco a que o Banco está exposto, os mais relevantes são o risco de crédito, o risco de mercado, o risco de liquidez e o risco
operacional:
− Risco de crédito: é o risco de perdas decorrentes do incumprimento por devedores das suas obrigações financeiras ou contratuais nas suas datas de vencimento. É composto pelo risco do devedor, risco de concentração e risco país e
representa a maior fonte de risco a que o Banco está exposto. Este inclui o risco
do país e risco de concentração.
− Risco de mercado: é o risco de alteração do valor de mercado, dos resultados correntes ou efectivos ou dos fluxos de caixa futuros de uma carteira de instrumentos
financeiros, incluindo mercadorias, causada por movimentos adversos em variáveis
de mercado, tais como os preços de acções, obrigações e mercadorias, taxas de
câmbio e taxas de juro, margens de crédito, taxas de recuperação, correlações e
volatilidades implícitas em todas estas variáveis.
− Risco de liquidez: é definido como o risco que o Banco, embora solvente em termos de balanço, não consiga manter ou gerar recursos de caixa suficientes para
fazer face às suas obrigações de pagamento integralmente e nas suas datas de vencimento respectivas ou só o consiga fazer em termos claramente desvantajosos.
− Risco operacional: é definido como o risco de processos, pessoas ou sistemas
que compõem as operações comerciais serem inadequados ou falharem em
consequência de alterações de factores internos ou externos. Estes riscos são
complexos e difíceis de prever, supervisionar e monitorar. Evoluem rapidamente
e podem ter implicações financeiras ou não financeiras para o Banco. Em 2021,
de acordo com a abordagem do Grupo, o Banco iniciou a jornada de adopção do
conceito de riscos não financeiros (NFR), que os distingue dos riscos financeiros tradicionais, como risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. O
NFR inclui o risco operacional. Estes NFRs são considerados inerentes às actividades do Banco. Por conseguinte, um novo quadro de governação será efectivamente implementado em 2022 para ter em conta a migração da melhor forma.

8.4 ABORDAGEM DE IDENTIFICAÇÃO, DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO
A identificação dos riscos materiais e determinação dos níveis de risco é supervisionada pelos órgãos de Administração.
Ao determinar quais os riscos considerados relevantes para o banco, existem alguns elementos cruciais levados em consideração:
− As auto-avaliações de risco e controlos periódicos realizados pelos comités de gestão que identificam os riscos que podem ameaçar a realização e o alcance dos objectivos do negócio;
− O histórico de perdas, bem como potenciais perdas futuras;
− Os riscos de acordo com quantidades significativas de capital económico e alocados pelo regulador; e
− A definição de limiares de relevância aconselhados pelo regulador (Banco de Moçambique).
As facilidades de crédito concedidas à entidades relacionadas ou à qualquer outra entidade não relacionada, são tratadas na mesma base de concessão de crédito e o risco
de crédito tratado do mesmo modo. Estas operações são regidas de acordo com as normas do Banco de Moçambique, bem como as do Grupo Standard Bank.
A política do Standard Bank para a avaliação do risco da contraparte e de concentração no âmbito dos riscos de crédito enquadra-se nas “Normas de Governação do
Risco de Crédito”, aprovadas pelo Conselho de Administração e que respondem às exigências do Banco de Moçambique, definidas através do Aviso n.º 11/GBM/2013 e da
Circular n.º 03/SCO/2013, ambos de 31 de Dezembro, do Aviso n.º 9/GBM/2017, de 3 de Abril e do Aviso nº 5/GBM/2018 de 6 de Junho.

8.5 RISCO DA CONTRAPARTE
É atribuído um ponderador de crédito a cada contraparte com a qual o Standard Bank tenha uma exposição ou um limite aprovado. Essa avaliação é executada regularmente (pelo menos anualmente), arquivada e gerida em modelos de ponderadores reconhecidos e aprovados pelo Banco, devendo ser independente da influência da origem
do negócio.
As exposições e/ou facilidades separadas da mesma contraparte são classificadas com o mesmo ponderador da contraparte, sempre que relevantes, independentemente
de eventuais diferenças na natureza de cada exposição e/ou facilidade específica, excepto se as diferentes exposições e/ou facilidades preencherem os critérios para uma
distinção no ponderador entre moeda local e moeda estrangeira. Cada ponderador de crédito é atribuído de acordo com uma Probabilidade de Incumprimento associada.
As diferentes classes de activos e ponderadores de contraparte são associados à Probabilidades de Incumprimento diferentes, existindo uma escala universal ou principal
de Probabilidades de Incumprimento, no sentido de possibilitar uma visão global do risco de crédito em toda a carteira do Banco em termos de Probabilidades de Incumprimento e uma comparação do risco de crédito entre as diferentes classes de activos. As Probabilidades de Incumprimento são sempre usadas para determinar as perdas
esperadas.
O risco da facilidade decorrente de factores específicos da exposição e/ou facilidade, tais como garantias e hierarquia da dívida, é medido e tratado como parte da análise
de mitigação do risco de crédito e não deve afectar nem ter impacto no ponderador da contraparte.
O apoio externo facultado a uma contraparte, por oposição aos factores de mitigação, é reconhecido no processo de ponderação numa base definida, aplicada uniformemente.

8.6 TOTAL DA EXPOSIÇÃO BRUTA E MÉDIA AO RISCO DE CRÉDITO
A carteira de crédito cresceu em cerca de 8.8%, quando comparado com o período de Dezembro de 2020, desdobrando-se como se segue:
(Valores em milhares de Meticais)

Descrição

Exposição Bruta
Dez-21

Média
Dez-21

Exposição Bruta
Dez-20

Média
Dez- 20

Carteira de crédito pelos principais tipos de produto
Crédito a Habitação

1 896 734

1 906 753

1 986 731

1 949 917

449 660

352 158

127 877

290 202

760 721

669 291

657 014

683 091

Empréstimos sem Hipoteca

39 903 613

36 222 912

36 763 565

32 786 265

Total

43 010 729

-

39 535 187

-

20 251 362

16,702,559

15 044 805

13 746 288

8. RISCO DE CRÉDITO

Empréstimos com Hipoteca de Edifício Comercial do Mutuário

A concessão de crédito fundamenta-se na avaliação dos riscos que podem ter
impacto na capacidade futura dos clientes fazerem face aos compromissos assumidos perante o Banco, sendo o desafio na gestão do risco de crédito, encontrar
um equilíbrio entre a qualidade do crédito e o crescimento da carteira, complementando a eficiência às exigências de regulamentação e supervisão.

Locação Financeira

8.1 DEFINIÇÃO

5

PUBLICIDADE

Terça-feira, 31 de Maio de 2022

Extrapatrimoniais
Garantias, Avales

O risco de crédito é o risco de perdas decorrentes do incumprimento por devedores das suas obrigações financeiras ou contratuais nas suas datas de vencimento, representando a maior fonte de risco a que o Banco está exposto. É composto
pelo risco do devedor, risco de concentração e risco do país.

Créditos Documentários

416 087

2,318,172

2 068 113

1 924 244

Facilidades não Utilizadas

10,201,076

9,774,870

8 730 959

9 185 160

8.2 CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Total

30,868,525

-

25 843 878

-

Risco da contraparte: é o risco de perdas que resultam de uma contraparte não
querer ou não poder cumprir as suas obrigações financeiras ou contratuais nas suas
datas de vencimento. O risco da contraparte é composto por três componentes:
− Risco de crédito primário, que corresponde à exposição em incumprimento
(“EEI”) resultante do crédito e actividades relacionadas com produtos bancários, incluindo a sua subscrição;
− Risco de crédito pré-liquidação, que corresponde à EEI resultante de operações
a prazo não liquidadas e com instrumentos derivados, decorrente do incumprimento da operação pela contraparte e mensurado como o custo de substituição da operação às taxas de mercado em vigor na data relevante;
− Risco do emitente, qque corresponde à EEI resultante de produtos de crédito e
de capitais negociáveis, incluindo a sua subscrição. O risco do emitente relativo
a estes instrumentos de crédito detidos é reconhecido como risco de crédito.

Risco de concentração de crédito: é o risco de perdas decorrente de uma concentração excessiva da exposição, entre outros, a uma única contraparte ou segmento de contrapartes, um sector de actividade, um mercado, um produto, um
instrumento financeiro ou um tipo de valor mobiliário, um país, uma região ou um
prazo. Verifica-se tipicamente esta concentração quando um determinado número de contrapartes está envolvido em actividades semelhantes e tem características semelhantes que levam a que a sua capacidade para cumprir as obrigações
contratuais seja afectada de forma parecida por alterações das condições económicas ou de outra natureza.

8.7 CONCENTRAÇÃO DE RISCO
São definidos limites de concentração de risco em relação ao capital económico, ao total de activos ou, nos casos em que existam medidas adequadas, ao nível global de
riscos. Nos casos em que os limites de concentração são definidos em relação ao capital económico, tal não impede uma actividade de definir limites adicionais dentro destes.
O Banco gere limites de concentração de risco de crédito onde quer que os mesmos sejam identificados (contrapartes individuais e grupos, sectores e países). Os níveis
de risco de crédito são estruturados colocando-se limites no valor do risco aceite na relação com o mutuário, ou grupos de mutuários, e para segmentos geográficos e da
indústria. Esses riscos são monitorados e sujeitos a uma revisão anual ou mais frequente, sempre que se julgue necessário. As concentrações do nível de risco de crédito,
por produto, sector da indústria e por País são avaliadas trimestralmente pela Comissão de Crédito do Conselho de Administração.
Quando se verifica uma violação dos limites de concentração e não puder ser definido um custo de mitigação adequado para essa violação ou a mesma não puder ser
mitigada, o Comité de Gestão de Risco de Crédito determina e recomenda tais violações à Comissão de Crédito do Conselho de Administração para aprovação.

8.7.1 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA CARTEIRA DE CRÉDITO
A carteira de crédito encontrava-se distribuída, à 31 de Dezembro de 2021, pelas zonas Norte, Centro, Sul e Cidade de Maputo, conforme a tabela abaixo:
(Valores em milhares de Meticais)

Exposição de Crédito a Clientes
(Classes de Risco)
Entidades do Sector Público
Empresas Públicas

Risco de liquidação: é o risco de perdas para o Banco decorrentes da liquidação
de uma operação, em que o valor é pago, mas o contra-valor não é recebido na
totalidade ou em parte.

Empresas

Risco do país ou risco das transferências internacionais: decorre da incerteza
de que os devedores possam não ser capazes de cumprir as suas obrigações perante o Banco, tratando-se de países diferentes, devido às condições políticas ou
económicas no país da contraparte.

Exposições Garantidas por Bens
Imóveis

8.3 MENSURAÇÃO E MODELAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO
Todos os modelos relevantes usados na mensuração, modelação e gestão do risco de crédito cumprem com a regulamentação aplicável e, em particular, os requisitos das abordagens baseadas em classificações internas do Acordo de Basileia,
quando aplicáveis. O desenvolvimento, validação, aprovação, testes permanentes
e revisão dos modelos são realizados no devido cumprimento dos requisitos da
Política de Governação dos Modelos de Crédito do Standard Bank.
O Standard Bank adoptou desde Janeiro de 2018 a Norma Internacional de Relato Financeiro NIRF 9, que estabelece princípios para o reporte dos instrumentos
financeiros. De acordo com a sua metodologia, para activos financeiros onde é necessário o cálculo da imparidade, os mesmos são classificados em três estágios (1,
2 e 3), dos quais o estágio 3 refere-se ao crédito vencido (NPL - Non-Performing).

Cidade de Maputo

Carteira de Retalho Regulamentar

Créditos vencidos
Total

Zona Sul

Zona Centro

Zona Norte

Total

-

-

-

-

-

3 622 275

-

-

-

3 622 275

25 342 847

1 594 129

1 794 593

1 789 924

30 521 492

2 966 934

571 824

1 928 933

863 896

6 331 587

1 512 691

33 899

133 987

28 965

1 709 543

442 551

41 685

122 232

219 363

825 831

33 887 298

2 241 537

3 979 746

2 902 148

43 010 729

8.7.2 DISTRIBUIÇÃO DAS EXPOSIÇÕES DE CRÉDITO POR SECTORES
A exposição do crédito por sectores, à 31 de Dezembro de 2021, estava repartida como se segue:

Sector de Actividade Económica

Locação
Financeira

Empréstimos sem
Hipoteca

Total

-

619 662

26 487

354 141

1 000 289

418

1 071 846

125 452

1 128 599

2 326 314

Construção e obras publicas

-

57 032

14 577

1 708 469

1 780 078

Associado às perdas esperadas, o modelo requer, para os estágios 1 e 2, que seja
incorporada a informação relativa as perspectivas macro-económicas (forward
looking), onde é feita a ponderação de diferentes cenários e as respectivas probabilidades de materialização.

Electricidade, gás e água

-

-

27 447

399 457

426 904

9 578

1 451 426

60 205

10 478 349

11 999 558

Indústria de turismo

-

-

4 218

6 219

10 436

De acordo com a NIRF 9, para as facilidades onde se detecte que o risco de crédito deteriorou significativamente, desde a originação das mesmas (referida como
fase 2), a imparidade mantida ou calculada baseia-se no prazo de maturidade ou
vigência na carteira (Lifetime).

Industrias extractivas

-

27 923

52 779

6 712 361

6 793 062

Instituições financeiras não monetárias

-

126

-

1 197 073

1 197 199

3 302

644 509

98 276

8 297 603

9 043 689

A expectativa de perdas para as facilidades onde o risco de crédito não aumentou
significativamente (referido como estágio 1), é limitada às perdas esperadas nos
12 meses que se seguem à data do reporte ou igual ao prazo remanescente da
facilidade, se a mesma for inferior à 12 meses.

Pecuária

-

38 029

-

1 134

39 163

Pescas

-

89 446

-

15 544

104 991

Silvicultura e exploração florestal

-

-

455

1 087

1 542

1 887 792

393 178

351 085

5 655 448

8 287 503

1 901 090

4 393 176

760 980

35 955 482

43 010 729

Essas imparidades são calculadas como a Perda Esperada de Crédito (PEC) e a
NIRF 9 define a PEC como a diferença entre todos os fluxos de caixa contratuais
devidos no instrumento e todos os fluxos de caixa que o Banco espera receber, ou
seja, todos os deficits de caixa, descontado à taxa de juro efectiva original (EIR).
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Agricultura

Empréstimos com
Hipoteca de Edifício
Comercial do Mutuário

Crédito à
Habitação

Comércio

Industria de transformação

Outros sectores

Transportes e comunicaçoes
Total

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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8.7.3 EXPOSIÇÃO DE CRÉDITO POR MATURIDADE
À 31 de Dezembro de 2021, o crédito com maturidade entre 1 à 5 anos apresentava a concentração mais significativa.
Crédito por Maturidade

Risco de Mercado. Na medida em que os instrumentos de crédito que dão origem
ao risco do emitente sejam detidos na carteira bancária, devem os mesmos ser
mensurados como risco de crédito primário e ficam abrangidos pelos requisitos
das Normas de Crédito.
O risco de liquidação é mensurado em base hipotética (notional), assumindo que
o contravalor não será recebido. O perfil de liquidação diário da contraparte em
causa deve corresponder ao valor agregado de todas as liquidações devidas pela
contraparte nessa data, em base bruta ou líquida, em função dos acordos subjacentes preverem ou não a compensação.

90%
84%
80%
70%
60%
50%

9.2 POLÍTICAS E PROCESSOS DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE CAUÇÕES

40%

O Standard Bank define caução como um bem de valor, dado em garantia do bom
pagamento das responsabilidades do cliente, sobre o qual o Banco pode assumir
o controlo ou a posse, na eventualidade de incumprimento por parte do cliente,
designadamente resgate de depósitos a prazo, acionamento de apólices de seguro, execução de hipoteca.

30%
20%
11%

10%

4%

0%
Até 1 Ano

1-5 Anos

Mais de 5 Anos

8.8 CRÉDITO VENCIDO OBJECTO DE IMPARIDADE
Crédito vencido especificamente afectado por imparidade refere-se ao crédito
que está em incumprimento, para o qual existe uma diminuição mensurável dos
fluxos de caixa futuros estimados, de forma que não se espera uma recuperação
integral do valor registado na carteira de crédito.
Estes são analisados em maior detalhe nas seguintes categorias:
− Itens que apresentam fragilidades subjacentes bem definidas e são especificamente considerados como estando em estado de imparidade (itens em
estado de imparidade);
− Itens ainda não considerados perdas finais devido a factores específicos que
poderão fortalecer a qualidade dos itens (em mora ou com mitigantes);
− Itens considerados incobráveis, na totalidade ou em parte. O banco estabelece
provisões completas para as suas perdas, depois de levar em conta a garantia
(crédito vencido – non-performing loan).
A determinação de evidências objectivas de imparidade é feita por classificação
interna, nos termos da NIRF 9, com base nos seguintes critérios estabelecidos
pelo Standard Bank:
− Incumprimento dos pagamentos contratuais do capital ou de juros;
− Dificuldades de fluxo de caixa enfrentadas pelo mutuário;
− Violação de acordos ou condições de empréstimo;
− Início do processo de falência;
− Deterioração da posição competitiva do mutuário;
− Deterioração do valor da garantia;
− Desclassificação abaixo do nível de investimento.
A política do banco exige que os activos financeiros que ultrapassem os limiares
de materialidade sejam avaliados individualmente, pelo menos uma vez por ano
ou mais regularmente, quando as circunstâncias assim o exigirem. As provisões
para imparidade nas contas avaliadas individualmente são determinadas por
uma avaliação das perdas incorridas a data de relato, caso a caso, e são aplicadas
individualmente a todas as contas principais. A avaliação abrange, normalmente,
as garantias mantidas e as receitas antecipadas para essa conta individual.
A imparidade avaliada em modelos colectivos é efectuada relativamente a:
− Carteiras de activos homogéneos que se situem, individualmente, abaixo dos
limiares de materialidade; e
− Perdas que tenham sido incorridas, mas que ainda não tenham sido identificadas, usando a experiencia histórica disponível, com julgamento experiente
e técnicas estatísticas.
Para efeitos contabilísticos, o conceito de crédito em incumprimento adopta a
definição prevista pelo aviso n.º 16/GBM/2013, de 31 de Dezembro, do Banco de
Moçambique, e agrega o crédito vencido há mais de 90 dias e o crédito de cobrança duvidosa reclassificado como crédito vencido.

8.9 RECUPERAÇÕES REGISTADAS NA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
É política do Banco sanear exposições de crédito quando estas atingem 180 dias
em incumprimento, quer por ausência de fluxos de caixa suficientes para liquidar
as prestações contratualmente acordadas ou por incapacidade financeira. Após
o saneamento, as contas passam por um processo de reavaliação, determinando-se as que são definitivamente irrecuperáveis e as que ainda podem ser recuperadas, ainda que em condições diferentes das anteriormente contratadas. Neste
contexto, o oficial responsável assegura que todos os activos relacionados com
os colaterais foram realizados, os activos são recuperados e vendidos, se possível, e as propriedades são vendidas numa execução judicial.
A menos que os acordos para pagamentos mensais estejam regulares, as contas que
se considera terem algum potencial para recuperação são sub-contratadas a agentes
ou é instituída uma acção legal relacionada com o montante do saldo a liquidar.

Não é política do Standard Bank conceder crédito exclusivamente contra apresentação de garantias, sendo a capacidade de reembolso o principal critério de
aprovação.
São concedidos, em primeiro lugar, empréstimos se a contraparte satisfizer os
critérios normais de crédito, ou seja, rentabilidade, viabilidade, sustentabilidade e
a capacidade de reembolsar as dívidas. A prestação de garantia refere-se a uma
forma segura contra eventos imprevistos que possam resultar na incapacidade
de reembolso da dívida pelo mutuário a partir de outras fontes, pelo que na tomada da caução é assegurado que toda a documentação se encontre completa e em
ordem do ponto de vista jurídico. O Banco obtém um título válido e incontestável,
ou seja, algo que não pode ser posto em causa sem dificuldade ou despesa, de
modo que a titularidade do activo não seja objecto de contestação ou disputa
jurídica.
As garantias devem ser prontamente realizáveis em todas as condições e circunstâncias. Idealmente, a garantia deve ser de tal natureza que a conversão do
activo em numerário constitua um procedimento simples e fácil para o Banco.
Determinados empréstimos no Banco são reembolsáveis mediante solicitação.
Nestas circunstâncias, não é desejável aceitar garantias que apenas possam ser
realizadas após um longo período de tempo.
O Standard Bank implementa directivas orientadoras sobre a aceitabilidade das
categorias específicas de garantias e colaterais de crédito ou de redução do risco
de crédito. Os principais tipos de garantias, incluindo os derivados financeiros,
para os empréstimos e adiantamentos são:
− Hipotecas sobre propriedades residenciais;
− Encargos sobre bens comerciais, tais como instalações, equipamentos, existências e contas a receber;
− Encargos sobre instrumentos financeiros, como títulos de divida, acções e os
derivados de crédito.
Os financiamentos e empréstimos de longo prazo concedidos a entidades empresariais são geralmente garantidos e as facilidades rotativas de crédito individual
são geralmente concedidas sem se exigir garantia. Como forma de minimizar a
perda de crédito, o Banco procura obter garantias adicionais da contraparte, logo
que forem observados indicadores de imparidade para empréstimos e adiantamentos individuais pertinentes.
A garantia detida 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 sujeitas a entrega de garantias, com excepção dos títulos suportados por
activos e instrumentos similares, que são garantidos pelas carteiras de instrumentos financeiros.
O Standard Bank efectua a avaliação das cauções antes da concessão e durante
o período de vigência dos financiamentos.
As garantias são avaliadas de forma que o valor não esteja sujeito a grandes flutuações e é efectuada por avaliadores independentes e especializados, aprovados
pela comissão de gestão de risco de crédito e pelos membros da administração.
Todos os activos detidos em carteira como garantia são sujeitos a reavaliação,
efectuada de imediato ou periodicamente, anualmente, à cada 3 anos, dependendo da situação e do tipo de financiamento concedido. O processo de reavaliação
de cauções é efectuado pelo painel de avaliadores que é aprovado e revisto anualmente pelo Banco, permitindo a obtenção de avaliações diversificadas na avaliação da perda estimada de créditos irregulares.

9.3 PRINCIPAIS TIPOS DE COLATERAIS OBTIDOS PELO BANCO
Cumprindo com os requisitos preceituados no Aviso n.º 11/GBM/2013, de 31 de
Dezembro, e por forma a mitigar ou reduzir o nível de exposição de risco associado ao crédito, o Banco adopta os seguintes tipos de colaterais e garantias:
− Colaterais:
• Depósito em numerário;
• Títulos de dívida, emitidas pelas entidades descritas no aviso 11/GBM/2013.
• Outros instrumentos emitidos por instituições de crédito terceiras que cumpram a legislação em vigor.

800,000
600,000
400,000
200,000

− Garantias (incluindo bens imóveis):
• Garantia on first demand (incluindo contragarantias);
• Hipotecas de imóveis (habitação, industrial ou comercial e outros);
• Penhor de equipamentos;
• Penhor de depósitos ou outros activos financeiros;
• Outros.

0
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9. MITIGAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO

De acordo com o preceituado no Aviso n.º 11/GBM/2013, de 31 de Dezembro, a
garantia representa um direito resultante de um compromisso assumido pelo
emitente da protecção e deve cobrir de forma explícita exposições ou conjunto
de exposições, servindo este instrumento como mecanismo de mitigação de risco. Dependendo do perfil de risco dos clientes, o produto associado e o termo da
facilidade, o Banco fará o uso das categorias acima de colaterais de modo a minimizar o impacto de possíveis perdas e fazer a gestão da sua apetência pelo risco.

9.1 MEDIDAS DE CONTROLO DA EXPOSIÇÃO EM INCUMPRIMENTO (EEI)

9.4 CONCENTRAÇÃO DE RISCO AO NÍVEL DOS MITIGANTES TOMADOS

Todas as exposições são mensuradas de forma a garantir que tanto a exposição
corrente, bem como a exposição potencial (ou, quando disponível e em cumprimento com todas as aprovações internas e externas, a exposição positiva esperada) sejam registadas.

As Probabilidades de Incumprimento (PDI’s) são determinadas a partir de dados
disponíveis, fornecidos externa ou internamente ou recorrendo a um quadro uniforme derivado de uma avaliação especializada.

Dez-21

Dez-20

O risco de crédito primário decorrente da exposição em dívida é mensurado de
acordo com o valor contabilístico para exposições desembolsadas, incluindo os
juros corridos, sem dedução de imparidades do crédito e eventuais abates parciais que já tenham sido efectuados, e com a mensuração da expectativa da exposição adicional que possa surgir em caso de incumprimento.
O risco de pré-liquidação é mensurado com base na exposição potencial (ou,
quando disponível e em cumprimento com todas as aprovações internas e externas, a exposição positiva esperada), tendo implicitamente em conta a liquidez e
explicitamente a volatilidade do activo de referência ou o preço do instrumento
ou produto e o prazo da exposição.
O risco de crédito do emitente, decorrente de instrumentos de crédito detidos na
carteira de negociação é mensurado de acordo com os requisitos das Normas de
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No crédito vencido, 53.5% da exposição é coberta por hipoteca de imóveis, sendo
que o remanescente não coberto (47.5%) representa um risco baixo, sobre o qual
são aplicadas estratégias de recuperação e restruturação.
A tabela abaixo resume o total da exposição bruta de crédito, pelos principais
tipos de crédito, a nível dos mitigantes tomados, à 31 de Dezembro de 2021:

O processo de gestão de cauções compreende as fases de preparação, registo,
manutenção, custódia e arquivo de documentação.

Imparidade de Crédito
1,000,000

Em termos de avaliação de risco:
− A exposição coberta por colaterais não representa risco eminente para o Banco;
− A carteira de retalho regulamentar tem, em termos de garantia, uma cobertura
de 15.6%, composta maioritariamente por créditos garantidos por hipoteca
(pequenas e médias empresas). O remanescente desta carteira, sem cobertura, é mitigado considerando-se os pressupostos de perda em conjunção com
os indicadores de mercado, através de revisões periódicas de parâmetros de
concessão de crédito de modo a manter o risco da carteira a níveis aceitáveis;
− O total da exposição garantida por bens imóveis está integralmente coberto,
sendo o grau de cobertura superior a 100% da exposição reportada à 31 de
Dezembro de 2021.

A metodologia para determinar a recuperação estimada na sequência do incumprimento dum devedor tem em conta:
− As recuperações estimadas, monetárias e não monetárias;
− Os custos estimados, directos e indirectos;
− O valor monetário do tempo através da aplicação da taxa de desconto relevante, aplicada de forma uniforme às diferentes classes de activos.
O Standard Bank detém uma carteira de crédito coberta em 0,7% por penhor de
depósitos (colateral) e 14.3% por garantias imóveis.
O crédito à Banca Corporativa e de Investimentos representa 77,6% do total da
carteira de empréstimos e os mitigantes são maioritariamente constituídos por
cartas de garantias ou de suporte de empresas mãe.

(Valores em milhares de Meticais)

Classe de Riscos no Método Padrão
Caixa e Equivalentes de Caixa

Empresas Públicas

Penhor de
Depósitos

Outras
Garantias

2 247 306

-

-

-

-

-

67 573 269

-

-

Administrações Centrais e Banco
Centrais
Governo de Moçambique e Banco
de Moçambique

Garantias

Exposição
Bruta

3 622 275

-

-

Instituições de Crédito

26 374 606

-

-

Empresas

30 521 492

86 334 13 673 356

Carteira de Retalho Regulamentar

6 331 587

219 545

984 296

Exposições Garantidas por Bens
Imóveis

1 709 543

-

4 364 567

825 831

-

899 917

-

-

Créditos Vencidos
Outros Activos

4 645 518

Total das Posições em Risco Originais

143 851 428

305 879 19 922 136

Extrapatrimoniais
Exposição
Bruta
Garantias e avales

20 251 362

Crédito documentário
Facilidades não Utilizadas
Total

416 087
10 201 076
30 868 525

9.5 PRINCIPAIS TIPOS DE GARANTES E CONTRAPARTES DE
DERIVADOS DE CRÉDITO E A SUA CAPACIDADE FINANCEIRA DE
OBTER CRÉDITO
O Standard Bank, no decurso das suas actividades, concede créditos com recurso a
contragarantias de crédito, sendo a sua maior concentração na carteira Corporativa
e de Investimentos, com uma exposição global de cerca de 48.74 biliões de Meticais
(incluindo as contas extrapatrimoniais), em que Cerca de 14% da mesma beneficia de
apoio implícito/explícito da empresa mãe, em forma de garantias ou carta conforto.
A redacção da garantia e ou carta conforto determina se o apoio é implícito ou explícito, bem como qual o papel que as filiais desempenham para o grupo económico
global. Ou seja, determina o nível de apoio financeiro fornecido pela empresa-mãe em
base contínua, e o apoio que se pode esperar em caso de esforço financeiro.
Apesar da existência de garantia e ou carta conforto, o Standard Bank considera como
princípio primordial a determinação de solvabilidade de qualquer contraparte, o balanço da própria entidade local e a capacidade de geração de fluxos de caixa do negócio como primeira fonte para reembolso. A avaliação global do risco de crédito é feita,
em primeiro lugar, para o desempenho financeiro da entidade local e, em segundo
lugar, para a sua empresa-mãe, como recurso alternativo a fraca capacidade de gerar
receitas suficientes para o reembolso da exposição bancária num cenário de esforço.
O recurso a carta conforto e ou garantia empresarial só é considerado num cenário
de incumprimento. Os critérios para determinação do risco de reembolso da empresa-mãe são semelhantes ao elaborado para as entidades locais onde são fornecidas
informações financeiras e informações qualitativas para a determinação e classificação do rating e sua capacidade de reembolso:
− A condição primária para qualquer entidade ser aceite como garante é a sua
capacidade financeira para acomodar qualquer pagamento futuro e as entidades do Standard Bank dentro do grupo desfrutam de um forte relacionamento
com todas outras entidades onde tenham sido fornecidas garantias ou cartas
conforto, sendo a maioria dos grupos financeiramente fortes, respeitáveis e
listados em diferentes mercados, bolsa de valores onde a quota e o preço por
acção atinge as mais elevadas posições;
− As exposições cobertas por garantias e ou cartas conforto beneficiam de apoio
financeiro e técnico satisfatório de um conglomerado financeiramente forte
e respeitável que demonstra o compromisso e a capacidade de continuar a
apoiar as subsidiárias;
− A avaliação global da carteira de crédito coberta por este tipo de garantias é de
baixo risco. As exposições são reavaliadas anualmente, sendo neste exercício
revista a capacidade de reembolso e o desempenho financeiro da entidade local
e de suporte, emitindo-se um parecer em cada revisão.

9.6 MÉTODOS DE ACOMPANHAMENTO
A execução do crédito, incluindo as operações, processos e procedimentos de crédito, é assegurada de forma independente pela função de Crédito, sob a responsabilidade do respectivo Director de Crédito e comissões seniores de governação de
crédito.
Todos os tipos de garantias são tratados como um potencial factor de mitigação
das probabilidades de incumprimento, desde que o Departamento do Crédito esteja convencido do seu valor e do direito jurídico do banco em assumir o controlo e
realizar tais garantias para anular a exposição.
As garantias detidas por terceiros e a subordinação estrutural ou preferencial não
são levadas em consideração na determinação das probabilidades de incumprimentos, podendo ser considerados factores de mitigação para efeitos regulamentares, caso sejam reunidas as condições previstas pelos regulamentos aplicáveis.
O Standard Bank procura manter uma carteira de risco de crédito adequadamente
diversificada e que evite concentrações de risco excessivas desnecessárias, onde o
risco de concentração deve ter um preço atribuído ou ser mitigado.
Os riscos envolvidos na gestão do risco de crédito da contraparte e o risco de concentração decorrente de mecanismos tais como programas de titularização e derivados de crédito complexos são avaliados e mensurados.
Quando se verificar a violação dum limite de concentração ao nível duma unidade
de negócio ou entidade jurídica, a mesma deverá ser aprovada por comissões
específicas.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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9.7 AVALIAÇÃO E MONITORIA DO PERFIL DE RISCO DE CRÉDITO

Seguem abaixo os índices de concentração de risco de crédito:
Quadro 1: Índice de Concentração Sectorial
Código

(Valores em milhares de Meticais)

Sector de Actividade Económica

Montante da Exposição Sobre
o Sector (X)

X^2

% Relativamente ao
Montante da Exposição Total

1

Agricultura

2

Pecuária

3

Silvicultura e exploração florestal

4

Pescas

104 991

11 023 057 554

0,16

5

Indústrias extractivas

15 493 406

240 045 624 880 224

24,33

6

Indústria de transformação

12 530 729

157 019 161 255 284

19,68

7

Electricidade, gás e águas

782 482

612 277 997 694

1,23

8

Construção e obras públicas

4 178 037

17 455 992 710 610

6,56

9

Indústria de turismo

10 668

113 807 816

0,02

10

Comércio

11

Transportes e comunicações

12

Instituições financeiras não monetárias

2 984 780

8 908 912 354 838

4,69

13

Outros sectores

11 233 215

126 185 115 713 488

17,64

63 678 178

689 148 150 729 618

100.00

Total (ΣX e ΣX )
2

1 235 885

1 527 412 340 934

1,94

39 163

1 533 736 145

0,06

1 542

2 378 141

0,00

4 104 468

16 846 659 030 618

6,45

10 978 812

120 534 321 466 272

17,24

(ΣX)2
Índice de Concentração Sectorial

O painel de risco é fundamentalmente composto pelos diferentes riscos a que o Banco está exposto, e de acordo com os limites estipulados para cada um dos riscos, são
classificados, numa base mensal, as probabilidades de ocorrência dos mesmos.
De entre os vários riscos avaliados, o risco de crédito constitui um dos riscos primordiais da organização, avaliado numa base mensal pela gestão de topo e trimestralmente pelo Conselho de Administração, tomando como base os seguintes indicadores base:
− Nível de crédito em incumprimento, afectado por imparidade;
− Perdas derivadas de crédito em incumprimento;
− Limite de concentração individual;
− Crédito correlacionado a nível agregado;
− Concentração por sectores de actividade;
− Nível de concentração da carteira por moeda;
− Nível de concentração nos maiores mutuários de crédito.
Periodicamente (anualmente e semestralmente), são também realizados testes
para identificar possíveis eventos ou mudanças futuras nas condições económicas que podem ter um efeito desfavorável na carteira de crédito, estes, incluem
uma avaliação da capacidade do Banco para resistir em cenários de stress, bem
como a sensibilidade de cada um dos elementos de risco a serem testados. Os
resultados são utilizados para identificar e responder a possíveis mudanças nas
condições de mercado através da revisão da estratégia do Banco.

4 054 910 364 670 720
17%

Nota: Nos outros sectores encontram-se maioritariamente População, Consumo e Diversos.

Quadro 2: Índice de Concentração Individual
Contraparte

Montante de Exposição da
Contraparte
(X)

(Valores em milhares de Meticais)

X²

Contraparte

Montante de Exposição
da Contraparte
(X)

Com o intuito de estimar o nível de exposição dos diferentes riscos inerentes à actividade do Banco, o Standard Bank adopta painéis de avaliação de risco, que constituem
mecanismos de controlo do risco inerente à actividade do Banco, tendo como base
para análise parâmetros já definidos com base nas directrizes e apetite ao risco.

X²

Factores com impacto nos resultados, que não tenham sido considerados nas
condições anteriores de mercado, em exercícios periódicos realizados, são imediatamente considerados para avaliação, e de acordo com a relevância dos resultados apresentados, é revisto o nível de apetência pelo risco e introduzidos novos
indicadores de avaliação mensal tomados em consideração para classificação do
risco de crédito, sejam estes de natureza qualitativa ou quantitativa.

Cliente 1

5 055 789

25 561 004 400 660

Cliente 51

146 245

21 387 547 874

Cliente 2

3 792 395

14 382 257 738 451

Cliente 52

143 064

20 467 222 653

Cliente 3

3 018 735

9 112 760 463 554

Cliente 53

142 556

20 322 091 291

Cliente 4

2 757 037

7 601 251 724 720

Cliente 54

140 954

19 868 080 984

Cliente 5

2 401 551

5 767 447 329 473

Cliente 55

139 401

19 432 569 393

Cliente 6

2 346 577

5 506 425 291 165

Cliente 56

137 287

18 847 672 195

Cliente 7

1 768 309

3 126 918 097 524

Cliente 57

137 010

18 771 607 491

Cliente 8

1 590 013

2 528 142 205 041

Cliente 58

132 455

17 544 264 475

Cliente 9

1 576 955

2 486 787 773 423

Cliente 59

129 381

16 739 316 151

Cliente 10

1 437 226

2 065 618 405 512

Cliente 60

126 814

16 081 796 840

Cliente 11

1 402 135

1 965 983 160 694

Cliente 61

122 967

15 120 919 391

Cliente 12

1 288 495

1 660 220 112 094

Cliente 62

122 772

15 072 938 202

Cliente 13

1 244 675

1 549 215 685 005

Cliente 63

113 535

12 890 305 784

Cliente 14

1 220 724

1 490 167 260 082

Cliente 64

109 254

11 936 344 765

Cliente 15

1 191 100

1 418 719 789 589

Cliente 65

103 946

10 804 711 503

Cliente 16

1 144 896

1 310 786 290 493

Cliente 66

101 568

10 316 110 284

Cliente 17

909 690

827 536 088 408

Cliente 67

101 146

10 230 570 093

Cliente 18

889 008

790 334 923 242

Cliente 68

100 577

10 115 766 785

Cliente 19

856 418

733 451 741 000

Cliente 69

97 689

9 543 159 511

Cliente 20

730 449

533 555 879 203

Cliente 70

84 517

7 143 146 044

Cliente 21

724 848

525 405 140 660

Cliente 71

81 160

6 586 973 480

Cliente 22

723 157

522 955 459 923

Cliente 72

80 047

6 407 547 326

Cliente 23

719 937

518 309 475 760

Cliente 73

79 273

6 284 160 393

Cliente 24

701 284

491 799 753 286

Cliente 74

77 256

5 968 467 192

Cliente 25

656 692

431 243 920 605

Cliente 75

76 642

5 873 984 544

Cliente 26

580 543

337 029 801 409

Cliente 76

74 733

5 585 076 113

Cliente 27

550 613

303 174 379 446

Cliente 77

74 216

5 508 031 279

Cliente 28

495 781

245 798 568 342

Cliente 78

73 642

5 423 115 201

Cliente 29

489 150

239 267 474 873

Cliente 79

69 250

4 795 497 152

Cliente 30

397 934

158 351 308 211

Cliente 80

68 471

4 688 291 763

Cliente 31

353 414

124 901 211 696

Cliente 81

65 524

4 293 450 642

Cliente 32

351 065

123 246 634 225

Cliente 82

63 462

4 027 488 773

Cliente 33

344 109

118 411 275 369

Cliente 83

62 846

3 949 561 870

Cliente 34

336 051

112 929 993 575

Cliente 84

60 144

3 617 262 244

Cliente 35

321 256

103 205 668 116

Cliente 85

57 447

3 300 157 809

Cliente 36

311 064

96 760 526 067

Cliente 86

56 627

3 206 624 531

Cliente 37

279 845

78 313 501 771

Cliente 87

55 455

3 075 246 022

Cliente 38

273 192

74 634 087 418

Cliente 88

55 096

3 035 546 165

10.2 ESTRATÉGIAS E PROCESSOS DE GESTÃO

Cliente 39

257 296

66 201 266 938

Cliente 89

55 095

3 035 476 704

Cliente 40

240 341

57 763 598 774

Cliente 90

54 603

2 981 445 411

A estratégia de gestão do risco de mercado consiste na fixação de limites de exposição, por carteira e por emissor de risco, adequando-a à conjuntura do mercado, bem como a fixação do nível de perdas máximas por cada carteira de negócio.

Cliente 41

239 179

57 206 731 315

Cliente 91

53 629

2 876 105 394

Cliente 42

190 229

36 186 966 678

Cliente 92

50 969

2 597 789 549

Cliente 43

185 602

34 448 105 956

Cliente 93

50 951

2 596 004 002

Cliente 44

184 193

33 927 004 293

Cliente 94

50 121

2 512 137 648

Cliente 45

175 488

30 796 173 228

Cliente 95

50 000

2 500 000 000

Cliente 46

161 069

25 943 366 747

Cliente 96

49 347

2 435 141 946

Cliente 47

152 437

23 237 016 161

Cliente 97

48 597

2 361 627 513

Cliente 48

150 346

22 603 819 285

Cliente 98

47 597

2 265 489 156

Cliente 49

150 000

22 500 000 000

Cliente 99

47 561

2 262 015 192

Cliente 50

149 322

22 297 100 972

Cliente 100

47 230

2 230 661 502

47 467 615

95 457 433 690 434

4 270 126

418 916 518 222

51 737 741

95 876 350 208 656

Total 1 (ΣX e ΣX2)
Total Geral (ΣX e ΣX2)
Total de Exposição da Instituição

Índice de Concentração Individual
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Total 2 (ΣX e ΣX2)

63 678 178
2,91%

Na perspectiva de preservação de activos, antecipação e mitigação do perfil de
risco de crédito:
− Tomando em consideração o impacto da Covid-19 e a envolvente do mercado
mantém-se o foco nos sectores afectados;
− Monitoria aos clientes que apresentam sinais de stress financeiro, proactivamente aproximando-nos dos mesmos para encontrar formas de suporte;
− Apetência pelo Risco revista e alinhada (limites, parâmetros, entre outros) em
todos os subsegmentos as condições actuais do mercado e estratégia para o
ano de 2022.
Outro factor que requereu reavaliação da posição da carteira de crédito foi a declaração de força maior pela Total, com a suspensão dos projectos de exploração
de gás natural, considerando ser este um dos sectores de contribuição material
para o crescimento da carteira de acordo com o apetite definido para 2021. A
gestão efectuou uma avaliação do possível impacto na carteira, com medidas
a serem adoptadas, incluindo autoridade para aprovação de novos limites e aumento de exposição de limites existentes, com vista a mitigar possíveis impactos
negativos na carteira, monitorados em comités de gestão seniores de avaliação
do risco de crédito.
No âmbito da covid-19, o Banco reestruturou cerca de 1.60 bilhões de meticais. No
fecho de 2021, 0.01% da carteira total continuava a beneficiar de suporte no âmbito
dos programas de alívio face a pandemia, concentrado na carteira de retalho.
Relativamente às provisões regulamentares, e conforme Comunicado do Banco
de Moçambique, de 30 de Março de 2020, não foram criadas provisões adicionais
para os clientes restruturados no âmbito da covid-19, durante o período de Abril
de 2020 à Junho de 2021.
No âmbito da NIRF-9, um dos princípios primordiais é a revisão dos parâmetros dos
modelos internos, incluindo a componente de previsão da performance da economia (forward looking). Estas revisões ocorrem duas vezes ao ano de forma a refletir
a visão e expectativa do Banco dentro de um período de 6 meses ou com mais frequências caso haja mudanças materiais que possam afectar a carteira de crédito.
Da carteira reportada à 31 de Dezembro de 2021, no valor de 43 bilhões de meticais (exposição no balanço), apenas 3.7% desta foi afectada pela pandemia
covid-19, mantendo-se uma qualidade aceitável, com um nível de inadimplência
dentro da apetência pelo risco definida. De notar que o rácio ora reportado refere-se ao total de clientes afectados. Entretanto, a restruturação não se mostrou
necessária para todos os produtos, pelo que não foi estendida para todos os produtos de crédito de um mesmo cliente.

10. RISCO DE MERCADO
O risco de mercado é assumido como o risco de perdas decorrentes de alterações
no mercado, dos preços usados para a quantificação de valor, sobre as exposições
abertas, sobre os instrumentos financeiros em moeda nacional e estrangeira.
Os produtos financeiros derivados em moeda externa estão expostos a variação de
valor por efeito cambial, e as operações sobre títulos financeiros em moeda nacional
expõem-se à variação de valor por efeito de alterações nas taxas de juros. Para ambos os casos, são estabelecidos mecanismos de cobertura e de mitigação de riscos.

10.1 ESTRUTURA, FUNÇÃO E ÂMBITO DO RISCO DE MERCADO
O risco de mercado está inserido na função de risco e nas suas atribuições actua
com toda a independência, sendo que o seu âmbito cobre as actividades da sala de
mercados e os seus relatórios de risco são em forma de modelos de processamento,
maioritariamente automatizados, interligados aos sistemas operativos do Banco.

10.2.1 LIMITES DE EXPOSIÇÃO
Este procedimento consiste na fixação de um limite de exposição, calculado em
função do movimento máximo histórico no preço que lhe é específico, e das expectativas de vendas, tendo como referência a potencial perda assumida pelo
Banco, para o emissor e ou para a carteira de negócio.
10.2.2 POTENCIAIS PERDAS MÁXIMAS POR DIA E POR CARTEIRA
Este procedimento, em paralelo com o acompanhamento diário do movimento nas taxas de juro e de câmbio, permite antecipar o risco de perdas e assegurar que quando
ocorrem, não excedam os níveis de tolerância. Contudo, caso a quebra de limites se
efective, imediatamente são activados os planos adicionais de controlo e de mitigação.
10.2.3 AMPLITUDE NA VARIAÇÃO DOS PREÇOS
Este é um factor determinante na gestão do risco de perdas e revisão dos limites,
pois, associado ao nível de exposição, determina o nível de ganhos e perdas cambiais e monetários.
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10.3 POLÍTICAS DE COBERTURA, MITIGAÇÃO E MONITORIA DOS
RISCOS
10.3.1 COBERTURA / MITIGAÇÃO DOS RISCOS
Relativamente aos produtos de mercado cambial, aos quais se reconhece significativo risco devido à permanente variação do nível de exposição, associado à volatilidade da taxa de câmbio, e por vezes elevada materialidade, são de equacionar
perdas potenciais significativas. Por este facto, os processos de controlo justificam
elevado rigor e simultaneidade na sua implementação, conforme segue:
10.3.1.1 Carteiras de Exposição
Para as obrigações e Bilhetes do Tesouro, comprados com o propósito de revenda
(agrupados na carteira de negociação), o Standard Bank, dispõe de uma política
que estabelece prazos máximos de revenda. O objectivo principal desta política, é
alertar sobre o risco de manutenção de títulos com significativas dificuldades de
mercado, quer dizer, de difícil colocação no mercado secundário. Sendo identificado determinado risco de mercado de um produto, poderá ser recomendada a
redução do limite de exposição e/ou a promoção da sua revenda, mesmo que seja
em condições menos vantajosas.
De forma genérica, para todos os produtos da Sala de Mercados, são mensurados
mensalmente os efeitos de oscilação de preços no mercado, os quais são reflectidos à exposição nesses produtos, agrupados em carteiras, para o ajustamento de
provisões constituídas, cujo objectivo é antecipar as eventuais perdas por efeitos
do risco de mercado, e igualmente mensurar em que medida afectam os níveis
de tolerância, bem como a avaliação de adicionais procedimentos de mitigação.
É igualmente avaliada a pertinência de ajustamento das margens mediante as
condições de liquidez no mercado, para o exercício do ponto anterior, que traduza
o verdadeiro efeito de mercado, nas nossas posições abertas. Com este procedimento, espera-se que as provisões de perdas por variação de preços reflictam o
verdadeiro efeito do risco de mercado.
Para o caso do mercado cambial, são fixadas as margens associadas a cada moeda
estrangeira, as quais são periodicamente revistas, de modo que reflictam o risco mais
próximo possível, tal que seja calculado o valor do movimento adverso das taxas de
câmbio, para posterior ajustamento das provisões de perdas já criadas.
De forma genérica, para o sucesso deste procedimento, são paralelamente revistos os
limites de exposição, para atender às necessidades do negócio e mitigar o impacto de
perdas, conforme a percepção efectiva do risco de mercado.
O PV01 do qual temos vindo a fazer referência, é uma medida de sensibilidade que se
traduz no efeito quantitativo sobre uma posição representativa de um instrumento
financeiro, se o preço que lhe está associado variar em um ponto base (0.01%).

10.4 ÂMBITO E NATUREZA DOS RELATÓRIOS E MONITORIA DOS RISCOS
Relativamente aos processos de monitoria, o Departamento do Risco de Mercado
prepara e distribui, diariamente, um relatório que agrega a exposição em todas as
carteiras de negócio e emissores individuais de risco. Neste relatório, são apresentados os resultados de gestão, os orçamentos e os limites, para a avaliação do
desempenho, em termos de rendibilidade e de disciplina (operacionalidade dentro dos limites). Os desvios e as excepções são explicados no mesmo relatório.
As excepções intencionais poderão ocorrer mediante a solicitação fundamentada pela unidade de negócio de origem e sujeitas à aprovação competente, na
condição de não comprometerem as responsabilidades prudenciais do Banco e
de haver a apresentação de um plano de reversão à situação normal.
O Departamento de Risco de Mercado identifica, por antecipação, os potenciais
factores de risco emergentes e discute as modalidades de mitigação dos mesmos, em reunião para o efeito por si convocada. Para os casos de riscos residuais,
estes são incluídos no relatório mensal que este departamento apresenta na Reunião do Comité de Gestão de Activos e Passivos (CGAP).
Mensalmente, por antecipação da reunião do Comité de Política Monetária, são
avaliados os prováveis movimentos nas taxas de câmbio e de juro, os quais, em
paralelo com o nível de exposição nas carteiras abertas de negócio, permitem a
mensuração do seu impacto. O objectivo principal é verificar até que nível o ambiente do mercado poderá transmitir uma situação de turbulência nas carteiras
de negócio do Banco. Conforme seja a conclusão da análise aos resultados deste
exercício, poderão ser emitidas sugestões mitigatórias e/ou revisão das estratégias do Banco, conforme o que for decidido nos comités específicos.

11. RISCO OPERACIONAL
11.1 PROCESSO DE GESTÃO DE RISCO OPERACIONAL
Os riscos, negativos e positivos, que podem ter impacto na estratégia, processos
e produtos, devem ser identificados e quantificados. A eficácia e a eficiência dos
mecanismos de controlo aplicados têm de ser avaliadas e, quando forem consideradas insuficientes, têm de ser aplicados mecanismos de controlo adicionais,
tomando em consideração os custos e benefícios globais.
Assim, os riscos materiais identificados são priorizados e monitorados através de
indicadores e, quando os limiares de risco são violados, são escalados aos fóruns
de governação apropriados.
O risco operacional é definido como o risco de perda em consequência de falha,
deficiência ou inadequação de quaisquer processos internos envolvendo pessoas,
sistemas ou de eventos externos. Isto inclui, mas não se limita aos seguintes tipos
de risco operacional especializados: risco de informação, risco legal, risco de crime
financeiro, risco de conformidade, risco de modelos; risco tecnológico, risco cibernético, risco tributário, risco de partes externas, risco de interrupção de negócios,
risco de pessoas, risco de conduta, risco contabilístico e financeiro, risco de salvaguarda de activos físicos e segurança, risco ambiental, social e governação, risco de
processamento de transações.
No entanto, o conceito de gestão de risco operacional evoluiu para um conceito
mais amplo chamado gestão de riscos não-financeiros. Os Riscos Não-Financeiros são definidos como parte de um termo amplo que é normalmente classificado
por exclusão, ou seja, quaisquer riscos que não os tradicionais riscos financeiros de
mercado, crédito e liquidez. Estes, incluem o risco operacional.
A gestão efectiva de Riscos Não-Financeiros, assenta numa taxonomia cujo objectivo é garantir melhor cobertura e uniformização da linguagem nas três linhas de
defesa no Banco.

Terça-feira, 31 de Maio de 2022

Risco Ambiental, Social e Governação: trata-se de riscos para a capacidade
do Banco, de concretizar a sua estratégia decorrente do seu impacto directo e
indirecto no ambiente, na sociedade e na governação.
Risco de Crime Financeiro: trata-se do risco de branqueamento de capitais,
violação de sanções, suborno e corrupção, facilitação de evasão fiscal, falhas no
KYC e fraude.
Risco de Partes Externas: trata-se da gestão ineficiente de relações com terceiros e
riscos operacionais, de cumprimento normativo, de reputação, estratégicos e financeiros inerentes à associação e aos serviços ou produtos que fornecem ao Banco.
Risco de Interrupção de Negócio: Trata-se da incapacidade do Banco responder com eficácia a um evento de disrupção, resultando em falha na prestação de
serviços e danos à reputação.
Risco de Tecnológico: Incapacidade de gerir, desenvolver e manter activos tecnológicos seguros e ágeis para suportar objectivos estratégicos, eficiências operacionais e uma gestão de riscos robusta.
Risco Cibernético: O risco potencial de um ataque digital ao sistema do Banco
para obter proveitos financeiros – directamente (através de ataques com desvio
de fundos) ou indirectamente (através de roubo de dados ou extorsão).
Risco de Salvaguarda de Activos Físicos e Segurança: trata-se do risco de danos em activos físicos do Banco , activos de clientes ou activos de terceiros pelos
quais a organização seja responsável e ofensas (criminosas) a Colaboradores ou
afiliados da organização. naturais ou devido a outras causas.
Risco de Pessoas: trata-se do Impacto indesejado em objectivos comerciais devido
à incapacidade de atrair, desenvolver, gerir e reter o talento necessário. Abrange consequências decorrentes do impacto de decisões de pessoas, dentro e fora da organização. Risco de violar a legislação laboral e de gerir relações laborais incorrectamente.
Risco de Conduta: trata-se do risco de que sejam causados prejuízos a clientes
do Banco, ao mercado ou ao próprio Banco devido à execução inadequada de
actividades de negócio.
Risco Contabilístico e Financeiro: ttrata-se do risco de erros nas demonstrações financeiras do Banco.
Risco de Modelos: O risco de modelos decorre de erros fundamentais em modelos
que podem produzir resultados incorrectos, por confronto com o objectivo de concepção e os usos comerciais em vista e do uso incorrecto ou inadequado de modelos.
Risco de Processamento de transações: trata-se do não processamento, gestão e execução de operações e/ou outros processos (tais como programas de
mudança) correcta ou adequadamente.

11.2 COMPONENTES DA GESTÃO DO RISCO OPERACIONAL
Os seguintes princípios de gestão de risco, estão integrados em todo o ciclo de
gestão do risco operacional:
11.2.1 APETÊNCIA PELO RISCO
A apetência por risco operacional corresponde à natureza e o montante de risco
operacional que o Banco está disposto a aceitar na prossecução dos seus objectivos estratégicos e financeiros. A tolerância ao risco operacional corresponde à
avaliação de risco máximo que o Banco está disposto a suportar durante curtos
períodos de tempo.
A apetência por risco operacional contém tanto medidas quantitativas e qualitativas como financeiras e não-financeiras e suporta a apetência do Banco pelo risco
e é, por seu turno, suportada pela matriz de materialidade, que contém outras
medidas de avaliação para cobrir um conjunto de riscos mais alargado.
11.2.2 GESTÃO DE INCIDENTES
Os incidentes de risco operacional desempenham um papel crítico na compreensão do nível de exposição do Banco a este tipo de risco, levando assim, a uma
melhor compreensão da potencial probabilidade (frequência) e/ou impacto (severidade) desses eventos, que se espera que leve a um tratamento mais eficaz
dessas exposições.
Todos os incidentes de risco operacional devem ser comunicados assim que possível
e no máximo 48 horas depois de o incidente ter sido identificado, de modo a garantir
que todas as questões relevantes são tratadas atempadamente, que o seu envio ao
nível hierárquico relevante é executado e que os prazos oficiais são cumpridos.
As perdas de risco operacional são tratadas e contabilizadas de acordo com as
Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF) e com os requisitos decorrentes dos Acordos de Basileia e os requisitos legais e regulamentares do país, assim
como de acordo com as políticas e procedimentos internos do Banco.
A norma é que as perdas de risco operacional devem ser contabilizadas na conta
respectiva de perdas operacionais no período (isto é, no mesmo mês ou ano) em
que o incidente de risco operacional se verificou.
São contabilizadas provisões para incidentes no processo de investigações em contas transitórias de perdas até 90 dias. Seguidamente, são anuladas se não houver
justificação plausível para mantê-las. As medidas de perdas de risco operacional
são comunicadas a comissões de governação (CE-Comissão Executiva e CGR-Comissão de Gestão de Risco). Incluem perdas irrecuperáveis (em valor e em percentagem dos proveitos brutos) e perdas em suspenso (ainda não concretizadas).
11.2.3 ANÁLISE DE CENÁRIOS E TESTES DE ESFORÇO “STRESS”
A análise de cenários é executada anualmente e tem em conta dados internos,
dados externos, riscos-chave e emergentes para identificar eventos de riscos não
financeiros significativos e catastróficos.
Estes eventos têm em conta uma estratégia de mitigação proactiva, testar os mecanismos de controlo existentes e incorporar a ordenação de riscos em função da sua
prioridade, a capacidade de resistência do negócio, seguros e cálculos de capital.
Outras análises de cenários através de testes de esforço são executadas pelo menos anualmente para uma gama de cenários económicos, ao nível da equipa do
Risk Data & Infrastructure. Estes, baseiam-se em choques económicos severos
plausíveis que podem afectar simultaneamente vários factores de risco diferentes.
11.2.4 AVALIAÇÃO DE RISCO (RCSA) E INDICADORES DE RISCO-CHAVE (KRIS)

São considerados como riscos associados aos riscos não-financeiros, os que abaixo se seguem:

Risco de Informação: o risco de uso não autorizado, acesso, modificação, divulgação ou disseminação ou destruição acidental ou intencional de recursos de
informação que pode comprometer a confidencialidade, integridade ou disponibilidade de informação e que possa potencialmente causar danos ao negócio.
Risco Legal: risco de perdas financeiras ou de reputação que pode resultar da
não consciencialização, má compreensão, ambiguidade ou indiferença negligente quanto à forma como as leis e os regulamentos se aplicam à nossa actividade
e aos seus relacionamentos, processos, produtos e serviços.
Risco Fiscal: trata-se do risco de incumprimento de requisitos obrigatórios de
declaração, entrega de declarações e pagamento de impostos.
Risco de Conformidade: o risco de sanções legais ou regulamentares, perdas de
reputação que o Banco possa sofrer em consequência de incumprimento de leis,
regulamentos, códigos de conduta, políticas internas e boas práticas aplicáveis à
sua actividade de serviços financeiros.
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11.2.4.1 AVALIAÇÃO DE RISCO (RCSA)
A Auto-avaliação de Controlo de Risco é a ferramenta utilizada no Banco para
identificar o risco e avalia o risco inerente, a eficácia do ambiente de controlo e
o risco residual. São anualmente executadas avaliações de risco, de forma contínua, reflectindo o ambiente operacional para assegurar a sua relevância.
A avaliação integrada de riscos-chave, permite uma definição eficaz das prioridades em termos de mitigação de riscos face à apetência pelo risco para garantir
que os riscos são geridos eficiente e eficazmente no negócio. Em coordenação
com o responsável alocado, são considerados, o risco inerente, a efectividade do
controlo, o risco residual e planos de acção, sempre que o risco residual não esteja dentro do apetite.

11.2.4.2 INDICADORES DE RISCO-CHAVE (KRIS)
Os indicadores de risco-chave são usados como medida para acompanhar os factores que despoletam riscos. Além disso, correspondem a um alerta de aumento
da exposição ao risco, bem como monitoria das medidas de desempenho. Um
conjunto eficaz de indicadores de risco-chave fornece informações aprofundadas
sobre potenciais riscos que podem afectar a consecução de objectivos ou indicar
a presença de oportunidades.

11.2.5 MONITORIA E “ASSURANCE”
Para garantir que haja independência e segregação adequada de responsabilidades, uma função de risco operacional independente supervisiona e avalia a adequação da estrutura de risco operacional, políticas de risco operacional e padrões
operacionais implementados nas unidades de negócios.
O Controlo Interno faz parte da primeira linha de defesa apoiando na gestão e
monitoria da correcção de deficiências e problemas que foram identificados pelo
negócio ou levantados por Auditores Internos e Externos. Actua fornecendo revisões de conformidade e avaliações independentes da eficácia do ambiente de
controlo em relação aos diversos processos e desempenha um papel crucial no
monitoria de eventos relevantes que levam ou podem levar a uma perda.
A Auditoria Interna fornece ainda uma avaliação independente sobre a gestão
do risco operacional, auxiliando o Banco a atingir seus objectivos, trazendo uma
abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia da governação, gestão e ambiente de controle interno.
A monitoria e controlo de conformidade executadas pelas unidades de controlo
(Controlo Interno, Compliance e Auditoria Interna) avaliam de forma objectiva e
independente a adequação e a eficácia da implementação da estrutura de governação e das políticas de risco operacional, assim como os mecanismos de controlo implementados dentro de cada segmento de negócio ou área de suporte.
Um plano integrado de controlo de conformidade assinalando temas de cobertura relevantes é apresentado a Comissão de Gestão de Riscos e submetido à
Comissão de Auditoria do Conselho de Administração.
11.2.6 DADOS E INFORMAÇÃO ANALÍTICA
Os dados de risco operacional são registados, conservados e/ou geridos no sistema de gestão do risco operacional para assegurar relatórios e análises exactos,
completos e atempados. Todos os dados são mensalmente reconciliados com o
sistema contabilístico/financeiro.
As variações são substanciadas e devem ser resolvidas dentro de prazos razoáveis e de acordo com medidas correctivas adequadas e documentadas.
São aplicados princípios de agregação de dados de riscos e comunicação de riscos
eficazes (em inglês, Risk Data Aggregation and Risk Reporting,“ RDARR”) nos termos
da norma BCBS 239 do Comité de Basileia para a Supervisão Bancária, em cada
função de risco operacional para garantir que as questões relativas aos dados sejam
discutidas, monitoradas e resolvidas dentro de prazos razoáveis e, quando adequado,
que as questões significativas sejam remetidas aos fóruns relevantes.
11.2.7 REPORTE
A prestação de informações é feita tanto em base regular (negócio e regulamentar), como excepcional, em períodos de stress. A equipa de risco operacional desenvolve limiares de materialidade alinhados com os limiares do Grupo (financeiros e não financeiros) que escalam imediatamente os incidentes significativos às
várias estruturas de negócio e gestão de riscos do Banco.
Estes limiares de relevância têm de definir quais são as exposições que têm de
ser comunicados às várias comissões de gestão. Os planos de acção e a aceitação de riscos são reflectidos nos relatórios de risco operacional, para garantir que
sejam tomadas medidas correctivas atempadamente.
Os relatórios destinados a comissões de gestão de risco assinalam as exposições
ao risco operacional actuais e potenciais, face à apetência pelo risco, os incidentes significativos e os planos de acção aplicáveis baseados no perfil de risco operacional. A matriz de materialidade, é usada para decidir quais são as excepções
identificadas durante a monitoria regular do perfil de risco operacional a serem
comunicadas e remetidas à Comissão Executiva e ao Conselho de Administração
para avaliação e acção atempada.
11.2.8 PRODUTOS, SERVIÇOS E CANAIS NOVOS E ALTERADOS ( NAPPC)
Encontra-se em vigor um processo de aprovação para todos os produtos, processos e canais novos ou materialmente alterados, pelas unidades onde riscos
operacionais materiais associados à introdução ou alteração são identificados,
que possam afectar a consecução dos objectivos comerciais.
A política de Produtos, Serviços e Canais Novos e Alterados cobre produtos, serviços, processos e canais de negócios novos ou alterados. É feita a documentação
formal dos riscos pelos responsáveis pelos produtos envolvendo todas as partes
interessadas. Estas, devem igualmente participar na revisão pós-implementação,
para validar no NAPPC face às especificações originais.
11.2.9 CONTROLO DE SEGUROS
O Banco utiliza seguros como uma estratégia de mitigação para recuperar perdas que possam surgir devido a incidentes de risco operacional. A estratégia de
contratação de seguros tem em consideração a cobertura de risco operacional
ao nível do Grupo, com vista a garantir uma cobertura adequada. Para optimizar o
custo da cobertura, o Grupo recorre a uma empresa cativa (Stanbic International
Insurance Limited – SIIL) para financiar a retenção de risco até certos limites pré-determinados e transfere o saldo das exposições não retidas para seguradoras e
resseguradoras no mercado segurador convencional.
O programa de seguros do Banco é monitorado através do fórum de Gestão de
Seguros Corporativos, supervisionado pelo Risco. Durante o ano, o nível de adequação do programa de seguros manteve-se adequado, mediante a revisão feita
pelo Grupo, no âmbito do processo de renovação de seguros. As principais exposições referem-se aos riscos de fraude externa e interna, cibernético, económico
e regulatório, bem como alterações políticas e encontram-se cobertas nas apólices do Grupo e locais.

11.3 PRINCIPAIS SUB-TIPOS DE RISCOS NÃO-FINANCEIROS
11.3.1 RISCO DE CONFORMIDADE (COMPLIANCE)
O risco de conformidade é definido como o risco de sanções legais ou regulamentares, perdas de reputação que o Banco possa sofrer em consequência de
incumprimento de leis, regulamentos, códigos de conduta, políticas internas e
boas prácticas aplicáveis à sua actividade de serviços financeiros.
A gestão do risco de conformidade (compliance) é da responsabilidade de todos os
colaboradores, independentemente do seu papel. No fim das contas, são eles os responsáveis primários por conduzir os processos, controlos e riscos dentro da empresa.
Para mitigar ainda mais o risco de conformidade (compliance) e cumprir os requisitos regulamentares, o Banco implementa processos e procedimentos para
avaliar o universo de requisitos regulamentares aplicáveis ao sector bancário. De
acordo com as políticas de conformidade (compliance) em vigor no Banco, tem
de ser dada prioridade a todas as leis, regulamentos, avisos ou outros instrumentos jurídicos cujo risco residual seja alto.
Com vista a reduzir o nível de exposição actual, foram adoptadas melhorias em
torno do universo de regulamentos revisto e dos planos de gestão de risco de
Compliance, monitoria e remediação de acções pendentes dos CRMPs, automação do rastreamento de correspondência com Banco Central e Universos de regulamentos, bem como o envio de relatórios regulatórios.
O incidente mais significativo, com elevado impacto na reputação do Banco está
relacionado com a suspensão decretada pelo Banco de Moçambique, na qual o
Banco foi suspenso do mercado cambial, o que teve como consequência sanções
monetárias (multas), assim como perturbação da actividade.
Como tal, o Banco comprometeu-se a rever os seus controlos e procedimentos,
dialogando e cooperando estreitamente com o Banco de Moçambique a fim de
remediar a situação o mais breve possível. Consequentemente, e com efeitos a
partir de 26 de Julho de 2021, o Banco de Moçambique concedeu um levantamento parcial da suspensão do Standard Bank do mercado de cambial. Embora
ainda impeça o Banco de participar no mercado cambial interbancário, o levantamento da suspensão permitiu ao Banco retomar as suas operações de conversão

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

de divisas com os clientes. Paralelamente, foi identificada uma empresa independente para proceder a uma revisão geral dos controlos e procedimentos.
11.3.2 RISCO TECNOLÓGICO
Risco de Tecnologia é qualquer potencial de falhas de tecnologia para interromper os negócios do Banco, como incidentes de segurança da informação, interrupções de serviço, falhas de software ou falta de energia. O Banco confia 99,9%
em tecnologia para atender com eficiência e eficácia os clientes, para continuar
confiável no sector financeiro, por isso a gestão de riscos tecnológicos faz parte
da estratégia do Banco e é discutida em diversos comités.
O foco e a capacidade da equipa de gestão direcionam-se à capacidade de prever, prevenir, detectar e responder rapidamente e gerir os riscos associados aos incidentes.
A demanda de negócios aumentou o foco na resiliência e estabilidade dos sistemas e aplicativos. Todos os serviços críticos serão monitorados continuamente
como resultado. Isso induziu a qualificação da equipa e também desencadeou
uma revisão da governação da gestão de problemas.
11.3.3 RISCO CIBERNÉTICO
O risco cibernético é o risco de perdas financeiras, perturbações ou danos para
a reputação decorrente de violações ou ataques a sites de operações, sistemas
ou redes. O crime cibernético inclui fraude cibernética, roubo de dados, extorsão
(ransomware) e perturbação dolosa da actividade. A escalada na escala e sofisticação do crime cibernético é amplificada pela crescente digitalização das empresas e pela complexidade de gerir sistemas envelhecidos.
Os principais 5 riscos cibernéticos que são monitorados pelo Banco são os seguintes:
- Malware financeiro: trata-se do risco de perdas financeiras devido à exploração de activos financeiros (servidores, terminais ou aplicações) através de uma
infecção com software doloso (malware);
- Extorsão (ransomware): trata-se do risco de indisponibilidade de informação
devido a encriptação não autorizada de dados através de uma infecção com software de extorsão (ransomware);
- Perturbação (DDoS): trata-se do risco de indisponibilidade ou perturbação do
sistema devido a um ataque de negação de serviço distribuído (distributive denial of service, DDoS);
- Quebra de dados confidenciais: trata-se do risco de roubo de dados devido a
malware, ataque de phishing e partilha indevida não intencional de informações
confidenciais; e
- Quebra de terceiros: trata-se do risco de todos os riscos referidos acima devido
a violação da segurança por parte de um vendedor, prestador ou fornecedor.
As principais ferramentas usadas pelo Banco para gerir e mitigar o risco de segurança cibernética são listadas abaixo:
- Segurança Ofensiva: é uma abordagem proactiva e contraditória para proteger
sistemas de computadores, redes e indivíduos contra ataques. O Banco realiza
regularmente Testes de Intrusões de Segurança e Varreduras de Vulnerabilidades em Sistemas e Redes, para identificar vulnerabilidades e corrigi-las.
- Segurança de Rede: protege a rede corporativa e os dados contra violações, intrusões e outras ameaças. O Banco possui um dispositivo de segurança de perímetro
de rede (firewall), que monitora e filtra o tráfego de entrada e saída da rede com base
em uma política de segurança estabelecida. O Banco tem um dispositivo de controle
de acesso à rede que aplica políticas em dispositivos que acedem a rede para aumentar a visibilidade da rede e bloquear dispositivos invasores.
- Segurança de terminal: é a prática de proteger terminais ou pontos de entrada
de dispositivos de usuários finais, como desktops, laptops e dispositivos móveis,
de serem explorados por agentes mal-intencionados. O Banco executa patches
de segurança regulares para todos os agentes de segurança em dispositivos e
servidores de terminais, nomeadamente, antivírus, patches da Microsoft e detenção e resposta de terminais.
- Resposta a Incidentes: é um conjunto de políticas e procedimentos de segurança da informação que auxilia na identificação, contenção e eliminação de
ataques cibernéticos. O Banco possui um programa de resposta a incidentes
cibernéticos, que é medido anualmente por uma simulação de ataques cibernéticos realizada por um fornecedor externo.
- Educação do usuário: é um conhecimento que auxilia em comportamentos de
segurança adequados. O Banco realiza campanhas regulares de conscientização de segurança para todos os usuários. Além disso, campanhas simuladas são
lançadas igualmente para medir o nível de maturidade.
Durante o ano de 2021, o Banco não sofreu nenhuma violação de segurança cibernética no seu ambiente corporativo.
11.3.4 RISCO DE CRIME FINANCEIRO
O Risco de crime financeiro é definido pelo risco de branqueamento de capitais,
violação de sanções, suborno e corrupção, facilitação de evasão fiscal, perpetração e fraude. Este escopo acomoda a deturpação ilegal e intencional para um
ganho injusto e ilegal; falha na implementação de procedimentos adequados
para mitigar o suborno e a corrupção; falha em recomendar oportuna e apropriadamente as instruções recebidas dos órgãos reguladores; não cumprimento
de regulamentos de combate ao branqueamento de capitais, limitações com a
adopção para implementar efectivamente sanções financeiras em nível jurisdicional e programas de combate ao financiamento do terrorismo; finalizando com
a facilitação da evasão fiscal.
Foram adoptadas medidas para minimizar o impacto com melhorias referentes à
ferramenta adoptada para filtragem de transações suspeitas, ferramenta de monitoria de fraude implementada para transações com cartão suspeitas, os preparativos para adopção de uma plataforma que valida a legitimidade das transações
e consequentemente trará melhorias nos canais de denúncia.

11.3.6 GESTÃO DO RISCO DE PARTES EXTERNAS
O Risco de terceiros refere-se ao risco de perdas ou interrupções devido a gestão ineficaz de relacionamentos com terceiros. O foco principal é dado ao risco
decorrente da exposição relacionada à terceirização de actividades de negócios
relevantes que expõem o Banco ao risco de não cumprir as suas obrigações financeiras e de serviços.
Ao mesmo tempo em que foi implantada uma nova estrutura para gestão de partes externas, observou-se melhorias no ambiente de risco e controlo, alcançada
com a adopção de uma solução digital, “ARAVO”, que auxilia na avaliação dos provedores de serviços.
Como resultado, as avaliações de risco foram concluídas para fornecedores críticos, enquanto cláusulas contratuais robustas foram implementadas. Além disso,
foi iniciado um projecto para captura de provedores novos e dos existentes na
plataforma “ARAVO”. A ser iniciado, um processo para documentar as estratégias
de saída de provedores críticos e materiais.
12.3.7 RISCO DE CONDUTA
O risco de conduta é o risco de que seja causado prejuízo aos clientes do Banco,
aos mercados, ao próprio Banco, devido à execução inadequada das actividades
empresariais.
Este risco está relacionado a exposições associadas ao não tratamento justo de
nossos clientes, negociação de valores mobiliários com informações privilegiadas,
violações de leis anti truste, não cumprimento do código de ética e diretrizes de
políticas internas, impacto negativo decorrente das actividades comerciais em que
operamos e falha em estabelecer intervenções confidenciais para levantar preocupações juntamente com uma acção efectiva para as preocupações levantadas.
As iniciativas para mitigar o impacto do risco assumiram a forma de campanhas
de consciencialização sobre a adopção de uma nova política de Presentes e Entretenimento e o estabelecimento de um grupo de trabalho para deliberar sobre
incidentes de clientes em todo o Banco e solucioná-los. Aliado à introdução de
práticas para melhorar a gestão de pagamentos domésticos, fornecer melhor
análise de causa fundamental em relação a incidentes e reclamações de forma a
melhorar a experiência do cliente.

11.4 GESTÃO DE CAPITAL
Os processos de planeamento e gestão de capital são integrados na abordagem
geral à gestão dos riscos e à tomada de decisão no Banco, em conformidade com
os requisitos regulamentares. O processo usado para determinar o capital económico do risco operacional é revisto regularmente com vista a garantir que os
riscos sejam devidamente cobertos e que a cobertura de capital reflicta o perfil
de risco operacional.
Os requisitos de fundos próprios para a cobertura de risco operacional são determinados de acordo com o método do indicador básico (BIA), no qual a base
de cálculo dos requisitos de fundos próprios para cobertura de risco operacional
(KBIA) corresponde a 15% da média aritmética dos últimos três anos do indicador relevante anual positivo.
11.4.1 INDICADOR RELEVANTE
- O indicador relevante é o resultado da soma da margem líquida de juros com
outras receitas líquidas, numa base anual, reportadas ao final do exercício financeiro, podendo as instituições, numa base temporária, utilizar estimativas
quando não se encontrem disponíveis dados auditados.
- Caso, para um dado ano, a soma da margem líquida de juros com outras receitas
líquidas seja negativa ou igual a zero, esse valor não deve ser tido em conta no cálculo da média dos últimos três anos, quer no numerador, quer no denominador.

12. PARTICIPAÇÕES PATRIMONIAIS
O Standard Bank detém participações em quatro (4) entidades, pelos motivos
que se seguem:
Entidade

Objectivo/Motivo

- Sociedade Interbancária de
Moçambique (SIMO)

Motivos regulamentares

- Standard Bank - Sociedade Gestora
do Fundo de Pensões, S.A.

Gerar ganhos de capital

- Standard Insurance Corretores de
Seguros, S.A.

Gerar ganhos de capital

12.1 POLÍTICA DE AVALIAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO
Os investimentos não cotados compreendem os investimentos de capitais classificados como activos financeiros e são mensurados o justo valor através de outro
rendimento integral (FVOCI), como segue:
(Valores em milhares de Meticais)

Descrição

Dez-21

Dez-20

Participação no capital próprio:
- SIMO

97 167

97 167

- Standard Bank - Sociedade Gestora do Fundo de Pensões, S.A.

229 190

3 750

- Standard Insurance Corretores de
Seguros, S.A.

43 000

6 000

Total

369 357

106 917

O Standard Bank não registou prejuízos acumulados nos investimentos não cotados na bolsa de valores, reportados à 31 de Dezembro de 2021.

13. RISCO DE TAXA DE JURO DA CARTEIRA BANCÁRIA

11.3.5 RISCO DE INFORMAÇÃO
O Risco de informação no Banco é definido como o risco de uso, acesso, modificação, divulgação, disseminação ou destruição acidental ou intencional de recursos
de informação não autorizados, que comprometeriam a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, o que poderia prejudicar o negócio.

13.1.1 DESCRIÇÃO E DEFINIÇÃO
O risco de taxa de juro da carteira bancária refere-se ao risco presente e/ou futuro
para os resultados e o capital do Banco decorrente de movimentos adversos nas
taxas de juro que afectem as posições da carteira bancária do Banco.

O risco é aplicável tanto a dados como a informação, em formato audível, físico
e electrónico, propriedade ou confiada ao Banco durante todo o ciclo de vida da
informação, incluindo informação em movimento, informação em uso e informação em repouso.
As melhorias no nível de exposição resultaram na inventariação dos activos de
informação, pelo que se espera que a avaliação, correção sejam reforçadas ao
longo de 2022. Pretende-se ainda em 2022, digitalizar as ferramentas de risco de
informação, integrar aplicações, encriptar contas, bem como implementar uma
solução para agilizar a privacidade de dados a níveis desejáveis, com desenvolvimentos em curso.
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− Risco de indexante: o impacto de alterações relativas das taxas de juro de instrumentos financeiros com prazos semelhantes, mas cujos preços são fixados
recorrendo a taxas indexantes diferentes;
− Risco de opcionalidade: decorre de posições em instrumentos derivados com
opções ou de opções incorporadas em activos, passivos e/ou rúbricas extrapatrimoniais de um Banco, em que a opção dá ao Banco ou ao seu cliente o direito,
mas não a obrigação, de alterar o nível ou as datas dos fluxos de caixa. O risco
de opção pode ser caracterizado como risco de opção automático (por exemplo
posições em instrumentos derivados) ou comportamental (isto é reembolso antecipado).
Dado o modelo de negócio geral e a estratégia do Banco, bem como o mercado
em que desenvolve a sua actividade, o elemento que mais contribui para o RTJCB
é o risco de rúbricas insensíveis à taxa de juro e do capital, que é definido como
um caso especial de risco de diferencial de maturidade. O risco de rúbricas insensíveis à taxa de juro e do capital refere-se à exposição ao risco de taxa de juro
decorrente de activos insensíveis à taxa de juro (tais como activos não remunerados) e/ou passivos insensíveis à taxa de juro (tais como passivos não remunerados) e do capital. Inclui activos e passivos parcialmente sensíveis, em que o activo
ou o passivo pode ser modelado através de uma parte totalmente sensível e de
uma parte totalmente insensível à taxa de juro. Como exemplos de passivos parcialmente sensíveis, temos os depósitos com taxa discricionária, em que só uma
parte da alteração da taxa de juro é passada para os clientes a critério do Banco.
A base de cálculo das rúbricas insensíveis à taxa de juro e do capital é descrita
seguidamente.
O cálculo da base insensível é descrito abaixo:
Passivos e Fundos Próprios

Menos Activos

• Situação líquida e reservas

• Caixa junto do Banco de Moçambique
(se for insensível à taxa de juro)

• Contas à ordem insensíveis à taxa
de juro

• Notas e moedas

• Parte modelada dos depósitos remunerados insensíveis à taxa de juro

• Imóveis e equipamento

• Outros passivos nãoremunerados

• Crédito vencido (líquido de provisões)

• (incluindo acréscimos de juros)

• Outros activos não remunerados
(incluindo activos fixos intangíveis e
acréscimos de juros)

13.1.2 GESTÃO, MONITORIZAÇÃO E MITIGAÇÃO
13.1.2.1 Governação
A equipa de GTC é responsável por mensurar o impacto do risco de taxa de juro na
carteira bancária e pela sua monitoração e comunicação a Comissão de Gestão de
Activos e Passivos, à GTC da Região de África e a Comissão de Gestão de Activos e
Passivos da Região de África face à apetência pelo risco.
A maioria dos bancos, incluindo o Standard Bank, usa primariamente abordagens
baseadas nos resultados na sua mensuração, monitoração e gestão do RTJCB.
Nesta secção, são descritos os principais parâmetros usados para mensurar e monitorizar o RTJCB.
13.1.2.2 Margem financeira e sensibilidade do valor económico a choques de
taxa de juro
O RTJCB é gerido de acordo com a Política de RTJCB através de uma medida baseada nos resultados, os resultados em risco (Earnings at Risk ou EaR).
Os cenários de taxa de juro gerados a partir do Modelo de Vector Autoregressivo
(VAR) de Choque de Taxa do RTJCB são modelados com um nível de confiança de
90% (isto é, 1 evento em 10 anos) por moeda relevante. O impacto dos cenários
de taxa de juro é calculado numa base moeda a moeda, ao passo que o impacto
global sobre os resultados deve ser calculado com base na agregação das moedas,
considerando a diversificação entre os ambientes de taxa de juro, consoante for
apropriado. A apetência pelo risco imposta pela Comissão de Gestão de Activos e
Passivos corresponde a um máximo de 25% da exposição agregada dos EaR aos
resultados antes de impostos (RAI) a 12 meses, com um limite de tolerância de
30%. Quando se mede a exigência de EaR, um choque descendente de 289 pontos
base é aplicado a MZN e USD, com um limite mínimo de 0% para a LIBOR do USD.
À data de 31 de Dezembro de 2021, os EaR dos RAI a 12 meses figuram no quadro
seguinte.

Todas as excepções de governação para Anti-Suborno, Corrupção e Evasão Fiscal
estão contempladas no plano de gestão de risco de 2022. De forma a monitorar
as exposições ao risco de fraude de forma eficaz, uma nova estrutura de governação será implementada em 2022.

Os sub-tipos de risco de informação considerados são, maturidade de governação de dados; maturidade em gestão de informação; acesso não autorizado e
abuso de acesso privilegiado a dados e informações; compromisso malicioso ou
acidental, roubo, perda de dados e informações; indisponibilidade de dados e informações; risco de privacidade de dados; retenção de registos que não estejam
em conformidade ou ilegais; e processamento ilegal de dados e informações.

9

PUBLICIDADE

Terça-feira, 31 de Maio de 2022

13.1 GESTÃO DO RISCO DA TAXA DE JURO DA CARTEIRA BANCÁRIA
(RTJCB)

As alterações das taxas de juro afectam os resultados do Banco alterando o nível
da margem financeira gerada a partir de activos, passivos e rúbricas extrapatrimoniais sensíveis à taxa de juro. Níveis excessivos de RTJCB podem constituir
uma ameaça significativa para os resultados futuros e/ou para a base de capital
de um Banco se não forem geridos adequadamente.
O Comité de Basileia para a Supervisão Bancária (CBSB) define três subtipos
principais de RTJCB para os efeitos dos Princípios de RTJCB do CBSB:
− Risco de diferencial de duração: decorre da estrutura de prazos dos instrumentos da carteira bancária e refere-se ao risco decorrente de alterações dos
prazos dos instrumentos. A extensão do risco de diferencial de maturidade depende de se as alterações da estrutura de prazos das taxas de juro se verificam
uniformemente em toda a curva de rendibilidades (risco paralelo) ou diferentemente em função do prazo (risco não paralelo), sendo também designado por
risco da curva de rendibilidades;

Dezembro 2021

EaR (MZN)

Total

-1 750 549 032

Estimativa dos lucros antes de imposto para os
próximos 12 meses

7 008 998 296

EaR RTJCB como % dos resultados antes de imposto
(Directriz de 25%)

-24.98%

Os EaR do RTJCB em percentagem dos RAI esteve próximo da apetência pelo
risco de 25%.
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14.1.2.3 Cobertura do risco de rúbricas insensíveis à taxa de juro e do capital
O SBM usa obrigações de tesouro de taxa fixa ou taxa variável (caso existam) e bilhetes de tesouro com prazos mais longos para ajudar a cobrir o seu RTJCB, dado que o mercado
de swaps de taxas de juro ainda é pouco desenvolvido.
14.1.2.4 Transição da LIBOR
Em consonância com o Programa de Transição da LIBOR ao nível mundial, o BdM emitiu orientações para uma transição ordeira (Circular 06/EFI/2021 – Procedimentos para Transição da LIBOR no Mercado Financeiro). Os procedimentos descrevem os passos que os bancos têm de seguir para assegurar uma transição ordeira à data de 31 de Dezembro de
2021. O principal foco é a necessidade de comunicar clara e atempadamente aos clientes, negociar os contratos, aplicar os preços ajustados com equidade, definir o programa de
trabalho, cumprir a regulamentação relativa à conduta, regulamentação sobre comissões, etc. O Banco tem um plano de trabalho robusto para dar resposta à Transição da LIBOR.

14.1.4 RÁCIO DE LIQUIDEZ (RL)
Em 2017, o BdM introduziu o rácio de liquidez regulamentar (RL) de 25% (mínimo). Este rácio é calculado em base consolidada das moedas dividindo os activos
líquidos pelos passivos de curto prazo (até 12 meses). O Banco tem cumprido sistematicamente com o requisito mínimo do rácio de liquidez desde a sua data de
implementação. Em 31 de Dezembro de 2021, o RL reportado foi de 76,4%.

14.2 APETÊNCIA PELO RISCO
14.2.1 DECLARAÇÃO DE APETÊNCIA PELO RISCO (DAR)

14.1.1 DESCRIÇÃO E DEFINIÇÃO
O risco de liquidez é definido como o risco que o Banco, embora solvente em termos de balanço, não consiga manter ou gerar recursos de caixa suficientes para fazer face às
suas obrigações de pagamento integralmente e nas suas datas de vencimento respectivas ou só o consiga fazer em termos claramente desvantajosos.

O SBM define a sua apetência pelo risco para assegurar que alcança os seus objectivos estratégicos sem assumir níveis de risco que sejam demasiado elevados considerando os interesses de todas as suas partes interessadas. Reflecte a capacidade para suportar perdas e continuar a cumprir as suas obrigações à medida que
estas se vençam, tanto em condições normais como numa gama de condições de
esforço. A DAR do Banco é composta por declarações qualitativas e quantitativas.

A nível operacional, faz-se uma distinção entre o risco de liquidez em termos de financiamento e o risco de liquidez em termos de mercado.

14.2.1.1 APETÊNCIA QUALITATIVA PELO RISCO

− O risco de liquidez em termos de financiamento é o risco do Banco não ser capaz de fazer face a necessidades de fluxos de caixas e colateral esperadas e inesperadas,
correntes ou futuras, sem afectar negativamente as suas operações diárias ou a sua situação financeira. É o risco de que contrapartes que concedem financiamento de
curto prazo ao Banco cancelem ou não renovem esse financiamento.

A DAR qualitativa serve como guia para incorporar a política de apetência pelo
risco em todo o Banco e para suportar a tomada de decisões estratégicas e operacionais. O modelo de negócio baseia-se na confiança e na integridade percepcionadas pelas diversas partes interessadas, especialmente os clientes.

14. GESTÃO DO RISCO DE LIQUIDEZ

− O risco de liquidez em termos de mercado é o risco de o Banco não ser capaz compensar ou eliminar uma posição com facilidade sem afectar substancialmente o
preço de mercado devido a magnitude inadequada do mercado ou a uma perturbação no mercado, incorrendo assim em perdas. É o risco de perturbação generalizada
nos mercados de activos que faça com que activos normalmente líquidos se tornem ilíquidos e o risco de perdas potenciais decorrentes da venda forçada de activos que
gerem um produto inferior ao seu justo valor de mercado.
Os problemas de liquidez podem ter um impacto negativo nos resultados e no capital do Banco e, em casos extremos, podem mesmo levar ao colapso de um banco que
noutras circunstâncias seria solvente. Uma crise de liquidez que afecte bancos individualmente que desempenhem um papel activo ou primordial no sistema financeiro
pode ter consequências sistémicas para outros bancos e para o sistema bancário como um todo. Em consequência, uma gestão rigorosa do risco de liquidez é crítica para
a viabilidade de todos os bancos e para a manutenção da estabilidade bancária global.
14.1.2 GOVERNAÇÃO
O Conselho de Administração revê e define anualmente as normas de risco de liquidez (incluindo confirmação anual da aplicabilidade e do cumprimento através do processo de auto-avaliação) de acordo com os requisitos regulamentares, as melhores práticas internacionais e a declaração da apetência pelo risco do Banco. O Banco tem uma
Comissão de Gestão de Activos e Passivos responsável por assegurar o cumprimento das políticas de risco de liquidez, ao passo que a Direcção do Balanço das Regiões e
África do Grupo é responsável por assegurar a supervisão independente da gestão do risco de liquidez.
Como parte integrante de um processo abrangente de gestão de liquidez, o Banco distingue entre risco de liquidez táctico, estratégico e contingente. Estas três categorias
de gestão do risco regem-se por um quadro de governação interno abrangente para identificar, mensurar e gerir a exposição ao risco de liquidez. A combinação destas três
categorias de gestão do risco permite uma monitoração eficaz do risco de liquidez..

Comité/Orgão

Conselho
de Administração

Conselho
de Administração
do Grupo

Objectivos de Governança

• Deﬁnir padrões de risco de liquidez e de apetência pelo risco;
• Considerar requisitos regulamentares de liquidez e condições operacionais; e
• Manter um modelo de governação compreensivo e consistente para a gestão do risco de liquidez do banco.

CGAP do Grupo

CGAP da
Região Africana

- Volatilidade dos rendimentos: O objectivo do Banco é ter fluxos de rendimentos sustentáveis e bem diversificados para minimizar a volatilidade dos rendimentos durante ciclos de negócio.
- Reputação: O SBM não tem apetência por comprometer a legitimidade nem
por se envolver cientemente em negócios, actividades ou relações que, na falta
da aplicação de medidas de mitigação, poderiam resultar num previsível risco de
reputação ou prejuízos para o SBM e o GSB.
- Conduta: O Banco não tem apetência por qualquer conduta deliberadamente faltosa, conduta imprópria no mercado ou por violar cientemente requisitos
prudenciais. O SBM procura ir de encontro às expectativas dos clientes de um
envolvimento eficiente e imparcial fazendo o negócio certo da forma certa, sustentando assim a confiança dos clientes.

• Garantir a existência de políticas de risco de liquidez e especíﬁcas alinhadas
à apetência pelo risco do banco; e

14.2.1.2 APETÊNCIA QUANTITATIVA PELO RISCO

• Considerar a implementação de estratégias por forma a maximizar a eﬁciência do balanço dentro dos parâmetros
de apetência pelo risco.

A apetência quantitativa geralmente diz respeito aos recursos financeiros disponíveis (capital e liquidez) e à volatilidade dos rendimentos. É representada por
quatro dimensões:

• Avaliar o cumprimento das políticas e padrões de risco de liquidez;

- Fundos próprios regulamentares;
- Rendimentos resultantes do esforço;
- Liquidez;
- Capital económico.

• Garantir uma gestão efectiva do CGAP do banco;

Cada dimensão da DAR tem dois níveis de limiar definidos:

• Avaliar e analisar as condições de esforço de liquidez e os respectivos planos de contingência de liquidez; e
• Servir de primeira linha de defesa no caso de um evento de crise de liquidez.

14.1.3 GESTÃO, MONITORIA E APETÊNCIA PELO RISCO
Como parte integrante de um processo abrangente de gestão da liquidez, o Banco distingue entre risco de liquidez táctico, estrutural e contingente. Um quadro de governação interna abrangente para identificar, mensurar e gerir a exposição ao risco de liquidez regula estas três categorias de gestão do risco. Estas categorias de gestão do
risco permitem uma monitoração eficaz do risco de liquidez.
O risco de liquidez é gerido de acordo com um conjunto de princípios pré-definidos. Estes princípios estão alinhados pelas melhores práticas internacionais e são desenhados para suportar as estratégias comerciais ao assegurar liquidez em todos os momentos, em todos os ciclos de mercado e durante períodos de esforço financeiro.
Estes princípios são monitorados em base diária. Também foi desenvolvido um painel de controlo da liquidez, que é monitorado permanentemente para identificar sinais
precoces de uma crise de liquidez. Os princípios detalhados estão contidos nas Normas de Risco de Liquidez e nas políticas relacionadas.

Gestão táctica (curto prazo) do risco de liquidez

Gestão estratégica (longo prazo) do risco de
liquidez

• Garantir um balanço com uma estrutura sólida.

• Monitorar e gerir os indicadores de alerta antecipado de liquidez.

• Monitorar a posição curta de liquidez interbancária e
títulos com acordo de recompra.

• Identificar e gerir desfasamentos estruturais de
liquidez.

• Estabelecer e manter planos de contingência de
liquidez.

• Monitorar as necessidades diárias de fluxos de caixa.

• Determinar e aplicar os perfis comportamentais.

• Efectuar numa base regular testes de esforço de
liquidez e análise de cenários.

• Gestão de fluxos de caixa de curto-prazo

• Gerir fluxos de caixa de longo prazo.

• Reunir o comité de gestão de crise de liquidez, se
necessário.

• Gestão diária de liquidez em moeda estrangeira.

• Preservar uma base diversificada de fontes de
financiamento.

• Garantir níveis de excesso de liquidez em consonância com a antecipação a eventos de stress.

• Definir taxas de acordo com o desfasamento de liquidez
e necessiddes de liquidez contingente conforme informado pelo CGAP.

• Estabelecer as necessidades de financiamento de
longo prazo.

• Recomendar sobre a diversificação da carteira de
excesso de liquidez.

• Garantir conformidade com rácio de liquidez mínimo regulamentar do Banco de Moçambique.

• Avaliar as exposições de liquidez em moeda
estrangeira.

• Estabelecer a apetência pelo risco de liquidez.

• Garantir a existência de apropriados preços de
transferência para o custo de liquidez.

- O factor desencadeante da apetência pelo risco serve como um factor desencadeante precoce. Toma em consideração o âmbito e a natureza das medidas
de gestão a que se pode recorrer e assegura que as medidas de gestão correctivas podem ser aplicadas e impedem a violação de um limite de tolerância ao
risco.
- O limite de tolerância ao risco é o valor máximo que o Banco está preparado
para tolerar para além da sua apetência pelo risco.

PUBLICIDADE

Gestão do risco de liquidez contingente

• Gestão diária da posição de liquidez.
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- Gestão da liquidez e dos fundos: A abordagem do Banco à gestão do risco de
liquidez rege-se pela prudência, respeita as leis e regulamentos aplicáveis e tem
em conta a situação concorrencial em que o Banco desenvolve a sua actividade.
O SBM gere o risco de liquidez numa base de auto-suficiência.

• Posicionar o balanço do banco conforme as condições regulamentares e de mercado em relação ao risco de liquidez;

• Considerar e executar os requisitos estratégicos de getão de liquidez aplicáveis ao nível do banco;

CGAP do
SBM

- Posição de capital: O objectivo do Banco é ter uma posição de adequação dos
fundos próprios forte, mensurada por rácios prudenciais e de adequação do capital económico. Os níveis de fundos próprios são geridos para suportar o crescimento do negócio, manter a confiança dos depositantes e dos credores, criar
valor para os accionistas e assegurar o cumprimento da regulamentação.

- Elementos de risco inaceitável: incluindo violação da lei, comportamento ou
conduta contrário à ética ou impróprio que prejudique a reputação do Banco,
perturbação de serviços prestados a clientes, conduta imprópria no mercado ou
provocação deliberada de violação de requisitos regulamentares e causar danos
ao meio ambiente.

• Rever a conformidade com os padrões de risco de liquidez;

Comité de Gestão
de Risco/Comissão
Executiva

As declarações qualitativas cobrem o seguinte:

O PRIMEIRO
PASSO PARA
O SUCESSO
É ACREDITAR
QUE
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Segue abaixo a declaração de apetência pelo do SBM:
Dentro da Apetência pelo Risco

Excede a Apetência pelo Risco, mas está Dentro da
Tolerância ao Risco

Quebra da Tolerância ao Risco

Depois de absorver o impacto de eventos de esforço contidos nos cenários
aprovados pela comissão de governação relevante e, se necessário, depois
de levar em consideração o efeito de medidas de mitigação, o total do rácio
de solvabilidade não deve ser menor que o rácio especificado, expresso em
percentagem.

> 18%

18% - 16%

< 16%

Capital económico

O rácio de cobertura do capital económico para o perfil de risco corrente e
futuro não será menor que o rácio especificado.

>1.15

1 - 1.15

<1

Resultados sob esforço

Depois de absorver o impacto de eventos de esforço contidos nos cenários
aprovados pela comissão de governação relevante e, se necessário, depois de
levar em consideração o efeito de medidas de mitigação, os resultados antes
de impostos projectados sob esforço não devem cair mais do que a percentagem especificada comparativamente aos resultados antes de impostos
orçamentados / projectados.

< 30%

30% - 40%

> 40%

Liquidez (medidas de esforço de
curto prazo)

Os activos líquidos de alta qualidade serão suficientes para cumprir com o mínimo de requisitos regulamentares e para absorver possíveis saídas de caixa
em esforço de liquidez tanto sistémico, como do Banco em específico, e bem
assim o efeito combinado num horizonte de curto prazo.

>105%

100% - 105%

<100%

Liquidez (longo prazo)

O desfasamento estrutural de liquidez resultante do período de maturidade
desfasado entre activos e passivos será mantido no nível da capacidade
de desfasamento de liquidez (conforme definido na Política de Liquidez),
garantindo recursos estáveis disponíveis para atingir o nível de demanda dos
recursos estáveis requeridos.

>102.5%

100-102.5%

<100%

Envidar esforços para evitar exposição a eventos de risco inaceitáveis, tais
como actividades que possam ter como consequência prejuízos para a reputação, actividades ilegais, violação dos regulamentos e violação de mandatos
de clientes. Quando for identificado um evento de risco desta natureza, deve
ser tratado com a devida urgência.

-

-

-

Dimensão da DAR

Capital regulamentar

Risco inaceitável

Declaração

O Banco irá continuar a rever a DAR à medida que se verifiquem alterações do enquadramento regulamentar e dos requisitos comerciais.
A apetência pelo risco é reforçada e suportada por limites e factores desencadeantes específicos por tipo de risco, consentâneos com o quadro acima, para dar garantias de que as decisões do dia-a-dia não levam a resultados que resultem em incumprimento
dos limiares referidos acima.
A política de apetência pelo risco do SBM põe em prática o conceito de apetência pelo risco e define a estrutura para afectação da apetência pelo risco. A política prescreve três níveis de apetência pelo risco.
- Apetênca pelo risco de nível 1: as medidas quantitativas geralmente dizem respeito aos recursos financeiros disponíveis (capital e liquidez) e rendimentos resultantes do esforço (recursos futuros).
- Apetência pelo risco de nível 2: a apetência pelo risco de nível 2 facilita a afectação da apetência pelo risco do nível 1 aos tipos de risco. A apetência pelo risco de nível 2 tem de ser fixada em níveis que tenham cabimento na apetência pelo risco do nível 1.
Os exemplos da afectação da apetência pelo risco de nível 2 incluem dimensões de capital – a procura de capital pode ser afecta a um nível de tipo de risco – e rendimentos resultantes do esforço – a componente dos resultados em risco da medida (perda
inesperada) pode ser afecta a um nível de tipo de risco.
- Apetência pelo risco de nível 3: trata-se de limites de carteira subjacentes à apetência pelo risco de nível 1 e nível 2. Estas medidas são definidas e monitoradas ao nível do tipo de risco e a sua responsabilidade é atribuída por tipo de risco. Os responsáveis
pelos tipos de risco têm de garantir que os limites de carteira que são fixados em diferentes níveis da organização são coerentes e fixados e aprovados nos níveis apropriados e genericamente congruentes com as declarações de apetência pelo risco de nível
1 e nível 2. Os limites não têm de ser necessariamente adicionáveis nem matematicamente reconciliáveis. São definidos limites ou intervalos pretendidos para cada limite, com vista a garantir que o desempenho se situa em níveis esperados/aceitáveis. Os
limites de carteira facilitam a monitoração do nível do tipo de risco e a gestão do perfil de risco.
O cumprimento da apetência pelo risco é monitorado mensalmente e comunicado trimestralmente ao Conselho de Administração. Esta abordagem assegura de forma proactiva que a deterioração do perfil de risco pode ser identificada precocemente e sanada
atempadamente.

14.2.2 GOVERNAÇÃO DA APETÊNCIA PELO RISCO
A Declaração de Apetência pelo Risco (DAR) é da responsabilidade do Conselho de Administração e é revista anualmente ou quando são necessárias revisões em função de alterações no enquadramento regulamentar e/ou de estratégia. Os limites e a tolerância
ao risco aprovados pelas estruturas de governação do risco do SBM são definidos de acordo com as directrizes e requisitos do Grupo e estão sujeitos aos processos de governação do risco do Grupo Standard Bank.
- A Gestão do Risco, em particular, tem um papel crucial em matéria de governação da apetência pelo risco;
- a Gestão do Risco gere o processo através do qual a apetência pelo risco é recomendada e aprovada e a utilização da apetência pelo risco é monitorada, mas não produz todos os elementos que são necessários para determinar um nível apropriado de apetência pelo risco;
- a Gestão do Risco (Comissão de Crédito do Conselho de Administração, Comissão de Risco do Conselho de Administração, Comissão de Auditoria do Conselho de Administração) coordena os contributos e debates com a equipa de gestão e as funções
financeiras das unidades de negócio;
- a Gestão do Risco (Comissão de Crédito do Conselho de Administração, Comissão de Risco do Conselho de Administração) recomenda a aprovação da apetência pelo risco ao Conselho de Administração;
- a Gestão do Risco (Comissão de Crédito do Conselho de Administração, Comissão de Risco do Conselho de Administração) monitora o perfil de risco corrente e projectado das carteiras face aos factores desencadeantes da apetência pelo risco e aos limites
de tolerância ao risco, tanto em condições normais como de tensão.

14.2.3 MONITORIZAÇÃO, ESCALADA E RESOLUÇÃO DE VIOLAÇÕES
A equipa de gestão monitora o perfil de risco corrente e projectado resultante do esforço e sem esforço face a estes limiares para identificar violações efectivas ou potenciais e tomar medidas correctivas.
O estado desejado é aquele em que o risco esteja dentro do factor desencadeante da apetência pelo risco (classificação verde). Uma violação de um limite de tolerância ao risco (classificação vermelho) obriga a medidas correctivas imediatas para reduzir a
posição de risco até aos níveis de tolerância, excepto se a violação for autorizada por uma comissão de governação mandatada (CCC, Comissão de Gestão de Activos e Passivos) e for devidamente documentada. Estas violações também são comunicadas à
CRC, à CCC, à CAC e ao Conselho de Administração.

14.3 PRESSUPOSTOS DE ANTECIPAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
O Standard Bank, na sua relação financeira de concessão de crédito aos clientes, presta esclarecimentos aos seus clientes e fornece-lhes um plano de pagamento que possibilita, de forma simples e clara, a conferência da evolução da dívida, de acordo com as
regras previstas no contrato assinado entre as partes. Também é obrigação da instituição fornecer ao cliente, aquando da formalização da operação, assim como mediante solicitação posterior, uma cópia do contrato firmado entre as partes.
No decorrer do contrato de financiamento, o cliente pode solicitar a alteração das condições do empréstimo ou optar por pagar o montante em dívida antes do prazo.
A acção de liquidação antecipada de empréstimos consiste na quitação parcial ou total de uma dívida, cujas prestações de crédito seriam recebidas mensalmente ou no período estipulado de acordo com a natureza do produto concedido e das condições do
crédito, antes da sua maturidade.
A autorização para o reembolso antecipado da facilidade de crédito é sujeita, ou não, à uma comissão de penalização, em regra, determinada no contrato, considerando que o incremento adicional previamente esperado não será recebido nas datas futuras.
Verificam-se pagamentos antecipados no Standard Bank nos seguintes cenários:
− Manifestação de interesse de liquidação parcial ou total, das responsabilidades, por inciativa do cliente: motivado por melhores condições obtidas de outros credores (instituições de crédito, accionistas, etc.) ou por estratégia financeira da empresa com
excesso de liquidez.
− Manifestação de liquidação parcial ou total das responsabilidades, por inciativa do Banco: decorrente da deterioração material, presente ou antecipada num futuro temporal previsível, da posição financeira, creditícia do cliente.
Não obstante a manifestação do pagamento antecipado ser da iniciativa do banco ou do cliente, reserva-se o banco o dever de verificação, controlo e diligência da origem dos fundos a serem usados para a liquidação antecipada do empréstimo.
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Somos signatários do Pacto Global
das Nações Unidas em prol da Sustentabilidade
Um dos pilares do Absa Bank Moçambique é a Sustentabilidade, pilar esse que vem tendo cada vez mais peso à
medida que a agenda sobre as mudanças climáticas ganha destaque a nível mundial.
Foi nesse contexto que o Banco integrou o Pacto Global das Nações Unidas, uma iniciativa com o objectivo de atrair
a comunidade empresarial para a adopção de valores ligados aos direitos humanos, às práticas laborais, à protecção
ambiental e ao combate à corrupção.
Como um Banco comprometido em contribuir para que Moçambique seja um exemplo no combate às catástrofes
ambientais, a integração a este Pacto permite-nos agora alinhar as nossas estratégias e operações aos princípios
universais em prol da conservação do meio ambiente.
Tal facto irá, na prática, traduzir-se no desenho de iniciativas e acções ajustadas rumo a uma mudança profunda na
gestão e promoção do crescimento sustentável e da cidadania.
Nas palavras de Rui Barros, Presidente da Comissão Executiva do Absa Bank Moçambique, “Fazer parte do
programa permitirá que a nossa agenda de sustentabilidade seja conduzida de forma estruturada, e reforça o
nosso compromisso no cumprimento explícito e público de cada um dos Dez Princípios subjacentes. Isto
implicará, claramente, um número cada vez maior de iniciativas alinhadas de forma explícita com os Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, uma caminhada que o Absa já iniciou há anos e agora entra
numa nova fase de consolidação.”
Esta é uma demonstração do nosso empenho e elevado nível de compromisso perante todos os stakeholders,
procurando alinhar os nossos comportamentos com modelos de desenvolvimento económico e social que fomentem
a prosperidade, a valorização das pessoas, a criação de emprego, e o respeito pelo meio ambiente e biodiversidade.

Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
Terça-feira, 31 de Maio de 2022
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1. Nota Introdutória
O presente documento apresenta um conjunto de informação detalhada à divulgar ao mercado sobre
a solvabilidade e gestão do risco e a adequação do capital do Ecobank Moçambique, S.A. (doravante
designado por “ECOBANK MOÇAMBIQUE” ou simplesmente Banco), em complemento da exigida no
âmbito do Anexo às Demonstrações Financeiras relativas a 31 de Dezembro de 2021.

A Estrutura de Gestão de Riscos considera actividades em todos os níveis do banco, com o objectivo
de proporcionar a todas as partes interessadas do Banco a orientação apropriada para garantir
que as acções do Banco sejam consistentes com a necessidade de enfrentar desafios competitivos e
estejam em conformidade com os requisitos reguladores, enquanto reduz a exposição do banco aos
riscos inerentes do dia-a-dia na actividade.

Conformidade de Riscos do Conselho e ao Comité do Conselho Fiscal. O Conselho de Administração
e seus sub-comités se reúnem pelo menos quatro vezes por ano. O Banco possui sistemas de
comunicação e monitoria adequados para garantir que os Diretores recebam todas as informações
relevantes e precisas para orientá-los na tomada de decisões e para garantir que o Banco cumpra
totalmente os requisitos legais, éticos e regulamentares relevantes.

O Relatório “Disciplina de Mercado” segue a estrutura dos requisitos mínimos de divulgação definidos
nos Anexos 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.

Em conformidade com o acima exposto, esta estrutura estabelece a directriz para o desenvolvimento
e implementação de processos que, alinhados com as exigências regulamentares permitirá o Ecobank Moçambique:

O Comité de Auditoria e Conformidade de Riscos do Conselho de Administração é responsável pelo
desenvolvimento da estrutura de Gestão de riscos do Banco e pela monitoria da implementação
de estratégias de Gestão de riscos para todos os riscos enfrentados pelo Banco. O Comitê também
é responsável por garantir que o Banco cumpra totalmente todos os requisitos legais, éticos,
estatutários e regulamentares relevantes. O Comité revê e aprova anualmente as políticas de Gestão
de riscos, a declaração de apetite ao risco, os resultados dos testes de esforço, o plano de capital, o
documento ICAAP, as divulgações do Pilar III de Basileia II e o programa anual de AML/CFT.

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.ecobank.com).



2. Declaração de Responsabilidades
O Conselho de Administração supervisiona a preparação e apresentação das demonstrações
financeiras do Ecobank, que compreendem a demonstração da situação financeira, demonstração
de resultados, demonstração de alterações de fundos próprios e demonstração de fluxos de caixa.
As demonstrações financeiras são também objecto de escrutínio por um órgão independente,
nomeadamente, o Conselho Fiscal.






Para o efeito, o Conselho de Administração do Ecobank Moçambique certifica, 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, a informação divulgada neste relatório “Disciplina de Mercado” é fidedigna e verdadeira.
•
A qualidade de toda a informação ora divulgada é adequada;
•
Entre 31 de Dezembro de 2021 e a data de publicação deste documento ocorreu uma alteração no Conselho de Administração, que consistiu no afastamento do então Presidente
do Conselho de Administração, Dr. Silvino Augusto José Moreno, no cumprimento da Lei
da Probidade Pública, uma vez que este fora nomeado Ministro da Indústria e Comércio; e
•
Compromete-se a divulgar, tempestivamente, quaisquer alterações significativas que
ocorram no decorrer do segundo semestre de 2021
Maputo, aos 31 de Maio de 2022
Administrador Delegado

José Manuel Correia Mendes
3. Âmbito de Aplicação
O presente relatório de Disciplina de Mercados é datado de 31 de Dezembro de 2021. O Ecobank
Moçambique, SA, doravante designado por “Ecobank”, “EMZ” ou simplesmente Banco, é uma
sociedade anónima de direito moçambicano, estabelecida no mercado desde 2014, matriculada na
Conservatória do Registo das Entidades Legais sob o número 13.138, com o capital social de MZN
2.010.876.245,00 (dois biliões, dez milhões, oitocentos e setenta e seis mil meticais), tendo a sua
sede na Avenida Vladimir Lenine, nº 210, em Maputo.
O Ecobank Moçambique é um banco comercial por excelência que oferece serviços e produtos
bancários, e transações ao governo, instituições financeiras, multinacionais, pequenas e médias
empresas, e indivíduos (retalho). Atualmente, o Banco possui 4 (quatro) agências em todo o país.
O ETI, grupo ao qual o Ecobank Moçambique integram, opera em 33 (trinta e tres) países africanos
e também possui operações na França e no Reino Unido e escritórios de representação em Dubai,
Emiratos Árabes Unidos e Pequim, China. O ETI está listado nas bolsas de valores de Lagos, Accra e
Abidjan.
O Ecobank Moçambique oferece uma ampla variedade de produtos e serviços concebidos para
atender às necessidades dos diferentes segmentos de clientes, como empresas locais, multinacionais,
empresas regionais, instituições financeiras, organizações internacionais, instituições nãogovernamentais e sem fins lucrativos, sector público, PME´s, funcionários públicos e privados, bem
como, clientes individuais. Além de linhas de crédito, o banco também oferece uma ampla gama de
serviços de contas e soluções de banca digital.
4. Gestão de Risco
4.1. Estrutura e Funcionamento da Gestão de Riscos
O Gestão de Riscos é um processo transversal à todo o banco, que vai desde o Conselho de
Administração, passa pela Direcção e até aos colaboradores. É considerado na definição da estratégia,
para identificar os potenciais eventos que podem afectar o banco, garantindo que as exposições ao
risco do banco estejam dentro do conjunto de parâmetros pré-estabelecido.

Estabelecer a cultura de risco do Banco e considerar todos os outros aspectos operacionais do Banco que possam afectar a sua cultura de risco;
Estabelecer uma filosofia relativa à gestão de riscos que reconhece eventos imprevistos,
bem como os previstos;
Identificar e definir toda a série de riscos que enfrenta;
Avaliar, mensurar e quantificar os riscos;
Desenvolver técnicas de mitigação, controlo e monitoria de riscos; e
Cumprir os requisitos regulamentares locais e internacionais no que diz respeito às melhores práticas de Gestão de Riscos.

4.2. Objectivos Estratégicos de Gestão de Riscos
Os objectivos estratégicos de gestão de riscos do EMZ consistem em:

Promover uma cultura corporativa de gestão de riscos que garante que cada colaborador
esteja bem informado e seja parte do processo.

Alcançar e superar os padrões de melhores práticas em gestão de riscos conforme definido
pelos reguladores locais e internacionais e líderes de mercado, incluindo requisitos de
Basileia II para uma Estrutura de Gestão de Riscos corporativa e Requisitos das Normas
Internacionais de Relato Financeiro.

Institucionalizar melhores práticas em gestão de riscos, resultantes de procedimentos e
políticas claras e eficazes no banco.

Garantir que os relatórios de risco sejam parte integrante do processo de gestão para
proporcionar uma base contínua para revisão da estratégia corporativa, fixação de preços
de produtos e avaliação de desempenho.

Estabelecer e executar um sistema de gestão de riscos que se baseia em tecnologia e
processos, orientada para uma carteira diversificada de activos de risco de alta qualidade
com bons retornos e perdas baixas.

Seguir um nível de tolerância zero em todas actividades relacionadas com Gestão de
Riscos, adoptar uma abordagem de “acertar da primeira vez” através de uma combinação
de processo, tecnologia, com uma força de trabalho altamente formada e motivada.

Desenvolver uma estrutura de risco adequada para suportar o negócio.

Incutir uma cultura sólida de crédito e total conformidade em todos os gestores de crédito.

Seguir e atingir o mais alto padrão de Governação Corporativa e Conformidade Normativa.

Manter um processo de feedback que facilita a revisão contínua das políticas, dos
procedimentos de gestão de riscos e fazer melhorias onde necessário, para permitir que o
banco concorra eficazmente no sector em todos os momentos.

Posicionar colaboradores para responder rapidamente a negócios e mudanças
regulamentares.
4.3. Princípios Fundamentais de Gestão de Riscos do Ecobank Moçambique
4.3.1. Estrutura de Gestão de Riscos do Ecobank Moçambique
O EMZ é orientado pelo desejo de alcançar as melhores práticas de gestão de riscos, orientado pelas
Leis e Regulamentos emanados pelo Banco de Moçambique combinadas com as melhores práticas
do Grupo Ecobank em Gestão de Riscos. Essas praticas incluem :

Transparência e objectividade nas relações com colegas e clientes;

Prossecução de objectivos e/ou actividades por parte do pessoal sem entrar em conflito
com os interesses do banco;

Empregar sempre as melhores práticas do sector;

Cumprir com as normas e procedimentos do País.
A estrutura de Gestão de Riscos do banco incorpora a participação efectiva do Comité do Conselho
de Administração e da Direcção em diferentes níveis para providenciar funções de supervisão e
garantir um ambiente adequado de Gestão de Riscos.
•
Conselho e Comités do Conselho
O Conselho de Administração tem a responsabilidade geral pelo estabelecimento e supervisão da
estrutura de Gestão de riscos do Banco. O Conselho delegou a responsabilidade de desenvolver
e monitorar políticas e procedimentos de Gestão de risco e capital ao Comité de Auditoria e

O Comité do Conselho Fiscal fornece uma revisão independente da adequação e eficiência dos
sistemas de Gestão de riscos e controle interno do Banco, práticas contábeis, sistemas de informação
e processos de auditoria. O Comitê também analisa e aprova o relatório e contas anual e adota o
relatório dos auditores externos.
•
Comités de Gestão
O Comité de Riscos e Conformidade do Conselho de Admiistração delegou a responsabilidade diária
de Gestão de riscos ao Administrador Delegado, que é apoiado pelo Comité de Gestão (MANCOM).
O Administrador Delegado trabalha em estreita colaboração com as funções de Risco, Crédito,
Conformidade, Controle Interno e Auditoria Interna na monitoria de todos os riscos materiais
no Banco. A independência e a segregação apropriada de responsabilidades entre as funções de
negócios e de Gestão de riscos são mantidas para garantir que a originação de novos negócios
esteja dentro dos limites definidos de apetite ao risco. As unidades de negócios são consideradas a
primeira linha de defesa dos riscos decorrentes das respectivas operações.
O Banco estabeleceu sub-comités focados no risco, a saber; Comité de Crédito do Banco (BCC),
Comité de ativos e passivos (ALCO), Comité de Alerta, Comité de Recuperação e Dívidas Duvidosas
(DDRC), Comité de Risco e Controle de Negócios (BRCC) e Comité de Garantia Combinada (CAC), para
monitorar e relatar todos os riscos materiais e recomendar medidas e procedimentos mitigadores de
risco. Os comités de administração se reúnem pelo menos uma vez por mês. O papel de supervisão
desempenhado por cada comité de Gestão e função de risco é o descrito abaixo:
 Comité de Gestão (MANCOM)
O Administrador Delegado tem autoridade para administrar o Banco, de acordo com o mandato
delegado pelo Conselho. O MANCOM é constituído para auxiliar o Administrador Delegado na gestão
dos negócios e todos os riscos enfrentados pelo Banco em suas atividades diárias. O MANCOM é o
mais alto órgão de tomada de decisão no nível de gestão do Banco.
 Comité de Crédito do Banco (BCC)
O BCC do Banco é responsável pela revisão e aprovação das linhas de crédito, de acordo com a
autoridade delegada pelo Conselho de Administração. O BCC é responsável pelo monitoramento
diário do desempenho da carteira de crédito suportada pelos Comités de Alertas e Duvidosas e pelas
funções de Gestão de risco do Banco.
 Comités de Alerta e Comité de Recuperação de Dívidas Duvidosas
Os Comités de Alerta e Dívidas Duvidosas são responsáveis por monitorar o desempenho da
carteira de crédito para prevenir e mitigar a degradação da carteira. O Comité de Alerta concentrase nas contas da IFRS 9, Fase 1 e Fase 2, que apresentam sinais de deterioração, recomenda ações
corretivas precoces e monitora de perto a implementação pelos gestores de cliente para evitar
deterioração adicional. O Comité é presidido pelo Administrador Delegado e reúne membros de
todas as unidades de negócios, funções de Risco e Crédito do Banco. Os comités se reúnem uma
vez por mês. Os comités de dívidas duvidosas analisa e recomenda a implementação de estratégias
de cobrança e recuperação de contas em situação de inadimplência (ou seja, contas IFRS 9 estágio
3). O Comité é presidido pelo Administrador Delegado e reúne membros de todas as Unidades de
Negócios, Jurídico, Risco e Funções de Crédito do Banco. Os Comités se reúnem uma vez por mês.
 Comité de Ativos e Passivos (ALCO)
A ALCO do Banco é responsável pelo Gestão de risco de mercado, risco de liquidez e capital, a fim de
alcançar um perfil de depósito, empréstimo e investimento consistente com o orçamento e os objetivos
estratégicos do Banco. A ALCO é responsável pelo desenvolvimento e implementação de políticas e
procedimentos de risco de mercado, risco de liquidez e Gestão de capital, estabelecendo limites de
risco de mercado e monitorando a conformidade com os mesmos requisitos regulamentares. A ALCO
também analisa a adequação do capital, o plano de contingência de liquidez, os resultados dos testes
de esforço e a eficácia das estratégias de mitigação. A ALCO se reúne uma vez por mês, no entanto,
maior poderá ser a frequência da reunião mediante o resultado do teste de esforço de liquidez.
 Comité de Risco e Controle de Negócios (BRCC)
O principal objetivo do BRCC é rever e discutir a avaliação e o Gestão de todos os riscos operacionais
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significativos inerentes às unidades de negócios, de acordo com os Procedimentos de Auto-avaliação
de Riscos e Controle (RCSA) e a Política de Risco Operacional do Banco. O BRCC concentra-se em
questões significativas de risco operacional identificadas durante a reunião do Comité de Risco de
cada unidade de negócios. O BRCC auxilia a Gestão Sénior a se concentrar em riscos e questões
de controle significativos, riscos emergentes que afetam os objetivos e atividades do banco e
a oportunidade e a eficácia das acções corretivas. O BRCC e os BURCs se reúnem uma vez a cada
trimestre.
 Comité de Garantia Combinada (Combined Assurance Committee /CAC)
A CAC foi criada para coordenar os esforços das funções de risco e garantia do Banco, a fim de
apoiar efetivamente os objetivos estratégicos e operacionais dos negócios, minimizar a duplicação
de esforços e garantir a cobertura adequada. Outros objetivos do Comitê incluem avaliar o perfil de
risco geral da organização, monitorar o progresso da correção de questões-chave e garantir uma
contribuição consultiva mais estratégica para os negócios. O Comité é composto por todas as funções
de controle do banco, incluindo Gestão de Riscos, e se reúne uma vez a cada trimestre.
4.3.2. Função de Gestão de Risco
A função de Gestão de Risco recomenda políticas e procedimentos de Gestão de riscos para
aprovação do Conselho. A função fornece a supervisão de risco independente do dia a dia e coordena
as atividades de Gestão de risco em toda o banco para garantir que os controles estejam em vigor e
funcionem para todas as categorias de risco em conjunto com outras unidades de controle.

suporte a todas as unidades do Banco. Ajuda a identificar, avaliar, mitigar, o Banco controlar e
reportar os riscos operacionais inerentes às suas respectivas funções em todo.
Risco de Negócio: é o risco de perdas, geralmente decorrentes de estruturas de custos
flexiveis ou de ineficiências, devido a condições operacionais adversas causadas por pressões
induzidas pelo mercado, como por exemplo, redução da procura, aumento dos custos, aumento
da concorrência, como resultado da estratégia adoptada pelo banco (risco estratégico), danos
para a reputação, ou a decisão de absorver custos our perdas para preservar a reputação (risco
reputacional).

•

5. Estrutura de Capital
5.1. Divulgação Qualitativa
A estrutura accionista do Ecobank é composta pelo Grupo Ecobank Transnational Inc. “ETI”,
holding do grupo Grupo Ecobank com cerca de 98.87% das acções, sendo deste modo o accionista
maioritário, e pelo Fundo para Fomento de Habitação “FFH”, accionista minoritário, com uma
participação correspondente a cerca de 1.13% das acções.
Tabela 1. Estrutura Accionista
Os requisitos mínimos externos de capital são impostos e monitorados pelo Banco Central, o qual
exige a manutenção de um rácio de capital mínimo de 12%. O Banco através do Comité de Activos
e Passivos (ALCO) definiu um buffer de 3% a considerar para o rácio de solvabilidade em vigência, pelo que, para o cenário actual o rácio mínimo interno assumido seria de 15%. No período em
referência, o Banco manteve-se muito acima do limite estipulado pelo regulador (45.79%), tendo
registado um incremento na ordem de 12,5% comparativamente ao período homólogo (40.7% a 31
de Dezembro de 2020), devido ao efeito da diminuição do risco de crédito.

4.3.3. Função de Controle Interno
A função Controle Interno realiza as revisões diárias da aderência aos controles internos do Banco
e garante que o Banco tenha sistemas de controle operacional adequados e funcionais. A função de
controle interno coordena as reuniões de auto-avaliação de risco e controle (RCSA) das unidades de
negócios e BRCC.
4.3.4. Função de Conformidade (Compliance)
A função Conformidade fornece a supervisão diária sobre questões de conformidade e promove
a cultura de conformidade em todo o Banco. É responsável por criar e manter as práticas de
conformidade em todo o Banco. A função de Compliance também é responsável pela monitoria dos
riscos associados ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e crimes financeiros
no Banco.
4.3.5. Função de Auditoria Interna
A função de Auditoria Interna fornece serviços de consultoria e acessoria objetivos e independentes,
projetados para agregar valor e melhorar as operações. O Director de Auditoria Interna é diretamente
responsável perante o Comité de Auditoria do Conselho de Administração. A Auditoria Interna
realiza revisões anuais da adequação e eficácia dos processos do Banco para atividades de controle,
Gestão de riscos e governança. Os relatórios de auditoria fornecem recomendações ao Comité de
Auditoria do Conselho de Administração sobre questões significativas relacionadas aos processos
de Gestão de Risco, controle e governança do Banco.
Abaixo a estrutura de gestão de riscos do Ecobank Moçambique:

7.Risco de Crédito
7.1. Informação Qualitativa
De acordo com as disposições regulamentares patentes no Aviso nº 11/GBM/2013, as instituições
devem determinar requisitos de fundos próprios para o risco de crédito. Nestes termos, para efeitos
de cálculo de fundos próprios para o risco de crédito o Ecobank adoptou o Método Padrão.
7.1.1. Conceitos e Definições



O capital regulamentar do banco é apurado de acordo com as normas regulamentares aplicáveis,
nomeadamente com o disposto nos Avisos número 11/GBM/2013 à 16/GBM/2013 do Banco de
Moçambique. Os fundos próprios totais resultam da soma dos fundos próprios de Base (TIER I) com
os fundos próprios complementares (TIER II):
•
Fundos Próprios de base ou Capital Tier I: capital social (líquido do valor escriturado das
acções), ganhos relativos a interesses minoritários decorrentes do processo de consilidação, lucros acumulados e reservas criadas pela aplicação de resultados retidos. O valor
contabilístico do goodwill, quando é aplicável, é deduzido para efeitos de determinação do
valor do capital Tier I; e

4.4.3. Requisitos de Basileia II
Estrutura Corporativa de Gestão de Riscos:
i)
Gestão de Risco de Crédito
ii) Gestão de Risco Operacional
iii) Gestão de Risco de Mercado
De entre os diferentes tipos de risco a que o Banco está exposto, o mais relevante é o risco de crédito,
que inclui o risco do país e risco de concentração, o risco de mercado que inclui o risco cambial e
da taxa de juro da carteira bancária, o risco de liquidez, o risco operacional e o risco de negócio que
inclui o risco estratégico e reputacional.
•

Risco de Crédito: é o risco das obrigações financeiras para com o Ecobank não serem
liquidadas a tempo e na íntegra, conforme o esperado ou acordado, o que pode resultar
em perda potencial ou real para o Banco.
O risco de crédito é mitigado através de um rigoroso processo de avaliação de riscos e um
organismo independente de gestão de risco. A função de Gestão de Risco consiste também em
analisar todas as propostas de crédito e as estruturas das transações com vista a garantir que o
Banco esteja devidamente protegido contra os riscos inerentes às tais transações.
Risco de Mercado: é definido como o risco de perda sobre posições registadas no balanço e
rúbricas extrapatrimoniais, decorrentes de movimentos adversos nos preços de mercado. O
Ecobank Moçambique, assim como outras instituições financeiras, normalmente têm que lidar
com vários tipos de riscos de mercado.
Os riscos primários, por vezes referidos como “riscos de mercado puro” são: risco de taxa de
Juro, risco cambial e risco de capital. As posições que expõem o Banco ao risco de mercado
podem ser comerciais ou não comerciais. O risco de conversão compreende as posições que
o Banco detém no âmbito das suas negociações ou actividades comerciais, enquanto o risco
de não conversão inclui posições arbitrárias que o Banco incorre em resultado de tomadas de
liquidez.

•

Risco de Liquidez: é o risco de que as contrapartes que, sendo fontes de financiamento de
curto prazo, decidam libertar ou não os fundos. Esse tipo de evento pode ocorrer caso as
contrapartes cedentes do financiamento de curto prazo decidam efectuar ou não o desembolso
dos tais fundos ou quando os activos líquidos se tornem ilíquidos, como resultado de uma
perturbação generalizada nos mercados dos activos.

•

•

Risco de Concentração: conceito de risco de concentração refere-se ao risco da ocorrência de
perdas resultantes do excesso de concentração da carteira em sectores de actividade, segmentos industriais. Os limites de concentração são fixados para cada sector industrial e segmento
de negócio. Os limites são revistos anualmente com base no desempenho económico de um
sector determinado, bem como a exposição do Banco aos tais sectores. Porém, os mesmos podem ser excepcionalmente excedidos mediante aprovação.
Risco Operacional: é o risco de perdas resultantes da inadequação ou deficiência de procedimentos, do pessoal ou dos sistemas internos, ou de acontecimentos externos, incluindo os
riscos jurídicos. A Unidade de Controlo Interno, responsável pela gestão deste risco facilita o
desenvolvimento e implementação de uma estrutura de gestão de risco operacional através do

•

2

Crédito objecto de imparidade
Considera-se existir imparidade quando se verifica a ocorrência de eventos de perda, com impacto
nos fluxos de caixa estimados. Toda a carteira de crédito do Ecobank está sujeita a imparidade seja
ela identificada ou não. O Banco tem um modelo interno concebido para cálculo de imparidade
identificada assim como para a não identificada, com base nas NIRF em vigor.



•

Os fundos próprios do Ecobank são compostos essencialmente por fundos próprios de
base, correspondentes a cerca de 99,99% dos mesmos.
Estão em curso negociações entre o ETI e o Banco de Moçambique para resolução de
aspectos relacionados ao incremento de capital, para salvaguardar o disposto no Aviso nº
7/GBM/2017 de 3 de Abril.

7.1.2. Classificação dos Créditos
A classificação de créditos está em consonância com as directrizes prudenciais. Existem três categorias
de classificação adversa indicando níveis crescentes de potencial risco de perda. A finalidade da
classificação dos créditos é de estabelecer uma abordagem coerente para reconhecimento do
problema, classificação, acções correctivas e a definição das reservas para as exposições de crédito
que são geridas de forma estratégica. O Processo destina-se a:
•
Destacar créditos problemáticos para que mereçam a devida atenção e acção;
•
Categorizar os problemas por gravidade tendo em conta os riscos de perda reais e potenciais.

5.2. Informação Quantitativa
A 31 de Dezembro de 2021 os Fundos Próprios do Ecobank Moçambique correspondiam a MZN
1,007,753,000 (um bilião,sete milhões, setecenos e cinquenta e três mil meticais), conforme
apresentado no quadro abaixo:
Tabela 2. Fundos Próprios

Crédito em incumprimento
Define-se como a soma do crédito vencido há mais de 90 dias com o crédito de cobrança duvidosa
tratado como vencido para efeitos de aprovisionamento.

As categorias de classificação adoptadas pelo banco são:
•
Crédito regular (I)
•
Crédito em mora ou com registo de alerta (IA)
•
Crédito vencido entre 30 à 90 dias (IIA)
•
Crédito em incumprimento/NPL (IIN)
•
Crédito de cobrança duvidosa (III)
•
Perdas (IV)
7.1.3. Modelo de Imparidade ou de Perda de Crédito Esperada
Para o cálculo de imparidade, o Banco adopta o IFRS 9 emitido pelo IASB em Julho de 2014. Nesta
abordagem, a provisão para perdas de crédito esperadas são resultados de modelos com vários
pressupostos subjacentes em relação à escolha de dados variáveis e suas interdependências. O
modelo de redução ao valor recuperável esperado reflecte o valor presente de todos os déficits de
caixa relacionados a eventos de inadimplência nos 12 meses seguintes ou durante a vida esperada de
um instrumento financeiro, dependendo da deterioração do crédito desde o reconhecimento inicial.
A provisão para perdas de crédito reflecte um resultado imparcial e ponderado pela probabilidade,
que considera vários cenários com base em previsões razoáveis e suportáveis. O Banco adopta uma
abordagem em três estágios para a avaliação da imparidade, com base nas mudanças na qualidade
do crédito desde o reconhecimento inicial:
i)
Estágio I (crédito vencido até 30 dias) - quando as exposições não sofreram aumentos significativos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, o Banco reconhece a perda
esperada com base em 12 meses, inclui também facilidades que foram reclassificadas do
estágio 2 por terem mostrado melhorias no risco de crédito.

O Departamento de Gestão de Riscos é principalmente responsável pela identificação, gestão e
monitoria de riscos com vista a manutenção de uma carteira de risco de boa qualidade. É composto
por três unidades, nomeadamente, Unidade de Análise de Riscos e Administração de Crédito (CAD),
Unidade de Gestão de Risco de Mercado, e Unidade de Aviso Prévio, Remediação e Recuperação
(EWRR).

4.4.2. Práticas Adoptadas pelo Ecobank em Matéria de Gestão de Riscos
i)
Compromisso forte e visível do Conselho de Administração e da Gestão de topo.
ii) Supervisão centralizada de gestão de riscos em toda a instituição.
iii) Gestão de riscos num contexto de carteira, ou seja, alocação de concentração de recursos.
iv) Estabelecimento de uma função de gestão de riscos que é independente dos tomadores
directos de riscos.
v) Directrizes, políticas e procedimentos claros.



Fundos Próprios complementares ou Capital Tier II: são constituídos essencialmente por
empréstimos subordinados, provisões para perda de imparidade colectiva e ganhos potenciais gerados pela valorização ao justo valor de instrumentos de capital classificamos
como disponíveis para venda.

A Estrutura de Gestão de Riscos proporciona um quadro holístico e sustenta o seguinte:
i)
Supervisão por parte do Conselho de Administração e da Direcção da gestão de riscos;
ii) Funções independentes de gestão de Riscos, tais como as unidades de assunção de risco
diferem das unidades de controlo de riscos;
iii) Unidades independentes de controlo.

4.4.1.Princípios Fundamentais de Gestão de Riscos do Ecobank Mozambique
i)
O pessoal deve sempre demonstrar transparência e objectividade nas relações com colegas e clientes;
ii) Não comprometer a lealdade do pessoal e dedicação ao trabalho;
iii) Prossecução de objectivos e/ou actividades por parte do pessoal sem entrar em conflito
com os interesses do banco; e
iv) Empregar sempre as melhores práticas do sector.

Crédito Vencido “Non’Perfoming Loan”
O Ecobank classifica como crédito vencido, e nos termos do Aviso 16/GBM/2013, as prestações
vencidas de capital e juros decorridos que sejam 90 dias após o seu vencimento. O crédito vencido
corresponde ao montante das prestações vencidas e não pagas de capital e/ou juros. As provisões
regulamentares mínimas são calculadas com nos termos do Aviso acima mencionado.

•

•

4.4. Composição da Estrutura de Gestão de Riscos
A Estrutura de Gestão de Riscos do Ecobank Mozambique é baseada em três principais pilares,
nomeadamente:
i)
Governança Corporativa
ii) Gestão de Riscos
iii) Controlo de Riscos

6.2. Informação Quantitativa
Tabela 3. Requisitos de Capital para a Cobertura de Risco de Crédito, Risco de Mercado, Risco
Operacional e Rácio de Solvabilidade

ii)

Estágio II (crédito vencido de 31 a 90 dias) – quando uma exposição mostra um aumento
significativo de risco de crédito desde o reconhecimento inicial, mas que não possui evidência objectiva de imparidade, o Banco reconhece a perda esperada com base na vida útil
do instrumento financeiro, inclui também neste estágio facilidades que foram reclassificadas do estágio por terem mostrado aumento significativo do risco de crédito. E do estágio
3 por terem mostrado melhorias no risco de crédito.

iii)

Estágio III (crédito vencido cima 91 dias) – inclui facilidades consideradas em imparidade, o Banco reconhece perda esperada com base na vida do instrumento financeiro.

6. Adequação do Capital Interno
6.1. Informação Qualitativa
Em complemento à abordagem regulamentar da avaliação do capital e dos riscos, o Banco
desenvolve o exercício de ICAAP – avaliação da adequação do capital interno no âmbito do Pilar 2 de
Basiléia II e de acordo com o disposto no Aviso nº 20/GBM/2013 e Circular 2/SCO/2013 do Banco
de Moçambique.
•

•

•

Risco de Crédito - O requisito de capital mínimo do Pilar 1 para risco de crédito, baseado
no modelo de Basileia I sob a Abordagem Padronizada, é tomado como ponto de partida
para considerar qual capital interno pode ser requerido. Inicialmente, é feita uma avaliação
se o cálculo de capital abrange totalmente o risco de crédito assumido pelo Banco. Dado o
apetite de risco exclusivo do Banco e as suas políticas de gestão de risco, considera-se que o
cálculo de risco de crédito do Pilar 1 cobre totalmente o risco.
Risco de Mercado - Os requisitos mínimos de capital do Pilar 1 foram aplicados às posições
abertas em moeda estrangeira do Banco. Isso foi calculado como 8% do equivalente em
dólares das posições abertas. No Pilar II, o risco de taxa de juros e o risco de taxa de câmbio
são avaliados separadamente, como parte da avaliação de riscos não relacionados ao crédito.
Risco Operacional – A Basileia II estabelece um meio simples para calcular o capital
necessário para atender aos requisitos de risco operacional. No âmbito da Abordagem
Padronizada Alternativa (seguida pelo Banco), isto representa 15% do rendimento
operacional médio do Banco nos últimos 3 anos.

Todos os outros Riscos e Capital do Pilar II
•
Todos os outros riscos referem-se à identificação e avaliação do próprio Banco, dos
riscos considerados fora do âmbito do risco de crédito no Pilar 1. Embora o cálculo do
risco operacional do Pilar 1 seja simples, o que é menos claro é o limite entre o risco
operacional e outros riscos, ou seja, o que a alocação de capital regulatório deve cobrir.
Além disso, a avaliação regulatória do risco operacional que é baseada na renda não reflecte
necessariamente o grau de risco.
•
A abordagem do Banco é, portanto, avaliar todos os outros riscos, que inclui risco operacional
e risco de mercado, e simplesmente deduzir o requisito de capital regulatório do Pilar 1 para
risco operacional e risco de mercado deste montante para chegar à alocação de capital do
Pilar II. Por outras palavras, o requisito de capital do Pilar II é capital interno, além dos
requisitos de risco de crédito do Pilar 1, risco de mercado e risco operacional.
Avaliação de Requisitos de Capital
•
Para avaliar as necessidades internas de capital, a perda é avaliada em termos do impacto
nos lucros antecipados (lucro) e capital (reservas). Os efeitos indirectos do risco de
reputação também são considerados.
•

A perda estimada é baseada no custo total para o ‘evento de perda’, excepto no caso de
eventos ocorrerem uma vez por ano ou mais, caso em que o custo anual é estimado, líquido
de quaisquer provisões contábeis. As estimativas cobrem os custos, tanto do trabalho de
remediação, como das medidas preventivas contra a recorrência.

Alocação de Capital
•
O capital é alocado de acordo com estimativas que são avaliadas pelo Administrador
Delegado, Director Financeiro e pela Equipa de Gestão.
•
O Ecobank usa os seguintes métodos para calcular os activos ponderados pelo risco para os
três tipos de risco do pilar I:
 Risco de crédito: o método padrão
 Risco de mercado: o método padrão
 Risco operacional: método do indicador básico
A 31 de Dezembro de 2021, os requisitos mínimos de capital para a cobertura de Risco de Crédito,
Risco Operacional e Risco de Mercado seguem na Tabela 3 abaixo.

7.1.4. Método Utilizado para a Determinação de Provisões Regulamentares
Para o cálculo das provisões regulamentares mínimas da carteira de crédito considera-se o disposto
no Aviso nº 16/GBM/2013, de 31 de Dezembro do Banco de Moçambique, observando as seguintes
regras:
•
Provisões para riscos gerais de crédito, nos termos do Artigo 15 – calculadas sobre o valor
total do crédito desembolsado, incluindo o representado por aceites, garantias e avales
prestados, e excluindo o crédito vencido;
•
Provisões para crédito vencido, nos termos dos Artigos 6,7, 10 – calculadas sobre o valor
total das exposições que estejam enquadradas nas classes de risco abaixo indicadas:
 Classe 1 – até 30 dias
 Classe 2 – de 31 à 90 dias
 Classe 3 – de 91 à 180 dias
 Classe 4 – de 181 à 360 dias
 Classe 5 – acima de 360 dias
Provisões para créditos em moeda estrangeira, nos termos do Artigo 18 – calculadas sobre
o total do crédito concedido, no contravalor em Meticais à data do cálculo.
No cálculo das provisões regulamentares, são ainda observadas as disposições relativas à isenções
(Artigo 16) e/ou reduções (Artigo 17) definidas no Aviso em alusão, assim como, as provisões
adicionais (Artigo 19) recomendadas pelo Banco Regulador.
•

7.1.5. Política de Gestão de Risco de Concentração
O risco de concentração refere-se à possibilidade de uma exposição ou um conjunto de exposições
produzir perdas suficientemente significativas que possam por em causa a solvabilidade da
instituição. Concernente ao risco de concentração de crédito, decorre da existência de factores
de risco comuns entre diferentes contrapartes, de tal forma que, a deterioração destes factores
comuns implica um efeito adverso simultâneo na qualidade da carteira de crédito de cada uma das
contrapartes.
O controlo do risco de concentração é efectuado considerando das seguintes tipologias:
•
Concentração por contraparte – possibilidade de ocorrência de perdas significativas decorrentes do risco assumido perante uma contraparte ou um conjunto de contrapartes
ligadas entre si (grupo económico);
•
Concentração por classe de risco – possibilidade de ocorrência de perdas significativas
decorrentes de uma exposição ou um conjunto de exposições assumidas perante classes
de risco elevadas.

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

Concentração por sector – possibilidade de ocorrência de perdas significativas decorrentes de uma exposição ou conjunto de exposições assumidas perante um determinado sector de actividade económica.

Tabela 8. Índice de concentração individual
A tabela abaixo apresenta o índice de individual das exposições ao risco de crédito com referência a
31 de Dezembro de 2021.

•

Concentração por região geográfica - possibilidade de ocorrência de perdas significativas
decorrentes de exposições ou conjunto de exposições assumidas perante uma ou um conjunto de contrapartes localizadas numa determinada região geográfica.

Montante de exposição em MZN

O risco de concentração é monitorado internamente de acordo com os limites estabelecidos, e por
forma a garantir um controlo eficaz deste risco o Ecobank:
•
Identifica os riscos de concentração (exposições significativas);
•

Avalia a magnitude dos riscos identificaos e o respectivo impacto, por forma a que sejam
atempadamente mitigados;

•

Acompanha a evolução dos riscos identificados através de relatórios internos e externos
produzidos;

•

Controla os riscos identificados através da adopção de procedimentos de mitigação.

Os limites de concentração geralmente são definidos em função dos seguintes factores de risco:
•
Produto
•

Sector

•

Tipo de garantia

•

Classificação de risco

•

Localização geográfica

•

Parte relacionada

•

Moeda

7.2. Informação Quantitativa
Tabela. 4 – Distribuição das Exposições dos Activos do Balanço
A 31 de Dezembro de 2021 as exposições do Ecobank encontram-se distribuídas conforme se segue
na tabela baixo.
(valores em milhares MZN)

8. Mitigação de Risco de Crédito
A política de concessão de crédito no Ecobank tem como principais premissas que uma operação
de crédito deve ter, no mínimo duas formas de liquidação, sendo a primeira baseada na capacidade
financeira do cliente para honrar com as suas responsabilidades e a segunda, através da execução de
garantias. Nestes termos, as garantias constituem uma das principais formas de mitigação do risco
de crédito, quando se verifica o incumprimento da contraparte.
Regra geral, o Banco dá primazia às operações integralmente garantidas por colaterais líquidos
(garantias em dinheiro), sendo que, o grau de cobertura considerado ideal para a protecção do risco
é de no mínimo 100% para garantias líquidas, e 120% para garantias combinadas.
Referir no entanto, que são também considerados outros instrumentios de mitigação de risco de
crédito, conforme previsto no Aviso nº 11/GBM/2013.
Mitigantes de Risco de Crédito Elegíveis
As operações de crédito são concedidas também tomando em consideração às garantias
apresentadas, uma vez que, em caso de incumprimento da contrapartes, estas irão concorrer para
minimizar as possíveis perdas. Nestes termos, o Ecobank considera os seguintes tipos de garantia:
•
Penhor de depósitos ou caução de valores;

Tabela. 5 – Exposição ao Risco de Crédito
Abaixo encontram-se discriminadas as exposições ao risco de crédito por segmento de negócio e por
tipologia de crédito.

•

Garantias Bancárias emitidas Bancos de primeira ordem;

•

Hipoteca de imóveis habitacionais;

•

Hipoteca de imóveis comerciais e afins;

•

Hipoteca de viaturas;

•

Penhor de equipamentos;

•

Penhor de estoque;

•

Garantia pessoal (aval).

Procedimento de Gestão e Valorização de Garantias Reais
O Ecobank tem implementado técnicas de redução do risco de crédito que consistem em critérios
de valorização das garantias das operações de crédito, sendo que, o valor apurado é efectuado no
momento de concessão de crédito, devendo manter-se ao longo da vida da operação os níveis de
cobertura considerados aquando da aprovação.
As garantias hipotecárias são avaliadas entidades independentes especializadas para a realização
de avaliações, com a qual o Banco estabeleceu um acordo para a prestação de serviços relacionados
(devidamente identificada no documento de Target Market). Importa ainda referir que, no âmbito da
gestão das garantias hipotecárias (imóveis), são consideradas avaliações com data inferior a 2 (dois)
anos, assim como, estes bens devem ser objecto de reavaliação pelo menos, uma vez a cada 2 (dois)
anos, e anualmente o Departamento de Gestão de Risco efectua a inspecção deste imóveis, através de
visitas precedidas da elaboração de um relatório relativamente ao estado de conservação do imóvel
comparativamente à data da última avaliação efectuada.

As exposições ao risco de crédito relativas às rubricas do balanço extrapatrimonial:

Para o apuramento do justo valor do imóvel, o Banco considera um haircut (desconto) do valor do
mercado apresentado na avaliação, tanto para os imóveis habitacionais assim como para os imóveis
comerciais.
No que concerne aos penhores ou caução de valores, somente são aceites quando os mesmos são
detidos pelo Ecobank.
As garantias consideradas em termos prudenciais são:
•
Caução de valores, devendo para tal estar na mesma moeda da operação, e ter um prazo
igual ou superior à maturidade da exposição de crédito correspondente;

Tabela. 6 – Distribuição do Crédito Vencido por Maturidades
a) Crédito a clientes vencidos mas não em imparidade (estágio 1 e estágio 2) e empréstimos
em imparidade (estágio 3)

•

•

Hipoteca de habitação do próprio mutuário desde que a data da última avaliação seja inferior a 3 anos e a data de vencimento desta avaliação seja igual ou superior à data da
transacção;
As garantias pessoais são tratadas conforme plasmado no Aviso nº 11/GBM/2013.

9.1.2. Informação Quantitativa
Tabela.10 – Risco de Taxa de Juro
A tabela abaixo ilustra o gap analysis dos instrumentos do balanço sensíveis à taxa de juro,
distribuídos pelas diferentes bandas temporais (de à vista - 1 mês até 5 anos).

Tabela 9. Distribuição do Crédito por Tipo de Garantia

Tabela 7. Índice de Concentração Sectorial
A tabela abaixo apresenta o índice de concentração sectorial das exposições ao risco de crédito com
referência a 31 de Dezembro de 2021.
Montante de exposição em Meticais (MZN)

9. Risco de Mercado
Risco de mercado corresponde a probabilidade de ocorrência de perdas nos resultados ou no
capital, resultante de alterações desfavoráveis no preço de mercado doa instrumentos da carteira
de negociação causados por alteações da taxa de juro, taxas de câmbio, cotações de acções ou preços
de commodities.
Para a mitigação deste risco, o banco define políticas e procedimentos de controlo que permitem
identificar, mensurar, e controlar de forma tempestiva e adequada.
9.1. Risco de Taxa de Juro
9.1.1. Informação Qualitativa

Ao longo do ano 2021 o índice de concentração sectorial do Ecobank registou uma redução
significativa, tendo em Março se situado em 61% e fechado o mês de Dezembro em 26%. A redução
deste índice é resultante de um conjunto de esforços realizados pelo banco para reduzir o nível de
concentração, nomeadamente, aumento do volume global da carteira de crédito e diversificação do
risco em termos de sector. Um dos principais focos do banco para mitigar o risco é garantir uma
carteira de crédito de qualidade e diversificada.

O Risco de Taxa de Juro é a possibilidade de ocorrência de perdas no resultado ou no capital, devido
a variações adversas nas taxas de juro, por via de divergências nas maturidades de prazos de fixação
das taxas de juro, ou da ausência de correlação perfeita entre as taxas de juro das operações activas
e passivas, nos diferentes instrumentos, ou da existência de opções contidas nos instrumentos
financeiros do balanço ou elementos expatrimoniais.
A gestão do risco da taxa de juro é efectuada através da agregação dos activos e passivos sensiveis
às flutuações de taxa em intervalos residuais de revisão. O Banco mede o impacto de variação das
taxas de juro na margem financeira, incluindo impacto em situações de movimentos adversos não
previstos.
A gestão da política e estratégia relacionada com a taxa de juro é aprovada e acompanhada pela
Gestão no Comité de ALCO, que se reúne numa periodicidade mensal, sendo implementada pelo
Departamento de Tesouraria, que garante o cumprimento das políticas definidas.

Análise de sensibilidade da taxa de Juro:
A tabela abaixo ilustra o impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro sobre os
Fundos Próprios, assumindo como pressuporto a variação da taxa de juro em 3%.

A tabela abaixo apresenta a variação do índice de concentração sectorial ao longo dos diferentes
períodos de análise ao longo do ano 2021.
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O resultado para o exercício findo a 31 de Dezembro, poderia crescer ou decrescer em 24% em
2021 em caso de flutuações favoráveis ou desfavoráveis da taxa de juro em 3%.

•

Concentrações de activos ou passivos;

•

Deterioração da qualidade da carteira de crédito;

•

Um questionário de controlo a ser respondido pelos usuários finais para avaliar o risco de
perdas associadas com aspectos particulares sobre as operações;

9.2. Risco de Taxa de Câmbio
9.2.1 Informação Qualitativa
O Risco Cambial é a possibilidade de ocorrência de perdas nos resultados ou no capital devido à
volatilidades verificadas nas taxas de câmbio, provocando alterações estruturais e operacionais no
mercado do preço dos instrumentos que correspondam a posições abertas em moeda estrangeira
ou pela alteração da posição competitiva da instituição devido à variações significativas na taxa de
câmbio.
A metodologia de avaliação do risco de Taxa de Câmbio é baseada no controlo diário da posição
cambial, de forma a garantir a manutenção dos limites estabelecidos internamente, bem como,
como os limites prudenciais. O Banco dispõe de um mecanismo de mensuração do risco ue
toma em consideração todas as fontes de risco da taxa de câmbio, que visa avaliar o impacto das
alterações cambiais no produto bancário. Esta avaliação é efectuada tendo em conta os indicadores
regulamentares nos termos do Aviso nº 15/GBM/2013 considerando a posição cambial líquida por
divisa no último dia do mês.
A gestão da política e estratégia relacionada com o Risco de Taxa de câmbio é definida pelo Comité
de ALCO, e é implementada pelo Departamento de Tesouraria e controlada pelos Departamentos de
Gestão de Risco e Controlo Interno.
Conforme plasmado na política do Banco, as posições cambiais são monitoradas diariamente para
garantir que as mesmas sejam mantidas dentro dos limites estabelecidos internamente, assim como,
os limites definidos pelo Banco de Moçambique.

•

Tendência negativa ou aumento do risco em qualquer unidade de negócios ou linha de
produtos;

•

Gestão das operações diárias para garantir que as tarefas associadas com minimização de
riscos são registadas e monitoradas;

•

Declínio dos resultados reais ou projectados

•

•

Existência de exposições extrapatrimoniais muito significativas e;

Um sistema de alerta de correio electrónico para garantir que o usuário atribuído uma
tarefa de minimização de risco tenha um aviso prévio para efectuar a tarefa; e

•

Deterioração da avaliação de terceiros por parte do Banco.

•

O aplicativo também permite a recolha, análise e comunicação de dados de evento de perda operacional de acordo com o Basileia II. As Unidades de Negócio são portanto capazes
de monitorizar as exposições ao risco operacional e suas causas subjacentes tendo em
conta os limites definidos pelo banco.

Mensuração de Risco de Liquidez
Para mensurar o risco de liquidez o Banco efectua os seguintes procedimentos:
•
Avalia o risco de liquidez através da análise de fluxo de caixa e estima o défice de financiamento de liquidez ao longo de um horizonte de tempo tendo em conta os limites de
liquidez
•

Efectua um relatório das necessidades de financiamento futuras tendo por base os fluxos
de caixa

•

Calcula diariamente o défice de financiamento para um horizonte temporal de duas semanas, mensalmente para um horizonte temporal de seis meses a um ano e trimestralmente
para um horizonte temporal superior a um ano.

•

Em certos casos, utiliza a metodologia de Risco de Valor (VaR) para determinar a exposição ao risco.

•

Além de análise dos fluxos de caixa, o Banco usa uma variedade de rácios e limites para
quantificar o seu risco de liquidez que estão de acordo com os requisitos e normativos
de referência, requisitos do Grupo Ecobank e rácios de Bancos concorrentes de patamar
superior.

9.2.2 Informação Quantitativa
Tabela 11. Posição Cambial
O Banco assume exposição aos efeitos das flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira
prevalecentes no Balanço e nos fluxos de caixa. O Conselho de Administração define limites sobre
o nível de exposição por moeda e no total para ambas as posições overnight e a prazo que são
monitoradas diariamente.
Em 31 de Dezembro de 2021:

Os elementos-chave do processo de gestão de risco de liquidez do Banco são:
•
Definição da estratégia de liquidez do Banco;
•

Identificação do risco de liquidez;

•

Mensuração do risco de Liquidez;

•

Monitoria e Comunicação do Risco de Liquidez

Mensuração de Risco Operacional
Os responsáveis pelo risco operacional dentro de cada unidade de negócio garantem que todos
os eventos de risco operacional sejam registados e divulgados aos níveis de direcção adequados.
Eventos de perda interna são classificados em perdas reais (um incidente que resultou numa perda
financeira), potencial perda (um incidente que tenha sido descoberto, que pode ou não pode,
finalmente, resultar numa perda financeira) e eventos em falta. Um evento em falta é um incidente
descoberto ao acaso, através de meios diferentes das práticas normais de funcionamento e que
devido a acção imediata, não resulta em perdas ou ganhos para o Banco.
Monitorização e Controlo de Risco Operacional
O Banco monitoriza o risco operacional através de Auto Avaliações de Risco e Controlo (RCSA),
rastreio de dados de perda interna e análise de Indicadores Chave de Risco (KRI). Numa base
trimestral cada unidade de negócios, proactivamente, identifica e avalia as exposições significativas
ao risco operacional e os controlos em vigor para mitigar esses riscos.
Avaliação de Capital
O Banco adoptou o Método do Indicador Básico de acordo com o Basileia II para mensurar o impacto
do risco operacional nos fundos próprios, segundo as directivas do Aviso n.º 12/GBM/2013, de 31
de Dezembro,.
10.2. Informação Quantitativa - Tabela 14

Estratégia de Liquidez
O Departamento de Gestão de Risco e o Departamento de Tesouraria, conjuntamente com o Comité
de Activos e Passivos (ALCO), recomendam uma estratégia de liquidez geral ou seja, o plano de
liquidez e financiamento para o Banco. A estratégia que está documentada numa circular anual
apresenta:
•
Composição dos activos e passivos.
•
Diversificação e estabilidade dos passivos.
9.3.2. Informação Quantitativa
A tabela seguinte mostra os fluxos de caixa de instrumentos financeiros do Banco de acordo com
seus vencimentos contratuais remanescentes. O vencimento contratual remanescente é definido
como o período entre a data do balanço e a data de vencimento contratualmente acordada do activo
ou passivo, ou a data de vencimento de um pagamento parcial nos termos do contrato de um activo
ou passivo.

Em 31 de Dezembro de 2020:

11. Participações Patrimoniais
11.1. Informação Qualitativa
A rubrica de Participações Patrimoniais é representada pelo valor das acções detidas pelo Ecobank
na SIMO – Sociedade Interbancária de Moçambique. Referir no entanto que, o Ecobank não consolida
a informação para efeitos prudenciais.
11.2. Informação Quantitativa
Tabela 15. Participações Patrimoniais detidas à 31.12.2021

Tabela 12. Análise de Sensibilidade da Taxa de Câmbio
A tabela abaixo ilustra os instrumentos do balanço sensíveis à taxa de câmbio, que em caso de uma
possível alteração na taxa de câmbio em dólares, podem impactar positiva ou negativamente no
resultado do banco.

10. Risco Operacional

9.3. Risco de Liquidez
9.3.1 Informação Qualitativa
O Risco de Liquidez consiste no risco de o Banco ter dificuldade em cumprir com as obrigações
associadas às suas responsabilidades financeiras que sejam liquidadas mediante a entrega de
numerário ou outros activos financeiros. O risco de liquidez surge quando o gap de liquidez entre os
activos e passivos é negativo.
A estrutura de gestão de risco de liquidez descrita abaixo encontra-se de acordo com os requisitos
normativos e melhores práticas internacionais em relação à gestão de risco de liquidez e foi
desenvolvida para garantir que o Banco controla o risco de liquidez a que se encontra exposto.
O Conselho de Administração e a Direcção são os responsáveis pela gestão do risco de liquidez,
sendo que o primeiro é o principal responsável por definir o perfil de risco de liquidez do Banco e
indicar as ferramentas utilizadas para gerir o mesmo risco.
Processo de gestão de risco de liquidez Identificação do risco de liquidez
O plano de liquidez e financiamento inclui indicadores de aviso prévio de risco de liquidez para
auxiliar a identificação imediata do risco no Banco. Os principais indicadores adoptados para
identificação do risco de liquidez são:
•

4

Rápido crescimento de activos financiados por depósitos voláteis

10.1. Informação Qualitativa
O Banco define risco operacional como a possibilidade do Banco sofrer perdas financeiras
relativamente a matérias com trabalhadores, especificações contratuais e documentação, tecnologia,
infra-estrutura, falha e desastre, projectos, influências externas e relações com clientes. O risco
operacional inclui riscos legais mas exclui os riscos do negócio, estratégico e de reputação. O risco
operacional pode decorrer de processos, pessoas, sistemas e situações externas.
O Banco envolveu vários recursos para implementar uma cultura ‘ciente do risco” e para garantir que
todos os riscos operacionais significativos sejam identificados, mensurados, avaliados, priorizados,
geridos, monitorados e tratados de forma coerente e eficaz. O Banco desenvolveu uma política de
risco operacional e vários manuais operacionais com controlos de melhores práticas para gerir e
mitigar a exposição ao risco.
O Conselho de Administração, através do Comité de Gestão de Risco e do Comité de Auditoria,
coordena, facilita e supervisiona a eficácia e a integridade da estrutura de gestão de risco operacional
do Banco. Através dos mesmos Comités monitoriza a adequação dos controlos, o cumprimento das
políticas de risco operacional e o perfil de risco global do apetite ao risco.
O Controlo Interno do Banco monitora a eficácia dos processos, efectua testes aos controlos, valida
as informações sobre riscos e identifica acções correctivas.
A gestão do risco operacional é efectuada através de um Processo de Auto-Avaliação de Risco e
Controlo (RCSA). O processo RCSA decompõe-se nas seguintes etapas:
•
Documentação de actividades de cada área de negócio/função no Banco
•
Identificar e avaliar riscos operacionais chave
•
Identificar controlos chave
•
Avaliar e classificar controlos chave contra riscos relevantes
•
Estabelecer indicadores chave de risco
•
Comunicação dos resultados do RCSA
Identificação de Risco Operacional
A função de Gestão de Risco Operacional em conjunto com as Unidades de Negócios e os responsáveis
do processo identifica e avalia os riscos operacionais inerentes a todos os produtos, actividades,
processos e sistemas principais do Banco. O processo de identificação deve especificar a natureza,
os tipos de risco operacional, as suas causas e o impacto para o Banco. O processo de identificação
emprega uma combinação das seguintes técnicas:
•
Auto-avaliação de risco e controlo;
•
Análise dos processos; e
•
Indicadores Chave de Risco.
O Banco utiliza o aCCelerate, um aplicativo de gestão de risco operacional, para realizar as autoavaliações de risco e dos controlos. O software contém:
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