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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da 
tua família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19. 

O 
MINISTRO da Eco-
nomia e Finanças, 
Max Tonela, pediu 
ontem mais apoio 
do Banco Mun-

dial face à magnitude das 
reformas que o país deve 
empreender visando a sua 
transformação macroeco-
nómica.

“Gostaríamos de ter um 
maior apoio do Banco Mun-
dial na mobilização de re-
cursos”, afirmou Tonela, 
em Washington, nos Esta-
dos Unidos, num encontro 
com o vice-presidente do 
Banco Mundial para a Áfri-
ca Oriental e Austral, Hafez 

Ghanem.
Explicou que a institui-

ção financeira multilateral 
tem prestado auxílio a Mo-
çambique, mas a magnitude 
das reformas que o país deve 
materializar exige a mobili-
zação de mais recursos.

“Temos enfrentado vá-
rios desafios que resultam, 
principalmente, de cho-
ques associados às mudan-
ças climáticas, pandemia 
da Covid-19, acções ter-
roristas no Norte do país e 
agora as incertezas geradas 
pelo conflito entre Rússia e 
Ucrânia”, disse.

Tonela avançou que o 

país tem registado progres-
sos no combate ao “terro-
rismo” na província de Cabo 
Delgado, como resultado da 
cooperação militar com a 
Comunidade de Desenvol-
vimento da África Austral 
(SADC) e o Ruanda.

Explicou que Moçam-
bique conta com a ajuda de 
vários países europeus, afri-
canos e os EUA na formação 
e apoio logístico às Forças 
Armadas de Defesa de Mo-
çambique (FADM).

Na frente contra a Co-
vid-19, prosseguiu, o país 
conheceu avanços, tendo 
conseguido vacinar com-

pletamente 13,6 milhões 
de pessoas, o equivalente a 
89,4% da meta da popula-
ção por imunizar.

Segundo ele, cerca de 
um milhão de pessoas já re-
cebeu pelo menos uma dose 
da vacina contra a Covid-19 
e a taxa de infecção pelo 
novo coronavírus em Mo-
çambique caiu para 0,4%, 
verificando-se igualmente 
uma queda acentuada nos 
internamentos e mortes. 
Nesse contexto, ainda de 
acordo com o ministro, os 
ganhos no combate à doen-
ça estimulam o Governo a 
aliviar as restrições impos-

tas para a prevenção, o que 
será benéfico para a recupe-
ração económica.

Max Tonela congratu-
lou-se também com o en-
tendimento alcançado este 
mês com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) para a 
implementação de um pro-
grama de reformas macroe-
conómicas e estruturais nos 
próximos três anos.

“Esperamos que o acor-
do com o FMI seja aprovado 
com o Conselho de Direc-
tores em Maio e o início da 
implementação do progra-
ma em Junho de 2022”, de-
clarou Max Tonela. 

acolhe hoje a cerimónia 
oficial do lançamento da 
campanha de comerciali-
zação agrícola 2022 e o IV 
Fórum Nacional de Co-
mercialização Agrícola.

A campanha, que 
terá réplicas em todas as 
províncias, vai exortar 
os produtores e inter-
venientes no processo 
de comercialização, di-
vulgar as acções de in-
tervenção dos agentes 
económicos, com a fina-
lidade de garantir a ab-
sorção de todo excedente 
e melhorar a coordenação 
da cadeia de valor produ-
tiva e comercial. 

O Ministério da Indús-
tria e Comércio (MIC) in-
dica, através de uma nota 
recebida na Redacção do 
“Notícias” que, parale-
lamente, será realizada 
uma feira agro-indus-
trial e de serviços, que 
terá a duração de três dias 
e consistirá na exposição 
de produtos agrícolas, 
pecuários, processados, 
fortificados e serviços de 
apoio à cadeia de comer-
cialização.

O lançamento da 
campanha decorre sob o 
lema “Comercialização 

Agrícola Dinamizadora 
do Agronegócio e Indus-
trialização”.

No caso particular da 
província de Maputo, na 
campanha de comercia-
lização agrícola 2021, foi 
fixado como meta mais 
de quatro milhões de to-
neladas de produtos di-
versos. Tratou-se de um 
aumento, quando com-
parado com os cerca de 
3,6 milhões de toneladas 
vendidos no ano anterior.

Na ocasião, as au-
toridades locais iden-
tificaram como cons-
trangimentos a fraca  
intervenção dos agentes 
económicos na cadeia de 
valor de comercialização 
agrícola.

Foi igualmente real-
çada a necessidade de 
uma nova abordagem nas 
modalidades de aprovi-
sionamento, passando 
dos fornecimentos minu-
ciosos para o estabeleci-
mento de contratos entre 
produtores, intermediá-
rios agrários e retalhistas, 
com vista a assegurar a 
estabilidade dos volumes 
transaccionados e preços 
ao longo da cadeia de va-
lor.

AS pessoas vivendo com 
HIV & SIDA passam a ter 
acesso à justiça e cuidados 
de saúde com mais facilida-
de no país, mercê da assi-
natura, ontem, em Maputo, 
pelo Ministério da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e 
Religiosos e o Conselho Na-
cional de Combate ao SIDA.

O documento prevê a 
implementação de abor-
dagens práticas para a in-
tegração e expansão de 
programas e princípios de 
direitos humanos na repos-
ta nacional ao HIV, reduzin-
do, deste modo, as barreiras 
no acesso aos cuidados de 
saúde. Ao mesmo tempo 
maximiza a aceitação e ade-
são ao tratamento. 

O memorando foi ru-
bricado pelo Secretário-
-Permanente do Ministério
da Justiça, Assuntos Cons-
titucionais e Religiosos,

Didier Malunga, e pelo Se-
cretário-Executivo do Con-
selho Nacional de Combate 
ao Sida (CNCS), Francisco 
Mbofana.

Segundo Mbofana, a ex-
periência mostra que a eli-
minação da epidemia passa 
pela redução da vulnerabi-
lidade que leva à infecção 
pelo HIV e por manter foco 
nas pessoas que vivem com 
a doença e as afectadas por 
ela. 

O Secretário-Executivo 
do CNCS destacou a viola-
ção dos direitos humanos, 
as desigualdades de género, 
a violência baseada no gé-
nero e as barreiras significa-
tivas no acesso aos serviços 
de saúde e à justiça.

Lembrou que o Governo 
aprovou o V Plano Estraté-
gico Nacional de Respos-
ta ao HIV (2021-2025) que 
reforça a importância de se 

Parlamento autoriza 
PR a visitar Uganda

A COMISSÃO Permanente da Assem-
bleia da República (CPAR), reunida 
esta terça-feira na sede do Parlamen-
to, em Maputo, na sua XXXIV Sessão 
Extraordinária, aprovou o pedido de 
autorização do Presidente da Repú-
blica, Filipe Jacinto Nyusi, para efec-
tuar uma visita de Estado à Repú-
blica do Uganda, de 27 a 29 de Abril 
corrente, a convite do seu homólogo 
Yoweri Kaguta Museveni.

Chefe do Estado 
dirige-se à nação

Seminário discute 
seguro social  

O PRESIDENTE da República, Fi-
lipe Nyusi, profere hoje, no Gabi-
nete da Presidência da República, 
uma Comunicação à Nação, no 
âmbito do Estado de Calamidade 
Pública. A Comunicação do Che-
fe do Estado é feita no contexto 
da situação actual da pandemia 
da Covid-19 no país, indica um 
comunicado de imprensa recebi-
do na Redacção do Notícias.

O INSTITUTO Nacional de Segurança 
Social (INSS) realiza, a partir de hoje, na 
cidade de Maputo, um seminário nacio-
nal do seguro social. O encontro, de três 
dias, tem como objectivo harmonizar 
os procedimentos técnicos da área de 
seguro social com vista a melhorar cada 
vez mais a actuação e, por conseguinte, 
a prestação de serviços aos utentes do 
sistema, nomeadamente os contribuin-
tes, beneficiários e pensionistas.
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Tete projecta potencial 
artístico-cultural e turístico

Chuva deixa Maputo e Matola 
em risco de eclosão de doenças

Economia

País com reservas
para cinco meses

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 20 de Abril de 2022, não podendo ser vendido separadamente 

Vendedores relutantes em usar
meios digitais para pagamentos

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Centrais
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Agro-negócio prospera
e impacta em Cabo Delgado

A  pandemia não acabou. Todos podemos apanhar a Covid-19, não importa a 
idade,  raça e principalmente onde vive.

Vendedores relutantes em usar 
meios digitais para pagamentos

TEMA central do “Económico” desta 
semana inserido nesta edição e também 
disponível em www.jornalnoticias.co.mz

APOIO ÀS REFORMAS

Governo quer mais
do Banco Mundial

Lançada hoje campanha 
de comercialização agrícola

 A campanha decorre sob o lema comercialização agrícola dinamizadora do agronegócio e industrialização

Aeroportos nacionais
serão reclassificados   
O CONSELHO de Ministros aprovou on-
tem o decreto que classifica os aeropor-
tos nacionais de modo a responderem à 
demanda do tráfego e garantir a gestão 
do espaço aéreo nacional.

Um comunicado do Conselho de Mi-
nistros recebido na Redacção do “No-
tícias”, que entretanto não entra em 
detalhes, refere que a medida visa rees-
truturar estas infra-estruturas à luz da 
Convenção da Aviação Civil Internacio-
nal. O novo decreto revoga o que estava 
em vigor até ontem.

Reunido na 12ª Sessão, o Executivo 

apreciou as informações sobre os pre-
parativos da 57.ª edição da FACIM-2022, 
o balanço comercial agrícola 2021 e os
relatórios da visita do Presidente do
Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a
Moçambique, de 3 a 6 de Abril, da par-
ticipação de Moçambique na cimeira ex-
traordinária virtual do Órgão da SADC
mais os países contribuintes com pessoal
na SAMIM.

Avaliou também a visita de Estado do 
Presidente da República, Filipe Nyusi, à 
República do Botswana, de 13 a 16 do mês 
em curso. 

PESSOAS VIVENDO COM HIV

Acesso à justiça e aos 
cuidados mais facilitado
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abordar a questão dos direi-
tos humanos e barreiras de 
género na resposta ao HIV/
SIDA, por entender que só 
assim é que o país consegui-
rá respeitar o seu compro-
misso de acelerar a reposta 
e o controlo da epidemia até 
2030. 

Para Dídier Malunga, 
este entendimento de-
monstra o compromisso 
institucional de desenvol-
ver acções conducentes 
ao estabelecimento de um 
ambiente de respeito dos 
direitos humanos e mobi-
lização da sociedade para 
a eliminação do estigma e 
discriminação das pessoas 
vivendo com a doença e a 
população-chave.

Fazem parte da popu-
lação-chave, homens que 
praticam sexo com outros 
homens, trabalhadoras de 
sexo, trans-géneros, in-
divíduos em situação de 
reclusão e que consomem 
drogas injectáveis.  

O memorando é rubri-
cado num contexto em que 
o número de novas infec-
ções continua alta no país,
sobretudo entre os mais jo-
vens. Estimativas mostram
que até 2021 cerca de 2,1
milhões de pessoas viviam
com o HIV e, no mesmo
ano, aproximadamente 35
mil indivíduos morreram
por causa do SIDA.

O RECINTO da Feira In-
ternacional de Maputo 
(FACIM), em Marracuene, 
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Se tiveres uma doença crónica como HIV, Hipertensão
ou Diabetes, continua  a ir às consultas e tomar a medicação

de forma regular

VIRGINDADE ou eharussi, em língua 
emakhuwa, é considerado pelos locais 
um dos mais antigos legados de “pureza” 
das raparigas que posteriormente se tor-
nam mulheres, depois de um casamen-
to “condigno”, que, segundo a tradição, 
consiste no pagamento de um dote de in-
sumos ou dinheiro aos pais da noiva. 

O acto é simbólico e significa acei-
tação ou permissão dos pais da noiva ao 
noivo e sua família para a possuir como 
sua esposa.

A cerimónia, que quase se assemelha 
ao lobolo (anelamento) praticado no Sul 
de Moçambique, é designada mahari, 
uma expressão árabe que serve para de-
monstrar a origem desta prática cultu-
ral na Ilha de Moçambique, província de 
Nampula.

Acredita-se que eharussi ou virgin-
dade é simbolismo de honra, respeito 
aos pais vivos, bem como aos antepas-
sados da noiva ou do noivo. É convicção 
ainda local que quando uma rapariga se 
casa por meio de mahari, ainda virgem 
ou “pura”, transmite honra aos pais. E 
para demonstrar a sua satisfação, estes 
passam a herança de bens aos noivos, 
como forma de elogio e encorajamento 
para que as futuras gerações mantenham 
a prática.

Existe uma ligação intrínseca entre 
a virgindade e a prática de mussiro, um 
creme tradicional para a pele, feito a 
partir do caule de uma planta conhecida 
pelo mesmo nome. Nas vésperas do seu 
matrimónio, a rapariga é obrigada a co-
locar a máscara (untar a face) do mussiro 
até ao dia do seu casamento, quando ela 
é dada um banho por todo o corpo, com 
recurso a este creme. Isto acontece por se 
acreditar que esta planta medicinal tem 

o poder de purificar e ou amaciar o corpo
da donzela que está prestes a ser tomada
como esposa.

É imprescindível falar de mahari na 
sociedade ou nos povoados do distrito da 
Ilha de Moçambique, visto que, actual-
mente, o harussi ou eharussi (virginda-
de) passou a ser tratado como uma fonte 
de renda.

Se um rapaz, seja ele viente ou nativo, 
se envolver sexualmente com uma rapa-
riga virgem sem ter primeiro falado ou 
pedido autorização dos pais, segundo a 
tradição local, a família da moça faz uma 
queixa ao tribunal local que, por sua vez, 
determina o pagamento de uma multa 
que varia de cinco mil a 10 mil meticais. 

O rapaz é ainda obrigado a comprar 
joias de ouro puro como anéis, colares, 
assim como vestidos, que são chama-
dos de massungui em língua nahara ou 
emakhuwa da Ilha de Moçambique, um 
tipo de vestidos típicos da cultura árabe. 
Deve também construir uma casa, uma 
cama casal e comprar colchão, mantas e 
lençóis, entre outros bens. Tudo isso ser-
ve de punição ao jovem e é considerado 
um exemplo de disciplina, para desenco-
rajar outros rapazes a enveredar por este 
tipo de práticas.

Igualmente, nos dias que correm, a 
virgindade ou eharussi, na Ilha de Mo-
çambique, tornou-se uma fonte de opor-
tunismo, onde algumas raparigas alegam 
serem virgens quando se envolvem com 
visitantes, particularmente estrangeiros, 
como forma de obrigá-los a pagar o dote, 
um tipo de lobolo indesejado, como for-
ma de recompensar os pais das raparigas.

Escrito por Emmanuel Mahira para 
Tsevele

www.tsevele.co.mz
info@tsevele.co.mz

UMA EXALTAÇÃO À VIDA

Eharussi ou virgindade 
feminina: um legado 
de “pureza”?

Imagem representativa da cerimónia mahari (casamento)
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Refazer-se dos abalos
e projectar potencial
artístico-cultural e turístico

A 
PROVÍNCIA de Tete, 
com a indumentária 
composta por várias 
características étnicas, 
culturais e artístico-

-paisagísticas, foi seriamente
afectada, tal como todo o país,
pela pandemia da Covid-19,
doença que obrigou ao encer-
ramento de todos os eventos de
massas e não só.

Isolados, nas suas residên-
cias, em cumprimento das me-
didas restritivas decretadas para 
prevenção do novo coronavírus, 
esta região do país viu os seus 
alicerces artístico-culturais 
abalados, sobretudo porque os 
operadores do sector, incluindo 
turístico, não tinham por onde 
fazer trilhas às suas obras, muito 
menos gente para mostrar, pois 
todas as fronteiras estavam en-
cerradas. 

Agora, no quadro do “novo 
normal”, os fazedores das ar-
tes e cultura querem, mais uma 
vez, “rasgar o manto” da crise 
que viveram nos últimos dois 
anos e provar que Tete, com 
todo o seu potencial, pode vol-
tar a oferecer as suas famosas 
danças típicas como Nhau e Ka-
daba, que retratam o implorar 
aos espíritos de ex-guerrilheiros 
tradicionais. 

A música e danças tradicio-
nais, artes plásticas e literatura 
são outros “pratos” que, pre-
parados, podem ser servidos 

Nyau, uma das danças tradicionais de Tete e património da humanidade

à mesa das artes, o mesmo se 
pode dizer em relação a escul-
turas em pau-preto, cerâmica, 
cestaria, latoaria e ferragem, 
actividades praticadas nesta, 
à despeito das visitas ao pa-
trimónio histórico e arqueoló-
gico que lá abunda.

A “Terra dos 6 C” - em refe-

ESTÁ para breve a promoção 
de gastronomia predomi-
nante na província de Tete, 
através da realização dos fes-
tivais do “Cabrito, capenta 
e pende”. Espera-se ainda 
pela criação de mais festivais 
do género, que deverão estar 
aliados à degustação de be-
bidas tradicionais típicas da 
“Terra dos 6 C”.

Estas acções serão imple-
mentadas no âmbito da es-
tratégia de animação turística 
e farão parte de um projecto 

de promoção de gastronomia 
nacional. 

A par dos festivais de culi-
nária, estão em curso traba-
lhos para o retorno dos espec-
táculos do Nyau, uma dança 
que foi elevada à categoria de 
património da humanidade.

“Queremos que a dança 
seja mais conhecida no país, 
pelo que iremos promover a 
sua digressão por outras pro-
víncias, mas antes retomare-
mos os festivais que têm como 
fases a localidade, posto ad-

ministrativo, distrital e pro-
vincial”, prometeu.

Acrescentou que ainda 
este ano será implementado 
o festival provincial do “Ngo-
ma”, no distrito de Angónia,
que será um reaproveitamen-
to do evento distrital que já
vinha acontecendo em anos
anteriores. Em paralelo, o
mosaico cultural desta região
será exibido na vizinha Re-
pública da Zâmbia em dois
eventos culturais, nos quais
Tete vai participar.

“Servir” a típica gastronomia

A INCLUSÃO do distrito de Cahora Bassa na lista dos primeiros 
pontos de expansão do movimento “Representando Vidas” é 
estratégica e visa promover a ligação entre o património na-
tural e cultural, tudo para o deleite dos turistas e visitantes lo-
cais, sobretudo da zona da albufeira. E este é um dos principais 
pontos de investimento turístico na província.

Richard Baulene anunciou que há, também, um conjun-
to de iniciativas em carteira para a exploração daquela área, 
como a criação de pacotes turísticos que promovem a deslo-
cação de visitantes, tanto domésticos como internacionais à 
albufeira, uma ideia que está ser a amadurecida junto dos ope-
radores turísticos baseados em Cahora Bassa.

O valor do turismo 
em Cahora Bassa

Richard Baulene, director provincial de Cultura e Turismo

Atrair mais empresários
O CONSELHO Executivo Pro-
vincial está a investir na pro-
dução de reportagens sobre o 
potencial turístico de cada dis-
trito, para posterior divulgá-las, 
a fim de atrair empresários que 
possam investir em empreendi-
mentos turísticos. 

Com efeito, os locais esco-

lhidos como monte Caloera, na 
cidade de Tete, região turística 
de Boroma, em Marara, visão 
do Cruzeiro de Santa Barbara, na 
cidade de Moatize, entre outros.

“Já foram escalados 10 dis-
tritos para a recolha de dados 
sobre o potencial turístico e 
produzidas mais de cinco re-

portagens. Portanto, muito em 
breve arrancamos com a di-
vulgação, porque entendemos 
ser necessário promover estas 
potencialidades, para conse-
guirmos atrair o investimento e 
consequentemente introduzir a 
turistificação destes e outros lo-
cais geográficos”, concluiu.

rência à abundância do carvão, 
calor, chicoa, capenta, cabrito 
e Cahora Bassa - tem também 
muito para oferecer no campo 
da gastronomia.

É neste sentido que fazedo-
res de várias modalidades artís-
ticas, promotores de eventos e 
operadores turísticos da provín-
cia de Tete poderão beneficiar, 
até 2024, de apoios do Governo, 
traçados no quadro do movi-
mento “Representando Vidas”. 
Esta iniciativa cultural foi dese-
nhada no âmbito da implemen-
tação estratégica para animação 
e recuperação turístico-cultural 
pós-Covid-19.

A acção é levada a cabo pelo 

Conselho Executivo Provin-
cial de Tete (CEP) que, numa 
primeira fase, vai consistir na 
produção e realização de es-
pectáculos de teatro, humor, 
comédia e poesia nas diversas 
estâncias turísticas da cidade de 
Tete. Depois, esta iniciativa será 
expandida, gradualmente, para 
os distritos de Changara, Moa-
tize, Cahora Bassa, Mutarara e 
Angónia.

O director provincial de 
Cultura e Turismo, Richard Bau-
lene, explicou que o programa 
visa aproximar os bens culturais 
aos turistas, assim como os ar-
tistas aos promotores de even-
tos e operadores turísticos. A 

ideia é criar oportunidades para 
a geração de renda para todos os 
intervenientes.

“Após o relaxamento das 
medidas de prevenção, os es-
pectáculos retomaram”, con-
gratulou Baulene, lamentando, 
entretanto, o facto de até agora 
cingirem-se apenas à música.  
Da auscultação feita, o execu-
tivo considerou esta iniciativa 
mais inclusiva, por isso, o go-
vernante garantiu que o leque 
de actividades culturais irá au-
mentar ao longo do tempo.

Lembrou que o sector da 
Cultura e Turismo foi o mais 
afectado pelos condicionalis-
mos impostos pela pandemia, 
desde a entrada em vigor dos 
primeiros decretos. E se assis-
tiu à suspensão de actividades 
artístico-culturais e ao encer-
ramento de empreendimentos 
turísticos e locais públicos de 
diversão da província. 

Richard Baulene lamenta, 
igualmente, o facto de a pan-
demia ter levado para o de-
semprego uma grande massa 
de gente, para além de ter em-
purrado os empreendedores e 
fazedores de artes e cultura para 
a falência. 

Para o director Baulene, o 
horizonte de três anos foi esti-
mado apenas por uma questão 
estratégica, pois a ideia é faci-
litar a avaliação do impacto do 
projecto. Contudo, pretende-se 
que, ao longo deste período, os 
beneficiários se apropriem do 
movimento e assegurem a sua 
continuidade por mais tempo, 
em todos os distritos, o que, 
segundo Baulene, permitirá fa-
zer das artes e cultura um meio 
certo de empreendedorismo, 
captação de renda e promoção 
da indústria cultural.

Estâncias turísticas vão beneficiar de apoio financeiro

Monte Caloera

Cruzeiro de Santa Bárbara

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Chamadas de Socorro   ---------- 82 198

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

POLÍCIA:   --------------------------------- 199

Corpo da Polícia

Maputo:   ------------------------ 21622001

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

Serviço Geral ------------------  21629554

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

Serviço Geral ------------------- 21620457

Hospital Militar ------------- 21616825/8

José Macamo ------------------- 21600044

Idem ------------------- 21600045

Geral de Mavalane ------------ 21675167

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine, 
2791, r/c

XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153, 
r/c

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Jovem, neste momento, o 
lado maningue nice da vida 

é usar máscara e proteger-se 
da Covid-19. Eu uso 

a máscara. E tu?

O QUE É ACTIVIDADE ECONÓMICA?

 “Economia para Todos”

O que é actividade económica?

Actividade económica é o trabalho desenvolvido pelo indivíduo, pelas empresas 
e pelo governo, com o objectivo de satisfazer as suas necessidades e as da 
sociedade em geral, resultando em recebimento de dinheiro ou rendimentos.

A actividade económica divide-se em três fases:

a) Produção de bens e serviços (alimentos, vestuário, energia, fornecimento
de água, entre outros);

b) Distribuição de dinheiro ou riqueza criados no processo de produção de
bens e serviços, na forma de:

• salários para os trabalhadores;

• lucros para os donos das empresas;

• juros para os que poupam ou emprestam dinheiro; e

• rendas para os proprietários de edifícios, casas, armazéns e
outros bens imóveis.

c) Uso do dinheiro ou riqueza criados no processo de produção para consumo
ou poupança para investir no futuro.

PUBLICIDADE

DEVIDO ÀS CHUVAS

Maputo e Matola em risco
de eclosão de doenças

V
ÁRIAS famílias em 
bairros como Li-
berdade, Fomento, 
Machava e Nkobe, 
na Matola; Costa do 

Sol, Hulene e Maxaquene, 
entre outros, na cidade de 
Maputo, estão ameaçadas 
por diarreias, malária, entre 
outras enfermidades, devido 
às inundações  ocasionadas 
por chuvas que têm caído nos 
últimos dias, aliadas ao fraco 
saneamento do meio.

Em muitos destes bairros 
a recolha de lixo é deficiente 
e os sistemas de drenagem 
apresentam águas estagnadas 
por longos dias, exalando um 
cheiro desagradável e consti-
tuindo um campo fértil para a 
reprodução de mosquitos.

Numa ronda por alguns 
destes bairros, fustigados por 
uma nova vaga de chuvas 
desde sexta-feira passada, o 
“Notícias” constatou que al-
gumas pessoas abandonaram 
as suas casas para minimizar 
os riscos, mas as que não têm 
alternativas continuam a vi-
ver os velhos dramas.

É o caso de Joana Pedro, 
da Costa do Sol, que como o 
quintal está inundado lutava 
para retirar água para fora de 
casa, uma estratégia pouco 
eficiente, pois as valetas pró-
ximas não conseguem escoá-
-la.

A mesma situação é vivida
na Matola, onde os residentes 
renovaram apelos antigos 
para a construção de valas de 
drenagem.

“A casa, assim como mui-
tas outras do bairro, está na 
água, há muito tempo. Com 
a chuva que cai desde sexta-
-feira o problema piorou. O

Município sabe da situação, 
mas não intervém”, disse Al-
bazine João, da Liberdade.

Albertina Alexandre, do 
mesmo bairro, tem o quintal 

sos de resíduos que carecem 
de recolha por forma a que 
sejam imediatamente remo-
vidos.

Segundo Alice de Abreu, 
vereadora de Saúde e Acção 
Social, o acúmulo de lixo na 
época chuvosa concorre para 
o aumento de doenças rela-
cionadas com o fraco sanea-
mento do meio, como a ma-
lária, as diarreias, incluindo
a cólera, as parasitoses, entre
outras.

“É importante que melho-
remos as condições de sanea-
mento do meio, seja durante 
ou fora da época (chuvosa), 
alertando ao Município sobre 
o acúmulo de lixo em locais
impróprios bem como a reali-
zação de jornadas regulares de 
limpeza”, vincou.

DOIS corpos foram encontrados ontem na 
zona da fábrica “Darling”, próximo à lixei-
ra de Malhampsene, no Município da Ma-
tola, província de Maputo.

Um dos corpos, achado na linha fér-
rea de Goba, quase por baixo do viaduto 
da Estrada Nacional Número 4 (EN4), é de 
um indivíduo de sexo masculino, de apa-
rentemente 50 anos de idade. Segundo a 
Polícia e os mirones, apresentava sinais de 

agressão.
O outro foi encontrado junto à lixeira de 

Malhampsene, a escassos metros do outro. 
De acordo com Polícia, trata-se de um 

mendigo que era frequentemente visto nas 
imediações e acredita-se que tenha morri-
do de doença. 

Até à altura da retirada da equipa de Re-
portagem do “Notícias” os corpos perma-
neciam no local.

Dois corpos achados 
na zona da “Darling”

alagado e vive numa barraca 
que ainda não foi atingida pe-
las águas.

“Eu e a minha família so-
fremos de problemas da pele, 
pois mergulhamos com fre-
quência os pés nesta água. 
De noite descansamos com 
dificuldades. Para além de 
nos abrigamos numa barra-
ca, estamos vulneráveis aos 
mosquitos”, referiu.

UM PERIGO CHAMADO 

LIXEIRAS

O CONSELHO Municipal 
da Cidade de Maputo alerta 
para o perigo de lixeiras a céu 
aberto nas comunidades, que 
são o principal foco de doen-
ças, principalmente na época 
chuvosa.

A preocupação prende-
-se com a concentração de
resíduos sólidos a céu aberto,
nalguns casos próximo às re-

sidências e com crianças que 
inocentemente brincam nes-
ses espaços. 

O Município de Maputo 
lançou um apelo para que as 
pessoas comuniquem os ca-

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  002/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 19 Abril
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 63,20 64,46     63,83

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,25 4,34      4,30
  Botswana Pula 5,44 5,55      5,50
  eSwatini Lilangueni 4,25 4,34      4,30
  Mauricias Rupia 1,47 1,50      1,49
  Zâmbia Kwacha 3,64 3,71      3,68

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 492,02 501,83    496,93
  Malawi Kwacha 78,63 80,19     79,41
  Tanzânia Shilling 27,25 27,80     27,53
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 13,59 13,86     13,73
  Canada Dolar 50,03 51,03     50,53
  China/Offshore Renminbi 9,86 10,06      9,96
  China Renminbi 9,90 10,09     10,00
  Dinamarca Coroa 9,17 9,35      9,26
  Inglaterra Libra 82,17 83,80     82,99
  Noruega Coroa 7,17 7,31      7,24
  Suécia Coroa 6,60 6,73      6,67
  Suíça Franco 66,91 68,24     67,58
  União Europeia Euro 68,24 69,60     68,92

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,5567100  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.965,61000
Venda..............  1.966,38000

Maputo,  20.04.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

PUBLICIDADE

PAULINO CHECO, DA AIM 

AS Pequenas e Médias Empre-
sas (PME) que operam no cor-
redor de Nacala, província de 
Nampula, absorvem apenas 
10 por cento das oportuni-
dades de negócios disponí-
veis,num mercado com um 
potencial de 500 milhões de 
dólares norte-americanos 
para bens e serviços.

O facto deve-se às difi-
culdades que as PME mo-
çambicanas enfrentam para 
concorrer num mercado al-
tamente competitivo, onde 
operam multinacionais com 
um padrão muito elevado 
de exigência, em termos de 
qualidade e eficiência, o que 

obriga os fornecedores de 
bens e serviços a procura-
rem soluções em mercados 
internacionais,factor que 
afecta o seu posicionamen-
to e desempenho naquela 
região.

O cenário é reconhecido 
pelas autoridades moçam-
bicanas, incluindo a Agên-
cia de Promoção de Inves-
timentos e Exportações 
(APIEX) entidade executora 
do projecto de fortaleci-
mento das PME fornecedo-
ras de bens e serviços aos 
grandes empreendimentos 
no Corredor de Nacala, com 
vista ao crescimento social 
inclusivo e desenvolvimen-
to da economia nacional. 

Em entrevista concedida 
há dias à AIM, o coordena-
dor do projecto de assis-
tência técnica para ligações 
empresariais naquela re-
gião, António Macamo, as-
segurou que o cenário tende 
a melhorar desde o lança-
mento, há três anos, de uma 
iniciativa financiada pelo 
Banco Africano de Desen-
volvimento (BAD) no valor 
de 1,2 milhão de dólares. 

“O potencial do mer-
cado naquela região está 
estimado em cerca de 500 
milhões de dólares e a ab-
sorção desse mercado por 
parte das empresas locais 
é muito limitada por cau-
sa das exigências. Para re-

verter a situação, a APIEX 
preparou empresas locais 
para melhorarem a sua ca-
pacidade de fornecimento 
de bens e serviços”,disse a 
fonte. 

De acordo com a fonte 
da APIEX, graças a esta in-
tervenção que concedeu as-
sistência técnica, já existem 
pelo menos 32 empresas em 
empreendedorismo técni-
co, padrões de qualidade 
(normas ISO) e higiene, se-
gurança e saúde ocupacio-
nal, factor que impulsionou 
as PME em 2021 a factura-
rem cerca de 50 milhões de 
dólares com a venda de bens 
e serviços dentro de padrões 
exigidos localmente.

O FUNDO Monetário Internacional (FMI) melhorou 
ontem, ligeiramente, a previsão de crescimento eco-
nómico para a África subsaariana em 0,1 por percen-
to, passando para 3,8% e mantendo a estimativa de 
4% para 2023.

De acordo com as Previsões Económicas Mun-
diais divulgadas no âmbito dos encontros de Prima-
vera, as economias da região vão crescer 3,8% este 
ano, registando-se uma expansão de 3% em Angola 
e de 6,1% na Guiné Equatorial, que assim interrom-
pe vários anos de recessão, embora deva voltar a um 
crescimento negativo no próximo ano.

Segundo o documento, a Nigéria, a maior econo-

mia da região, deverá registar uma expansão econó-
mica de 3,4% e de 3,1% neste e no próximo ano, o 
que representa uma melhoria de 0,7 e 0,4 pontos per-
centuais, respectivamente, face à actualização de Ja-
neiro das Previsões Económicas Mundiais divulgadas 
em Outubro do ano passado.

“Na África subsaariana, os preços mais altos dos 
alimentos vão prejudicar o poder de compra dos 
consumidores, principalmente entre as famílias com 
menores rendimentos”, lê-se no relatório.

 A fonte acrescenta que um aumento de preços vai 
influenciar negativamente a procura interna. Por ou-
tro lado, a agitação social e política, principalmente 

na África Ocidental, também influencia a perspectiva 
de evolução das economias da região”.

Ainda assim, a subida dos preços de petróleo, que 
tem estado acima dos 100 dólares, é um ponto positi-
vo para os principais exportadores na região, como a 
Nigéria e os lusófonos Angola e Guiné Equatorial, que 
em conjunto deverão crescer 3,4% e 3,1% em 2022 e 
2023.

O relatório ontem divulgado não apresenta as 
previsões para todas as economias africanas cuja aná-
lise regional só ficará disponível na próxima semana, 
quando for divulgada o relatório sobre as Previsões 
Económicas para a África subsaariana.

A PRODUÇÃO pecuária global 
na província do Niassa, refe-
rente ao ano passado, atingiu 
um volume estimado em cer-
ca de 2,2 mil toneladas, re-
presentando um crescimento 
de 11,7 por cento em relação 
a 2020, ano durante o qual foi 
alcançado um rendimento de 
1,9 mil toneladas.

Judite Massengele, gover-
nadora do Niassa, que revelou 
o facto recentemente, acres-
centou que daquele volume
de produção 178,8 toneladas
são referentes à carne bovina
conseguida em  2021 contra as
164,8 toneladas do ano ante-
rior.

Segundo a governadora, os 
ganhos resultam da realização 
de constantes campanhas de 
vacinação obrigatória, banhos 
carracidas, disponibilização 
atempada de imunizantes, 
bem como da implementação 
de medidas de controlo do 
movimento de animais.

“Há também um aumento 
de capacidade de prestação de 
assistência técnica aos produ-
tores de animais, através de 
contratação e equipamento 
aos extensionistas.

Falando no lançamento da 

campanha de vacinação  re-
ferente ao corrente ano, que 
teve lugar no posto adminis-
trativo de Chissaua, distrito 
de Mecanhelas, Massengele 
destacou que a sua provín-
cia registou um crescimento 
médio de 62 por cento no ano 
passado contra 61 de 2020, no 
tocante a inoculação do gado 
bovino contra o carbúnculo 
hemático e sintomático.

Para o alcance do cresci-
mento satisfatório que o sub-
sector pecuário no Niassa tem 
vindo a registar nos ultimos 
três anos, a governante desta-
cou também as intervenções 
do sector público, dos parcei-
ros de cooperação e desenvol-
vimento e do empresariado 
local.

“Temos uma enorme ex-
pectiva  de  que todos criadores 
de gado bovino, em particular, 
vão levar os seus animais aos 
postos de vacinação indicados 
pelas autoridades, como con-
tributo para a defesa da saúde 
pública e promoção da produ-
ção pecuária”- disse.

Niassa conta com um 
efectivo estimado em cerca 
de 34 mil cabeças de bovinos 
e espera-se uma cobertura 

de vacinação acima de 90 por 
cento, atendendo que algu-
mas cabeças se encontram em 
regiões de difícil acesso devido 
à degradação das vias.

A campanha decorre em 
simultâneo com o combate 
à doença de Newcastle que 
ataca as aves, em particular as 
galinhas, raiva de cães e gatos, 
estando disponíveis quantida-
des suficientes para cobrir as 
necessidades da província.

No entanto, os criadores 
no distrito de Mecanhelas, 
que conta com maior numero 
de efectivos em Niassa,  com 
cerca de 14 mil de um univer-
so de 28 mil cabeças existen-
tes na província, manifesta-
ram a sua apreensão face ao 
roubo de animais vivos nos 
respectivos currais por desco-
nhecidos.

Pediram a intervenção 
do governo para uma maior 
presença da Policia da Repu-
blica de Moçambique ao ní-
vel daquela parcela do país, 
para além de acreditarem no 
envolvimento de cidadãos 
malawianos e nacionais que 
depois de abater os animais 
comercializam a carne no 
mercado do pais vizinho.

Cresce oferta 
de produtos
de pecuária no Nissa

CORREDOR DE NACALA

PME absorvem poucas 
oportunidades de negócio

FMI melhora previsões 
para África subsahariana

Macamo avança que as 
PME capacitadas registam 
um desempenho assinalável 
no fornecimento de bens 
e serviços, com destaque 
para a companhia Kenmare 
Resources plc, que explora 
a Moma Titanium Minerals 
Mine, situada na costa norte 
de Moçambique, distrito de 
Moma, província de Nam-
pula, com investimento de 
1,2 bilião de dólares. Esta 
celebrou em 2020 contra-
tos de fornecimento com 
empresas moçambicanas no 
valor de 40 milhões de dó-
lares.

Além da Kenmare, ou-
tras empresas tais como os 
Portos e Caminhos de Fer-
ro de Moçambique (CFM) 
na zona norte, o consórcio 
indiano, International Coal 
Ventures Limited (ICVL), 
que reiniciou a exploração 
de carvão metalúrgico nos 
seus activos na província 
de Tete, e a Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa (HCB) ma-
nifestam o seu interesse de 
localizar a compra de bens 
e serviços que neste mo-
mento são adquiridos fora 
do país.

“Como resultado do su-
cesso da nossa intervenção, 
a Kenmare premiou cinco 
das quatro PME que passa-
ram da formação promovi-
da pela APIEX e o BAD, ten-
do manifestado a vontade 
de apoiar a continuidade do 
projecto de assistência téc-
nica para ligações empresa-
riais no Corredor de Naca-
la”,anotou. 

O referido projecto, com 
uma duração de pouco mais 
de três anos, foi implemen-
tado ao longo do Corredor 
de Nacala numa extensão de 
cerca de 913 quilómetros, 
que liga o distrito carboní-
fero de Moatize, na provín-
cia central de Tete, ao porto 
de Nacala, na província de 
Nampula.-(AIM)

INAE denuncia falsos inspectores
A INSPECÇÃO Nacional 
das Actividades Econó-
micas (INAE) denunciou, 
ontem, em Maputo, a cir-
culação de falsos inspec-
tores, que se dirigem aos 
agentes económicos para 
burlar e extorquir valores 
monetários.

Segundo a inspecto-
ra-geral, Rita Freitas, o 
INAE tem recebido infor-
mações de burla e extor-
são protagonizadas por 
indivíduos desconhecidos 
que se fazem passar por 
funcionários da institui-

ção, da Inspecção da Saú-
de ou do Trabalho.

“Assim, nós gostaría-
mos de chamar atenção a 
todos os agentes econó-
micos para que estejam 
vigilantes e solicitem às 
brigadas de inspecto-
res para que se identifi-
quem”, disse. 

Acrescentou que 
quando se faz inspecção os 
agentes sempre se apre-
sentam no mínimo em 
número de dois, devida-
mente identificados com 
uma credencial e crachás 

da instituição e nunca um 
funcionário sozinho.

Freitas apontou ainda 
que a INAE não comunica 
aos agentes económicos 
que vai fazer a inspecção 
nem aborda sobre o valor 
da multa no local, uma 
vez que o trabalho respei-
ta um processo que deve 
ser instaurado ao agen-
te económico, de acordo 
com o enquadramento 
legal disponibilizado pelo 
gabinete jurídico, que faz 
a verificação e de seguida 
aplica as penalizações.

De acordo com o ins-
pector-geral de Saúde, 
Martinho Djedje, as clí-
nicas privadas são o alvo 
principal dos impostores, 
mas estas sempre se aper-
cebem da sua proveniên-
cia duvidosa e comuni-
cam às autoridades.

Djedje referiu que to-
das as inspecções são 
feitas presencialmen-
te, nunca ao telefone, e 
as multas não são pagas 
através de plataformas 
electrónicas. 

Por sua vez, o inspec-

tor-geral-adjunto do Tra-
balho, Paulino Muthom-
bene, disse que este mal 
só pode ser ultrapassado 
com ajuda dos emprega-
dores.

“Este parceiro econó-
mico deve deixar de ser 
vulnerável e ganhar co-
ragem para denunciar os 
impostores”, frisou.

Muthombene apontou 
que a maior parte dos em-
pregadores teme as visitas 
de inspecção, por isso têm 
sido vítimas de imposto-
res. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A VOZ DO MUNÍCIPE

Reabertura da estrada
de Nhangau alivia utentes
A REABERTURA, dois meses depois, da 
estrada terraplanada que dá acesso ao 
posto administrativo de Nhangau, nos 
arredores da cidade da Beira, mereceu 
uma nota positiva dos utentes da via.

Mouzinho Fuleide, que se dedica à 
extracção do carvão vegetal em China-
macondo, referiu que durante a intran-
sitabilidade daquela estrada, devido às 
chuvas que provocaram o desabamento 
de uma ponte, a vida era muito difícil.

Cada saco de carvão de 50 quilogra-
mas que transportava de bicicleta até aos 

mercados da Manga-Loforte, Manga-
-Mascarenhas, Manga-Mungassa, Vaz e
Munhava, chegava a custar 800 meticais
contra os actuais 600.

Para Amélia Araújo, a reabertura da-
quela estrada, depois de uma paralisação 
de aproximadamente dois meses, permi-
te o escoamento do pescado e produtos 
agrícolas provenientes de Nhangau. 

Bernardo Manuel, transportador de 
táxi-mota, indicou que cobrava 350 me-
ticais por viajante neste troço de 30 qui-
lómetros, entre o cruzamento da Estrada 

Nacional número Seis (EN6) e Nhangau.
Acrescentou que com esta reabertu-

ra da via é possível que os autocarros de 
transporte público liguem Beira-Nhan-
gau, o que será uma mais-valia na vida 
daquela comunidade com traços rurais.

Por seu turno, Verónica Bulaunde, 
disse que agora foi reposta a livre circu-
lação de pessoas e bens, numa altura que 
coincide com a abertura da campanha 
de pesca deste ano. Isso só vai  facilitar 
as trocas comerciais entre pescadores e 
consumidores. 

Mouzinho Fuleide Bernardo Manuel Amélia Araújo Verónica Balaunde

HORÁCIO JOÃO 

O 
HOSPITAL Central 
da Beira (HCB) volta 
a registar um intenso 
movimento de doen-
tes, depois de aproxi-

madamente dois anos de fraca 
procura, na sequência das me-
didas restritas impostas pelo 
novo coronavírus.

A situação, que também 
se verifica nas restantes uni-
dades sanitárias espalhadas 
um pouco por toda a urbe se 
deve principalmente ao fac-
to de o presente momento ser 
caracterizado por diversas en-
fermidades, muitas delas rela-
cionadas com a suspensão do 
atendimento normal de doen-
tes, devido à Covid-19.  

Segundo o porta-voz do 
Serviço de Urgências daque-
la unidade sanitária, Ricardo 
Molinho, actualmente obser-
vam-se muitas enchentes, so-
bretudo por causa de doenças 
gerais resultantes, fundamen-
talmente, das mudanças cli-
máticas, como gripes, e casos 
de diarreias, malária, entre ou-
tras enfermidades.

“O Banco de Socorros do 
Hospital Central da Beira, em 
particular, atende diariamen-
te, até 200 pacientes”, revelou.

Ricardo Molinho acres-
centou que se se incluírem os 
registos da pediatria o movi-
mento diário ultrapassa os 300 
pacientes, contra uma média 
de 150 na fase crítica da pan-
demia do novo coronavírus. 
Na altura, algumas consultas 
estavam suspensas para evitar 
a contaminação de doentes e/
ou acompanhantes pela Co-
vid-19”.

Para estancar aglomera-
dos, recorde-se, estavam can-
celadas todas as consultas e 
controlos externos, incluindo 

HCB volta a registar
intenso movimento

operações electivas, mas agora 
já foram retomadas, destacan-
do-se a recepção dos doentes 
de taxa moderada e casos aci-
dentados.

Depois da sua estabiliza-
ção, os pacientes são imedia-
tamente encaminhados para as 
consultas seguintes, mediante 
cada caso que pode ser para ci-
rurgia, ginecologia, ortopedia, 
neurologia, neurocirurgia, en-
tre outros.

“Quase foram dois anos em 
que não se operavam doentes, 
apenas se faziam interven-
ções electivas. Agora há muita 
pressão dos médicos sobre as 
consultas externas, como de 
medicina, cirurgia e gineco-
logia porque havia pendência 
sobretudo nos últimos anos”, 
elucidou.

De acordo com Molinho, 
este movimento representa 
uma grande carga horária no 
seio dos profissionais de saúde 
naquele hospital, mas todos 
entendem que cada um exe-
cuta a sua tarefa com profissio-
nalismo e humanização para 
salvar vidas.

Numa altura em que a ci-
dade da Beira ainda continua a 
ser fustigada por chuvas inten-
sas, também multiplicam-se 
as doenças de origem hídrica, 
com acumulação de lixo e, 
consequentemente, a multi-
plicação do mosquito anófeles, 
principal vector da malária.

No entanto, com vista a 
fazer face às enchentes no Ser-
viço de Urgência foi introduzi-
da uma taxa moderada de 100 
meticais por doente para os 

casos de pacientes não referi-
dos e não graves que poderão, 
por conseguinte, ser atendidos 
em outras unidades de menor 
dimensão. 

Mesmo assim, a situação 
continua a agravar-se, pois 
os centros de saúde da cidade 
passam igualmente por mo-
mentos de grande pressão. 

“Ainda assim, estamos a 
funcionar e não temos muitos 
motivos de alarme. Os médi-
cos e especialistas estão aqui, 
e vamos trabalhar até que tudo 
venha a ser reaberto completa-
mente”, desejou a nossa fonte, 
alertando, no entanto, a inten-
sificação das medidas de pre-
venção de doenças.

Num outro desenvolvi-
mento reconheceu que a su-
perlotação voltará a consti-

Enchentes voltam a caracterizar o Banco de Socorros do HCB

O INTENSO movimento que se regista no Hospi-
tal Central da Beira exige o redobrar de esforços 
principalmente por parte dos serventes e pessoal 
ligado aos cuidados intensivos e moderados dos 
doentes.

“Agora voltamos a trabalhar intensamente. 
Não temos tempo para nada”, afirmou Cremilda 
Vontade, servente naquele hospital, assumindo, 
ainda assim, que está pronta a cumprir o seu de-

ver.
Por sua vez, o “maqueiro” Francisco Andrade 

e o cuidador intensivo e moderado Jaime Charles 
concordam com a Cremilda, reconhecendo que 
o lema do sector da saúde visa preservar a vida.

“Voltamos a trabalhar sob pressão devido à
maior procura dos pacientes”, realçaram, rea-
firmando contudo a necessidade de assumirem 
a missão que afinal, abraçaram voluntariamente. 

Cresce a demanda

ENQUANTO isso, o Serviço de 
Urgências do Hospital Central 
da Beira defende a necessida-
de de manter, dentro daquele 
recinto, apenas o doente, por-
que o espaço físico é limitado 
e também há risco de alguém 
contrair outras doenças.  

Por isso só pode entrar 
naquele Banco de Socorros o 
acompanhante do paciente 
que não pode caminhar sozi-
nho. No hospital existe pessoal 
denominado “maqueiro” que 
pode fazer este trabalho, so-
bretudo quando se pretende 
submeter o doente aos exames 
de Raio X.

“O que se recomenda aqui 
é que basta o acompanhante 
ser atendido e deixar o seu fa-
miliar na cama, ele pode ficar lá 
fora, tanto mais que no proces-
so do paciente consta o con-
tacto e, em caso de qualquer 
necessidade, nós telefonamos 
para o seu familiar”, clarificou.

E quando tiver alta o doen-
te vai ao encontro do seu fami-
liar que está lá fora. “Pedimos 
que compreendam as nossas 
exigências. Primeiro, estamos 
a defender a  integridade do 
acompanhante, porque pode 
estar aqui dentro e sujeitar-se a 
alguma infecção”.

Acompanhantes 
fora das instalações

As cadeiras disponíveis no 
Banco de Socorros são exclu-
sivamente para os doentes que 
estão à espera dos resultados 
médicos e exames.

Em termos de protecção 
dos utentes, existe uma equi-
pa de segurança privada con-
tratada especialmente para o 
efeito, sobretudo no controlo 
do portão exterior, enquanto a 
entrada do interior é responsa-
bilidade dos guardas internos.

Por outro lado, Molinho la-
mentou a existência de pessoas 
que circulam nos corredores do 
hospital com más intenções. A 
propósito têm sido reportados 
casos de roubos de telemóveis 
e computadores dos funcioná-
rios.

Consequentemente, o pos-
to policial instalado naquela 
unidade sanitária já teve que 
intervir para neutralizar alguns 
desses meliantes.

... com os acompanhantes a ficarem de fora do edifício

Ricardo Molinho, porta-voz do hospital

RELAXAMENTO DE MEDIDAS CONTRA COVID-19

Doentes satisfeitos

tuir a principal dificuldade do 
hospital  incluindo o Banco de 
Socorros, segundo reconheceu 
Molinho.

Para a fonte, o ideal é que o 
Serviço de Urgências deve ter 
determinadas divisões para, 
por exemplo, doentes de ci-
rurgia, ortopedia, neurologia, 
entre outras patologias o que 
facilitaria largamente a inter-
venção dos médicos.  

“Isto significa que um mé-
dico ortopedista, cirurgião ou 
de medicina interna iria di-
rectamente ao seu paciente, 
mas agora o espaço do Banco 
de Socorros é reduzido. Se isto 
acontecer um dia, será bom”, 
perspectivou o porta-voz.

Com a projectada entrada 
em funcionamento do Hospital 
Geral da Beira espera-se que o 
HCB venha a ser desconges-
tionado, sabido que até então 
cobre as províncias de Sofala, 
Manica, Tete, incluindo uma 
parte de Zambézia e Nampula.

“Estamos aqui para pro-
porcionar um atendimento 
humanizado, por isso pedimos 
a compreensão dos doentes 
porque todos os nossos serviços 
estão divididos em Banco de 
Socorros, ginecologia, mater-
nidade, oftalmologia, pediatria 
que também têm atendimento 
de urgências”, explicou. 

manifestou a sua satisfação pelo 
facto de os médicos do HCB te-
rem evitado que lhe fosse am-
putada uma das suas pernas.

 “Agora que o hospital pra-
ticamente reabriu há muito 
movimento e todos estamos 
satisfeitos e ninguém volta para 
casa sem que tenha sido aten-

dido. A farmácia tem medica-
mentos e a um preço acessível 
comparativamente às privadas. 
Mesmo assim, queremos mais 
melhorias”, sugeriu. 

No geral, os utentes saúdam 
as últimas medidas de relaxa-
mento das restrições impostas 
por causa da pandemia do novo 

ENTRETANTO, a nossa Re-
portagem auscultou a opinião 
de alguns pacientes sobre o 
regresso à normalidade no 
funcionamento do Hospital 
Central da Beira os quais ma-
nifestaram a sua satisfação uma 
vez que ficaram muito tempo 
sem ser observados por médi-
co.

Desvalorizaram a introdu-
ção da taxa de 100 meticais, re-
conhecendo que esta unidade 
sanitária está vocacionada ao 
atendimento de casos compli-
cados pelo que os menos graves 
podem muito bem se dirigirem 
aos centros de saúde que fun-
cionam em alguns bairros e ou-
tros locais.

Filipe Castro, que enfrenta 
uma crise asmática há vários 
anos, reconheceu que a reaber-
tura do HCB foi uma grande vi-
tória, pois vai permitir-lhe vol-
tar a ter uma melhor assistência 
para a doença de que padece 
como vinha sendo antes da 
eclosão do novo coronavírus.

Anguista Fole, diabética, 

coronavírus, indicando que de-
pois de dois anos a vida voltou à 
normalidade com o pleno fun-
cionamento daquele complexo 
hospitalar.

Recordam-se ainda que 
durante a fase crítica da Co-
vid-19 ninguém ousava escalar 
aquela unidade sanitária com 
receio de contrair a doença e 
o recurso era a automedicação
que, entretanto, não é clinica-
mente aconselhável. 

Esperam que a situação 
evolua cada vez mais para o 
melhor, permitindo assim um 
eficaz atendimento médico e 
medicamentoso.

“Estamos satisfeitos e não 
temos razões de queixa. Mas 
não podemos deixar de la-
mentar que passamos muito 
mal durante a interrupção das 
consultas externas, operações 
e outros serviços essenciais de 
assistência aos doentes. Feliz-
mente, tudo passou e está vol-
tando à normalidade”. 

Triste cenário

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Nas cerimónias fúnebres, mantenha 2 metros de distância das outras pessoas e use sempre a máscara. Evite passar a 
noite e refeições onde decorrem velórios ou cerimónias fúnebres. Cuide-se porque o vírus está em qualquer lugar.
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MAIS seis indivíduos 
testaram positivo para a 
Covid-19, segundo da-
dos divulgados ontem 
pelo Ministério da Saú-
de (MISAU), que indica 
ainda para a recupera-
ção de nove pacientes 
previamente infecta-
dos.

Os infectados re-
sultam da testagem de 
592 amostras de indi-
víduos com sintomas e/
ou contactos de casos 
positivos, o que repre-
senta uma positividade 
de 1,01 por cento e uma 
proporção acumulada 
de 17,24 por cento.

Os pacientes recu-
perados são das provín-
cias de Cabo Delgado e 
Inhambane, com sete e 

dois curados, respecti-
vamente. O número de 
casos activos está agora 
fixado em 45 infecta-
dos e as províncias de 
Maputo, Sofala e Nias-
sa não têm doentes em 
isolamento domiciliar 
ou institucional.

Entre segunda-feira 
e ontem as autoridades 
sanitárias não regista-
ram nenhum novo in-
ternamento e nem alta 
hospitalar, sendo que 
dois doentes permane-
cem sob cuidados mé-
dicos, um dos quais nos 
cuidados intensivos.

Mantém-se em 2201 
o cumulativo de vítimas
mortais, não havendo
registo de novos óbitos
causados pela doença.

Entretanto, subiu 
para 14.6 milhões o nú-
mero de pessoas que to-
maram pelo menos uma 
dose da vacina contra 
a Covid-19, com a ad-
ministração, no mes-
mo intervalo, de mais 
12.334 vacinas a indi-
víduos maiores de 18 
anos.

Até ontem 13,6 mi-
lhões de indivíduos 
tinham a imunida-
de completa e 331.888 
profissionais de saú-
de, idosos em lares de 
acolhimento e doentes 
crónicos haviam toma-
do a dose de reforço. A 
cobertura vacinal está 
situada em 89,7 por 
cento da meta de 15,2 
milhões de pessoas.

OITO indivíduos com idades 
entre os 16 e 29 anos, residen-
tes no Bairro Sansão Muthem-
ba, no município da cidade de 
Tete, foram presos no último 
fim-de-semana na posse de 32 
embrulhos de heroína.

O porta-voz da Polícia da 
República de Moçambique 
(PRM) em Tete, Feliciano da 
Câmara, revelou que parte dos 
indiciados tem informações 
relevantes para o desmantela-
mento da rede de comerciali-
zação de drogas na urbe.

“Deste grupo, um é ven-
dedor que terá comprado o 
produto na zona de Canongola, 
um dado importante para neu-
tralizarmos a rede que gera ou-
tro tipo de crimes na cidade”, 
realçou.

Destacou que em Chingo-
dzi, outro bairro da cidade de 
Tete, foram encontrados, por 
duas vezes, no último trimes-
tre, indivíduos que vendiam 
“cannabis sativa” na via pú-
blica.

Entretanto, o jovem acusa-
do de ser vendedor nega, reco-
nhecendo que é apenas consu-
midor e que comprou a heroína 
que estava na sua posse. 

Alegou também que o 
cunhado, com quem está deti-
do, não faz parte do grupo dos 
consumidores e só o ia comu-
nicar sobre um falecimento, 
no dia em que a PRM apareceu 
para o prender.

Revelou que consome dro-
ga há três meses, iniciado por 
um amigo. 

P
ELO menos seis mil 
habitantes de Mava-
go, no Niassa, estão a 
ressentir-se da falta 
de alimentos e au-

mento do custo de vida, na 
sequência da chuva, que cor-
tou vários troços de estrada, 
dificultando a circulação de 
mercadorias e o reabasteci-
mento do mercado local em 
bens essenciais.

Tal situação, segundo 
apurou o “Notícias”, dura 
desde Dezembro do ano pas-
sado, e afecta particularmen-
te o posto administrativo de 
Milepa, que ficou sem comu-
nicação com o resto do distri-
to de Mavago.

Milepa localiza-se na li-
nha de fronteira entre o nosso 
país e a Tanzania, sendo que o 
mau estado da via, que liga os 
dois territórios, também não 
ajuda a população local na 
aquisição de produtos.

A localidade  ressente-se 
da falta de produtos como 
óleo alimentar, arroz, sal, 
açúcar, massas, produtos de 
higiene e limpeza, entre ou-
tros, e se as condições atmos-
féricas prevalecerem a situa-
ção poderá agravar-se.

Domingos Binar, substi-
tuto do director do Serviço 
Distrital de Planeamento e 

ANASTÁCIA Zitha, última ré a ser ouvida no julga-
mento do caso de desvio de 113 milhões de meticais 
da Direcção Nacional do Trabalho Migratório (DTM) 
afirmou, ontem, em sede da sessão de produção de 
provas, que não praticou nenhum acto que lesou o 
Estado moçambicano.

A ré fez este pronunciamento perante a juíza da 
10ª Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Mapu-
to, Evandra Uamusse, respondendo ao interrogató-
rio do Ministério Público (MP).

A ré precisou que a DTM, na altura sob sua di-
recção, sempre procurou, dentro das adversidades, 
responder aos programas e planos traçados pelo 
Governo, tudo para o bem-estar dos trabalhadores 
moçambicanos nas minas da África do Sul. 

Acrescentou que se não tivessem feito “ginás-
tica” para garantir que não faltassem salários aos 
mineiros, por exemplo, a imagem do Estado mo-
çambicano podia ter sido beliscada. Acrescentou 
ainda que, dentro das dificuldades, a DTM conse-
guiu materializar os projectos de reinserção social 

dos ex-mineiros e/ou seus dependentes.
Clarificou que todos os projectos de reinserção 

social dos ex-mineiros e/ou seus dependentes, 
chegados à DTM em perfeitas condições, foram fi-
nanciados. Anastácia Zitha apontou que no período 
em que passou pela DTM, na qualidade de directora, 
abriu contas bancárias para todos os trabalhadores 
mineiros e isso fez com que os dirigentes da insti-
tuição respirassem ar fresco.  

Sublinhou que, contrariamente à alegação se-
gundo a qual lesou os mineiros e o Estado, como 
refere a acusação e a pronúncia, foi na sua passagem 
pela instituição que houve massificação dos projec-
tos de reinserção social dos ex-mineiros e seus de-
pendentes, com actuação não apenas restrita à Zona 
Sul, alargando para outras províncias do Centro e 
Norte do país. 

Relativamente às cinquenta bicicletas adquiri-
das pela DTM em 2014, Zitha justificou que estas fo-
ram usadas exclusivamente para a identificação dos 
ex-mineiros e/ou seus dependentes na província de 

Nampula, onde estava prevista a implementação de 
um projecto de reinserção social.

Explicou que após a distribuição das mesmas, 
às autoridades locais, foi possível identificar alguns 
ex-mineiros e seus dependentes, que foram orien-
tados a se organizarem em associações para apre-
sentarem projectos à DTM para aprovação e finan-
ciamento.

Respondendo ao interrogatório do Ministério 
Público, representado pelo procurador Armando 
Parruque, a ré explicou que quem coordenava os 
projectos de reinserção social dos ex-mineiros e 
seus dependentes era o co-réu Pedro Taímo e os ór-
gãos locais a diversos níveis.

Indicou em tribunal que não sabia que a empre-
sa Dona Tina Artes e Decorações de Interiores era 
propriedade da esposa do co-réu Pedro Taímo, seu 
antigo colega, acrescentado que nem conhece pes-
soalmente a cidadã Argentina Efraime Taímo, ten-
do ouvido falar deste nome no Gabinete Central de 
Combate à Corrupção.

Inundações provocam 
privações em Mavago

Infra-Estruturas de Mava-
go, disse que o isolamento de 
Milepa é recorrente em tempo 
de chuvas devido, sobretudo, 
à fragilidade dos solos e baixa 
altitude da região, que pro-
picia alagamentos e conse-
quente interrupção do trânsi-
to rodoviário.

É tendo em conta esta 
realidade que os sectores da 
Saúde e da Educação têm 

abastecido este posto admi-
nistrativo em medicamentos, 
material médico-cirúrgico 
e escolar no final do terceiro 
trimestre de cada ano.

“Os agentes económicos 
de Milepa são sensibilizados a 
seguir este calendário, crian-
do stocks suficientes no ter-
ceiro trimestre de cada ano, 
para garantir o abastecimento 
normal à população”, subli-

nhou.
Lamentou que os agentes 

económicos aproveitam-se 
da situação para agravarem o 
custo dos produtos alimen-
tares.

A solução para o proble-
ma da intransitabilidade na 
estrada Milepa-Mavago, com 
extensão estimada em 127 
quilómetros, passa pela as-
faltagem dos troços críticos, 

o que exige a mobilização de
recursos financeiros avulta-
dos.

Domingos Binar também 
considerou de crítico o trân-
sito rodoviário entre a sede 
distrital e o posto administra-
tivo de M’saize e a localidade 
de Ncalapa. Por essa razão, os 
transportadores suspende-
ram, por tempo indetermina-
do, as suas actividades.

Subida dos níveis dos rios com consequências nefastas em algumas regiões do país  

OS níveis na bacia do rio Maputo estão aci-
ma do nível de alerta e a provocar inunda-
ções localizadas, após chuva contínua que 
cai na região desde sexta-feira.

O registo da Administração Regional de 
Águas do Sul (ARA-SUL) na segunda-feira 
apontava para um nível de 4,06 metros em 
Madubula, cerca de meio metro acima do 
alerta, situação que levou à interrupção do 
acesso rodoviário a esta povoação.

Noutro extremo da província, a bacia 
do rio Incomáti, a norte, deverá registar um 
aumento de escoamentos, podendo atingir 
o nível de alerta na estação hidrométrica de
Magude. Neste caso, preveem-se inunda-
ções localizadas nos campos agrícolas das
zonas baixas do rio Incomáti e condicio-

namentos na circulação rodoviária em vias 
precárias entre algumas povoações.

Os rios Maputo e Incomáti, a par do Um-
belúzi, são os de maior caudal na província 
de Maputo e para os quais as autoridades hi-
drográficas renovam apelos à precaução da 
população.

A época das chuvas aproxima-se do fim 
(decorre entre Outubro e Abril) e prevê-
-se um abrandamento da presente vaga de
chuvas a partir de hoje.

Desde o início da actual época pelo me-
nos 134 pessoas morreram e mais de 760 mil 
foram afectadas por desastres naturais em 
Moçambique, com destaque para os danos 
provocados pela tempestade Ana, em Janei-
ro, e o ciclone Gombe, em Março.

Sobem níveis dos rios

Programa defende 
alinhamento das carrei-
ras profissionais

A ICRO Group lançou ontem, 
na cidade de Maputo, o pro-
grama “Avança Moçambique”, 
com o objectivo de promover 
o desenvolvimento da carreira
profissional e reduzir o desem-
prego no país.

É um programa que vem 
responder algumas lacunas do 
sector laboral no país, princi-
palmente o industrial, que ca-
rece de profissionais especiali-
zados.

Segundo o porta-voz da 
empresa, Armando Marsarioli, 
o programa procura perceber
como está implantado o pla-
no de carreiras nas firmas, de
modo a motivar os profissio-
nais a apostarem no desenvol-
vimento da sua profissão.

Verifica-se que o trabalha-

dor muda de uma firma para 
outra, sem ter desenvolvido 
competências que permitam a 
sua progressão na carreira. 

“As empresas precisam de 
um plano de carreira bem de-
finido. Mais do que o salário, 
requer-se um programa que 
atenda à evolução profissional 
para que o trabalhador tenha a 
visão sobre onde pode chegar. 
Tem que saber que de estagiá-
rio pode chegar a altos cargos e 
esse processo deve de ser visí-
vel”, destacou. 

Por outro lado, apontou 
a falta de conhecimento para 
operar equipamento, de forma 
adequada e em tempo recorde, 
o que gera perdas nas empresas
e demissões, defendendo, por
isso, mais capacidade técnica

para gerar maior empregabili-
dade. 

“Temos moçambicanos 
treinados para este fim e alguns 
a trabalharem fora do país. 
Portanto  pretendemos trans-
mitir esta formação a  outras 
empresas” , vincou.

Para tal, a Icro Group pro-
põe-se a fazer o estudo de 
empresas que participam do 
programa, verificando as tec-
nologias existentes, as atri-
buições de cada profissional 
para identificar os elementos 
críticos, para posterior treina-
mento e elaboração da matriz 
de competências.

O programa está a ser im-
plementado na cidade de Ma-
puto, devendo expandir as suas 
actividades para todo o país.

 O desenvolvimento de competências permite a progressão na carreiraDESVIO DE 113 MILHÕES DE METICAIS DA DTM

Anastácia Zitha afirma
não ter lesado o Estado

TETE

Detidos por 
venda e consumo 
de heroína

Saúde notifica mais 
seis casos de Covid-19

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA
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“Energia para Todos”
retoma em Muatala

O 
PROJECTO “Ener-
gia para Todos” 
retomou segun-
da-feira na cidade 
de Nampula com 

115 novas ligações na zona 
do Lourenço, bairro de 
Muatala. A empresa Elec-
tricidade de Moçambique 
(EDM) montou neste bair-
ro 20 postos de transfor-
mação, com uma rede de 
média tensão de oito qui-
lómetros e de baixa tensão 
de 20Km, respectivamen-
te.

Os trabalhos estavam 
interrompidos desde o 
mês passado por causa do 
ciclone Gombe. O direc-
tor da área operacional em 
Nampula, Eduardo Pinho, 
revelou que foram gastos 
84 milhões de meticais 
para a retoma do projecto, 
nomeadamente a mon-
tagem dos 20 postos de 
transformação e a expan-
são das redes de média e 
baixa tensão, que contem-
pla igualmente a ilumi-
nação pública na zona de 
Lourenço.

Explicou que depois do 
ciclone Gombe, foi neces-
sário redobrar esforços, 
com vista a não compro-
meter o alcance das metas 
traçadas. Os beneficiários 
do projecto mostraram-se 
satisfeitos com a retoma da 
electrificação, defendendo 
que estão criadas as opor-
tunidades para o desenvol-
vimento do bairro.

Alzira Amiel, uma das 

O projecto “Energia para Todos” retomou com 115 novas ligações em Muatala

É necessário um trabalho consistente para acabar com buracos na cidade de Nampula

beneficiárias na zona do 
Lourenço, disse sentir-se 
feliz por ter tido a sorte 
de ser contemplada pelo 
projecto, pois não espe-
rava que um dia a ener-
gia eléctrica  chegasse no 
bairro. Contou que viveu 
nove anos às escuras, uma 
situação que a deixava iso-
lada do resto da cidade, do 
país e do mundo, no que 

diz respeito ao acompa-
nhamento do desenvol-
vimento da actualidade, 
sobretudo através da tele-
visão.

A beneficiária pensa 
em comprar congelador 
para vender peixe e outros 
produtos frescos para o seu 
auto-sustento. 

Marcos Miluko também 
manifestou a sua alegria 

pela chegada da corrente 
eléctrica ao bairro, tradu-
zindo o sonho dos residen-
tes locais, que há muito es-
peravam pela iluminação 
das suas casas e da zona, 
em geral.

Miluko pensa em im-
plementar uma indústria 
de cerração de madeira na 
região para desenvolver o 
negócio de carpintaria.

NUM esforço aplaudido pe-
los munícipes, a edilidade 
acaba de retomar as obras 
de tapamento de buracos 
com o recurso a asfalto nas 
ruas e avenidas considera-
das críticas, em termos de 
degradação, depois da in-
terrupção havida no mês 
de Fevereiro, por causa das 
intensas chuvas que se aba-
teram sobre a cidade.

Neste momento, as 
obras decorrem na avenida 
25 de Setembro, concreta-
mente nos troços entre o 
Hotel Milénio e a Faculdade 
de Direito da Universidade 
Católica de Moçambique 
(UCM), e a zona da Total, 
onde o pavimento foi des-
truído, apresentando covas 
que quase “engolem” as 
viaturas que por ali circu-
lam.

O director de Comuni-
cação e Imagem no Conse-
lho Municipal da Cidade de 
Nampula, Nelson Carvalho, 
que reconheceu que os bu-
racos nunca tinham atingi-
do um nível crítico em que 
se apresentam agora, disse 
que depois da conclusão 
dos trabalhos naquela ave-
nida, será a vez da rua da 
Solidariedade, que deman-
da uma intervenção urgen-
te.

 Apontou a avenida 
Eduardo Mondlane, con-
cretamente na zona da Es-
cola Secundária de Nam-
pula e do prédio Lopes, 
como sendo o troço que 
se encontra em estado de 
degradação acentuada e 
preocupante, embaraçan-

DESTA VEZ COM ASFALTO

Município volta
a tapar buracos

do a circulação de pessoas e 
viaturas. 

“Acredito que, desta 
vez, faremos um trabalho 
consistente e de qualidade 
de tapamento de buracos 
nas nossas ruas e avenidas. 
Temos material suficiente 
para o efeito, com desta-
que para o asfalto que não 
dispúnhamos nas inter-
venções anteriores, pois só 
usávamos o saibro”, disse.   

Nelson Carvalho expli-
cou que as obras de tapa-
mento de buracos haviam 
sido interrompidas, quan-
do estavam a ser execu-
tadas na avenida Samora 
Machel, precisamente na 
área do Hospital Central de 
Nampula (HCN), que apre-
sentava covas como que 
autênticos cogumelos, de-

vido às chuvas que caiam 
com certa intensidade. 

Os buracos na cidade 
de Nampula, uma situação 
que se agrava em cada épo-
ca chuvosa, são um proble-
ma que se regista há anos, 
sem solução definitiva. É 
um problema que dificulta, 
sobretudo, a circulação de 
veículos, pois os automobi-
listas são obrigados a fazer 
“gincanas” para evitá-los.

Face à prevalência da si-
tuação, Carvalho disse que 
o Conselho Municipal da
Cidade de Nampula já está
a estudar novas estratégias
para eliminação definitiva
de buracos na urbe, mas
enquanto não são imple-
mentadas, a opção será
sempre de intervenções
pontuais.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Faz saber que por esta Secção e Cartório correm éditos de 30 (trinta) 
dias, a contar da data da afixação do último anúncio, citando a ré 
MARVEL EQUIPAMENTS, LIMITADA, actualmente em parte incerta, com último domicílio conhecido na Av. Samora Machel, nº 535/RC, para, no prazo legal de 109 (dez) dias, finda que seja a dilação, 
contestar, querendo, nos Autos de Acção Executiva para Pagamento 
de Quantia Certa, registados sob o nº 10/21-A/Ex, que por este Tribunal lhe move o exequente ELIAS FILIMONE GUILIMA, 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 devolução do direito ao exequente, prosseguindo ulteriores termos processuais.Matola, aos 12 de Abril de 2022A Escrivã de Direito
Ana Paula Tesoura Mugita SegundanheVerifiqueiA Juíza de Direito

Dr.ª Felicidade da Conceição Arnaldo Rungo Fremo 3725

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTOAv. Dr. Nkutumula, nº 309, Prédio da HamburguesaTelef: 21-720223/387, Fax: 720389 - Matola

2ª Secção Cível

ANÚNCIOA MERITÍSSIMA DOUTORA FELICIDADE DA CONCEIÇÃO ARNALDO RUNGO FREMO, JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO - MATOLA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE MASSINGA
SECRETARIA  DISTRITAL DE MASSINGA 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃODe acordo com a alínea d) do nº 2 do artigo 33, conjugado do nº 2 do artigo 63, ambos do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, comunica-se que o objecto dos concursos abaixo foi adjudicado de acordo com o seguinte:        
No de Concurso     Objecto Empresa Adjudicada Valor 040I90041/CP nº0001 /2022 Fornecimento de combustível e lubrificantes GRUPO TROPICAL 1.429.642.83 040I90041/CP nº0002 /2022 Lote 1 Fornecimento de material de escritório PAPELARIA PEDE SERVIÇO 336.210.00040I90041/CP nº0002 /2022 Lote 2 Fornecimento de material de higiene e limpeza MEGA TEC-SERVIÇO 286.500.00040I90041/CP nº0002 /2022 Lote 3 Material de consumo para informática PAPELARIA PEDE SERVIÇO 284.900.00040I90041/CP nº0002 /2022 Lote 4 Material para conservação de rede eléctrica LIVRARIA E PAPELARIA 

SERVICE
105.300.00

040I90041/CP nº0003 /2022 Fornecimento de géneros alimentícios PAULO SIMONE 
NHANTUMBO

981.410.00
040I90041/CP nº0004 /2022 Lote 1 Prestação de serviços de representação fornecimento de lanches INOCÊNCIA LAURINDA 118.500.00
040I90041/CP nº0004 /2022 Lote 2 Prestação de serviços de hospedagem OPPI KOPPI LODGE 29.500.00Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 33, conjugado com o n.º 3 do artigo 96 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março procedeu-se o Ajuste Direito para a manutenção e reparação de veículos às seguintes empresas;

C-FAO MOTORS 185.000.00MT (cento e oitenta e cinco mil meticais) e INTER-AUTO 300.937.00MT (trezentos mil

novecentos e trinta e sete meticais). Massinga, aos 19 de Abril de 2022
A Autoridade Competente(Ilegível) 160

O 
PROCESSO de Desar-
mamento, Desmobi-
lização e Reintegração 
(DDR) dos homens 
residuais da Renamo 

poderá ser retomado em breve 
na província do Niassa, onde 
se prevê abranger cerca de 300 
guerrilheiros.

Recentemente o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, 
reuniu-se com o presidente 
da Renamo, Ossufo Momade, 
onde reiteraram o seu com-
promisso de ver o processo 
encerrado ainda no decurso do 
presente ano.

Depois da província de 
Nampula, no distrito de Mur-
rupula, o DDR vai escalar nos 
próximos dias o distrito de 
Cuamba, no Niassa, onde a 
equipa técnica formada pelo 
Grupo de Contacto, Governo e 
Renamo trabalha para a identi-
ficação do local de concentra-
ção dos guerrilheiros.

Segundo fontes, existem 
cinco bases por encerrar, no-
meadamente Cuamba, no-
Niassa; Montepuez, em Cabo 
Delgado; Sabe, em Morrumba-
la, e Mocuba, na província da 
Zambézia, bem como Vunduzi, 
no distrito de Gorongosa, em 
Sofala.

Nestas bases, espera-se 
abranger perto de dois mil 
guerrilheiros, dos quais 400 

ESTÁ fora de questão a eleição 
ou indicação de novos mem-
bros para a direcção de dife-
rentes órgãos da Renamo na II 
Sessão Ordinária do Conselho 
Nacional agendada para 30 e 31 
de Maio próximo, na cidade de 
Maputo. 

De acordo com o porta-voz 
desta formação política, José 
Manteigas, neste momento 
não se mostra necessária a mo-
vimentação de quadros, por-
que a máquina político-par-
tidária está a funcionar dentro 
das expectativas.

Manteigas, que falava on-
tem ao “Notícias” sobre os 
próximos desafios eleitorais, 
disse que a nomeação do ac-
tual secretário-geral, André 
Magibire, feita pouco depois 
das eleições de 2019, é recente, 
descartando, assim, a possibi-
lidade de haver remodelações 
neste sentido.

“Temos outros quadros in-
seridos em vários órgãos, como 
é o caso da Comissão Política 
Nacional e chefes dos departa-
mentos, cuja indicação foi feita 
depois do último congresso e, 
em linhas gerais, neste mo-
mento os órgãos estão a fun-
cionar plenamente”, afirmou.

O porta-voz da Rena-
mo avançou que a principal 
agenda da II Sessão Ordiná-
ria do Conselho Nacional está 
relacionada com as eleições 
autárquicas do próximo ano, 
havendo espaço para “abordar 
outras questões de interesse 
nacional ou do partido e traçar 
estratégias que vão orientar o 
seu trabalho político nos pró-
ximos tempos”.

“O Conselho Nacional é 
um órgão muito importante 
para nós e, obviamente, deverá 
também discutir a questão do 
“Governo Sombra” que pre-
tendemos criar. Uma vez que o 
assunto já foi apreciado na Co-
missão Política, então o que vai 
acontecer será apresentá-lo 

MAIS de 100 membros do Mo-
vimento Democrático de Mo-
çambique (MDM) estão a ser 
formados, em todo o país, para 
integrarem os órgãos eleito-
rais que irão operacionalizar 
as sextas eleições autárquicas, 
marcadas para o próximo ano.

A informação foi avançada 
ontem ao “Notícias” pelo por-
ta-voz desta formação política, 
Ismael Nhacucué, indicando 
que as formações fazem parte 
das acções preparatórias em 
curso para a participação con-
digna do partido no escrutínio 
de 11 de Outubro de 2023.

Nhacucué fez saber ainda 
que o MDM vai se candidatar 
em todas as 53 autarquias exis-

tentes no país, o que justifica o 
número de membros que estão 
a beneficiar de formação em 
matérias eleitorais.

De acordo com a fonte, as 
actividades formativas têm lu-
gar nas respectivas delegações 
políticas provinciais do par-
tido, e decorrem até à data da 
tomada de posse destes mem-
bros nos órgãos eleitorais.

“Não é possível juntar 
numa única sala todos os qua-
dros ou membros que vão à 
Comissão Nacional de Eleições 
(CNE) e ao Secretariado Téc-
nico de Administração Eleito-
ral (STAE) aos níveis central, 
provincial e distrital, porque 
a logística custaria caro às 

A JUVENTUDE moçambicana é desafiada a 
reinventar-se na busca de soluções para os 
seus problemas, como a falta de oportuni-
dades de emprego, habitação, entre outras 
necessidades. O desafio foi lançado recente-
mente pelo presidente da Liga da Juventude 
da Renamo, Ivan Mazanga, que defendeu a 
necessidade de os jovens não se concentra-
rem somente nos problemas, mas sim trans-
formarem desafios em motivação para propor 
novas soluções. Mazanga fez este pronuncia-
mento para icentivar os novos quadros da liga, 
a quem exortou para promoverem a coesão e 
maior envolvimento deste grupo social nos 
trabalhos partidários bem como no desenvol-

vimento económico, político e social do país.
Uma das soluções avançadas por Mazanga 

é de os jovens desta formação política partici-
parem activamente na preparação das próxi-
mas eleições autárquicas de 2023 e gerais de 
2024.

“A juventude não se pode centrar somen-
te nos problemas que enfrenta, mas deve fazer 
deles causa e motivo de procurar mecanismos 
para trazer soluções e de uma mudança pro-
funda para o melhor. Apelamos à entrega nas 
próximas eleições para colocarmos em mar-
cha o progresso deste país, através de vários 
sectores”, disse o presidente da Liga Juvenil 
da Renamo.

DDR retoma 
no Niassa 
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O processo de DDR caminha para o seu término e muitos ex-guerrilheiros da Renamo já estão reenquadrados

em Montepuez, 314 na base de 
Sabe, pouco mais de 570 em 
Mocuba e aproximadamente 
330 em Vunduzi, onde se en-
contra o quartel-general da 
Renamo. 

Até ao momento já foram 
desmobilizados 3267 guerri-
lheiros, dos quais 156 são mu-
lheres e 3111 homens, o que 
corresponde a cerca de 63 por 
cento dos 5221 elementos pre-
vistos, sendo 257 mulheres e 
4964 homens.

Há a assinalar neste grupo 
90 elementos que integravam a 
auto-proclamada Junta Militar 
da Renamo. Até ao momento 

11 das 16 bases por abranger fo-
ram encerradas totalmente.

Todos os guerrilheiros des-
mobilizados receberam “kits” 
de reinserção e subsídios ou 
valores monetários, conforme 
a sua patente, tendo sido enca-
minhados às zonas de origem, 
onde as autoridades adminis-
trativas foram instruídas para 
facilitar a sua reintegração na 
sociedade.

Sabe-se que as bases en-
cerradas permanecem inacti-
vas, o que significa que o pro-
cesso decorre no espírito do 
Acordo de Paz e Reconciliação 
Nacional de Maputo, assinado 

em Agosto de 2019 pelo Presi-
dente da República e o líder da 
Renamo, e testemunhado pela 
comunidade internacional.

O DDR já decorreu em 2020 
nas bases de Savane, Muxú-
nguè, Inhaminga, Chemba 
e Marínguè, na província de 
Sofala, e Mabote, em Inham-
bane. Em 2021 o processo teve 
lugar nas bases de Tambara, 
Mossurize e Báruè, na provín-
cia de Manica, bem como nas 
de Zóbuè e Moatize, em Tete. 
A última base encerrada foi a 
de Murrupula, na província de 
Nampula, em Dezembro últi-
mo. (AIM)

CONSELHO NACIONAL
Renamo descarta qualquer
mexida nos órgãos do partido

aos conselheiros neste encon-
tro”, referiu Manteigas.

Em relação à preparação 
das eleições autárquicas, a 
fonte disse que neste momen-
to o foco está na formação dos 
membros que vão integrar os 
órgãos eleitorais nos níveis 
provincial e distrital.

Sem precisar números, 
José Manteigas indicou que os 
membros em formação serão 
suficientes para preencher os 
lugares disponíveis para o par-
tido nas Comissões Provinciais 
de Eleições (CPE) e nos Secre-
tariados Técnicos de Adminis-
tração Eleitoral (STAE), cuja 

instalação nos distritos com 
autarquias está em curso. 

“Para a Renamo, a prepa-
ração de eleições é um pro-
cesso contínuo porque, como 
qualquer um outro partido 
político, a nossa missão é as-
cender ao poder. Então, com 
as eleições já marcadas, o nos-
so foco agora é a preparação e 
formação dos membros que 
vão integrar a máquina eleito-
ral”, sublinhou. 

Acrescentou que a segun-
da maior força política do país 
perspectiva igualmente avan-
çar com a formação dos dele-
gados de candidatura, mas a 
efectivação está para logo de-
pois de ser concluída a fase em 
curso.

Apesar de garantir sua 
candidatura nas 53 autarquias 
até agora existentes no país, a 
Renamo assume que a logística 
configura-se um desafio, uma 
vez que, segundo Manteigas, 
os partidos concorrentes não 
vão receber fundos do Orça-
mento do Estado para custear 
as despesas inerentes à sua 
participação neste escrutínio.

“Mas nós vamos trabalhar, 
dentro das condições que te-
mos, no sentido de fazer com 
que as eleições do próximo ano 
decorram sem sobressaltos e os 
nossos delegados de candida-
tura tenham logística que lhes 
permita cumprir cabalmente a 
sua missão”, garantiu. 
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José Manteigas, porta-voz da Renamo

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS

MDM forma membros
que vão integrar órgãos

quina rumo às eleições autár-
quicas, das quais quer sair vi-
torioso”, acrescentou.

Jovens desafiados 
a encontrar soluções

contas do partido que, neste 
momento, está numa fase de 
racionalização de recursos”, 
justificou.

Nhacucué recordou que, 
muito recentemente, o parti-
do teve que suportar despesas 
para a realização de dois gran-
des eventos no exercício da 
democracia interna, que pre-
tende ver enraizada e fortifica-
da. Trata-se do III Congresso, 
que teve lugar em Dezembro 
passado, na Beira, em Sofala, 
que elegeu Lutero Simango 
para presidente do partido, e 
o Conselho Nacional, que de-
correu semana passada em
Chimoio, Manica, no qual foi
indicada Leonor de Sousa para
secretária-geral.

Para além das formações, o 
porta-voz do MDM disse que 
decorre, em paralelo, todo um 
conjunto de actividades que 
vão garantir a disponibilidade 
de membros, em tempo útil, 
para fiscalizar o processo desde 
a mesa de voto.

“Também estamos a criar 
condições de distribuição dos 
delegados de candidaturas e, 
em linhas gerais, o MDM está 
neste momento a afinar a má-

Partido vai concorrer em todas as autarquias

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA
GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

EDITAL
 Abertura de Concurso de Contratação de Docentes a Tempo Integral

De acordo com o Despacho de 5 de Abril de 2022, do Exmo. Senhor Director-Geral do Instituto 

Superior Politécnico de Gaza (ISPG), nos termos do disposto no artigo 35 do Estatuto Geral 

dos Funcionários e Agentes Estado, conjugado com o artigo 3 do Regulamento do mesmo, 

está aberto um concurso para o ingresso para o provimento de (7) sete vagas na Carreira 

de Assistente Universitário, Categoria de Assistente Estagiário, Escalão 1, distribuídas nos 

termos do quadro a seguir:

Vagas 
Abertas

Área de Formação Especialidade

DIVISÃO DE AGRICULTURA

01
Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento em 

Agronomia

Mecanização Agrícola

01 Máquinas Hidráulicas 

02
Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento em 

Engenharia de Processamento de Alimentos

Bioquímica de Alimentos

Microbiologia de Alimentos

Tecnologias de Frutas e Vegetais

01
Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento em 

Agronomia

Entomologia

01 Ciências de Solo/Fertilidade

DIVISÃO DE ECONOMIA E GESTÃO

01
Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento em 

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Estratégica de Recursos 

Humanos

07

1. Requisitos Gerais

i. Possuir o grau de Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento nas respectivas áreas e que a

aprovação do candidato seja com uma nota igual ou superior a catorze (14) valores.

ii. Possuir formação psicopedagógica;

iii. Ter ter leccionado e/ou participado em formação sobre Metodologias de Ensino Superior

no Instituto Superior Politécnico de Gaza será uma vantagem.

2. Modalidade de AdmissãoA modalidade de admissão ao concurso é documental, seguida de entrevista profissional. 
A admissão ao concurso deverá ser solicitada pelos candidatos ao Exmo. Senhor Director-

Geral do ISPG, por meio de um requerimento com assinatura reconhecida e devidamente 

instruído com os seguintes documentos:

1. Curriculum Vitae válido;

2. Bilhete de Identidade (fotocópia do autenticado);

3. Certificado de habilitações literárias e/ou de equivalência (fotocópia autenticada);
4. Declaração sob compromisso de honra, expressando não ter sido expulso do Aparelho

do Estado (com a assinatura reconhecida);

5. Comprovativo de NUIT;

6. Mapa de junta médica;

7. Certificado de Registo Criminal; e
8. Declaração militar.

Note-se, que na fase de admissão ao concurso são dispensados os documentos indicados 

nos números 6, 7 e 8, devendo ser apresentados posteriormente, assim que solicitados pelo 

sector de Recursos Humanos do ISPG.

O concurso obedecerá duas etapas, nomeadmente, avaliação documental e entrevistas. As candidaturas deverão ser submetidas em formato físico no Departamento de Recursos 
Humanos do Instituto Superior Politécnico de Gaza, Campus Politécnico de Lionde, Cell: 

823047056, no prazo de 30 dias, contados a partir do primeiro dia da publicação do 

presente edital.

Os Resultados das Candidaturas estarão disponíveis até 20 dias depois da data prevista do 

prazo de validade do presente edital no site do ISPG e na vitrina do Campus.

Link do site: https://ispg.ac.mz/index.php/ligacoes-rapidas/emprego 

Lionde, aos 20 de Abril de 2022

O Director dos Serviços de Administração e Finanças

Rito Andade Dundule

(Assistente Universitário)

Instituto Superior Politécnico de Gaza Chókwè/Campus Politécnico Lionde,Cell: 82 304 7056, Caixa Postal 1, Website: www.ispg.ac.mz

Publique-se

O Director-Geral do ISPG

 Prof. Dr. Mário Tauzene Afonso Matangue

Data: ______/4/2022
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O 
GOVERNO responde 
hoje, no Parlamento, 
as questões colocadas 
pelas três bancadas, 
nomeadamente a Fre-

limo, Renamo e o MDM, das 
quais se destaca o funciona-
mento do actual Sistema Na-
cional de Saúde.

A Frelimo quer saber qual 
é o ponto de situação da ex-
tensão da rede sanitária, for-
mação e colocação de pessoal 
qualificado, disponibilidade 
de medicamentos e material 
médico-cirúrgico, melhoria 
da qualidade de atendimento, 
bem como o actual cenário em 
relação à Covid-19.

Ainda nesta sessão de per-
guntas ao Governo, a bancada 
da Frelimo quer saber quais são 
os progressos na construção de 
mais infra-estruturas visando 
elevar a capacidade  de pro-
dução de energia eléctrica e 
expansão da rede eléctrica, no 
contexto do programa “Ener-
gia para Todos”.

A bancada maioritária 
questiona ainda as acções do 
Governo na gestão das áreas de 
conservação, incluindo os in-
vestimentos com vista a trans-
formar o potencial turístico em 
oportunidades reais que bene-
ficiem as comunidades.

A Frelimo quer saber das 
acções do Executivo na melho-
ria da qualidade dos serviços de 
transporte rodoviário e ferro-
viário bem como dos detalhes 
sobre as perspectivas que se 
abrem com o recente lança-
mento em Cuamba da Zona Es-
pecial de Processamento Agro-
-Industrial (ZEPA), no Norte de
Moçambique.

Por seu turno, a Renamo 

MOÇAMBIQUE está a inten-
sificar acções de combate aos 
grupos terroristas, no Teatro 
Operacional Norte, na provín-
cia de Cabo Delgado, por forma 
a evitar que este fenómeno se 
alastre para os outros países da 
região da África Austral.

A garantia é do Ministro 
da Defesa Nacional, Cristóvão 
Chume, que falava ontem, em 
Maputo, a jornalistas, depois 
de reunir com Harry Mkan-
dawire, Vice-Ministro da De-
fesa da República do Malawi.

“O que acontece em Mo-
çambique nós pretendemos 
que não aconteça em nenhum 
país da região, particularmen-
te no Malawi, uma vez que a 
situação da estabilidade da si-
tuação política, social e econó-

mica dos países vizinhos é im-
portante também para o nosso 
país”, disse o Ministro.

O titular da pasta da De-
fesa assegurou que a situação 
no Norte do país está estável, 
estando neste momento em 
curso acções de limpeza para 
garantir o regresso seguro das 
populações.

Sublinhou que alguns mi-
litares moçambicanos, do 
Ruanda e da Comunidade para 
o Desenvolvimento da África
Austral estão em progressão,
reocupando as posições ante-
riormente detidas pelos terro-
ristas.

Falando sobre o encontro 
com o vice-ministro da De-
fesa da República do Malawi, 
Cristóvão Chume disse que o 

mesmo serviu para reforçar a 
cooperação bilateral na área da 
Defesa e na formação de mili-
tares. 

Detalhou que existem mili-
tares malawianos formados na 
Academia Militar Samora Ma-
chel, em Nampula, bem como 
no curso de fuzileiros navais.  
Em paralelo, segundo Chume, 
oficiais e sargentos moçam-
bicanos têm recebido treina-
mento em diferentes áreas no 
Malawi.

“Discutimos a troca de 
informações de inteligência. 
Muito em particular agora no 
advento do terrorismo, onde 
uma das áreas mais importan-
tes é a informação. Temos um 
optimismo em relação ao nível 
da colaboração que existe entre 

os nossos países”, acrescentou.
Por seu turno, o Vice-Mi-

nistro da Defesa da República 
de Moçambique, Harry Mkan-
dawire, disse que Moçambique 
e Malawi são países vizinhos 
que precisam um do outro e, 
por isso, devem conviver em 
paz.

Adiantou que o Presidente 
malawiano, Lazarus Chakwe-
ra, deverá efectuar brevemen-
te uma visita à República de 
Moçambique, depois de Filipe 
Nyusi ter escalado aquele país 
recentemente.

“Qualquer problema em 
Moçambique é problema para 
o Malawi. Nós precisamos um
do outro e não podemos per-
mitir que haja problemas nos
dois países”, disse.

A COMISSÃO de Agricultura, Economia 
e Ambiente da Assembleia da Repúbli-
ca (AR) considera que a lei dos tribunais 
marítimos vai permitir a celeridade e 
flexibilidade na tramitação e resolução 
dos processos da esfera marítima, que 
actualmente têm sido lentos devido à sua 
submissão em jurisdição comum.

Segundo o presidente desta comissão 
parlamentar, Momade Juízo, a lei vai per-
mitir que os tribunais marítimos exerçam 
o seu papel como órgãos especializados
em julgamentos administrativos no âm-
bito do direito marítimo e nos mercados
que utilizam a navegação marítima.

O seu estabelecimento visa garantir a 
segurança à navegação bem como a pre-
servação do meio ambiente e conserva-
ção da biodiversidade marinha que é, de 
diferentes formas, prejudicada pela acção 

humana.
No parecer apresentado pela comis-

são, Momade Juízo afirmou que com 
este instrumento salvaguarda-se a costa 
moçambicana, com cerca de 2700 qui-
lómetros, que é caracterizada por rica 
biodiversidade marinha e costeira, com 
numerosas espécies de reconhecido va-
lor económico, social, cuja preservação 
se afirma de interesse nacional.

“A revisão deste instrumento legal 
fundamenta-se ainda com a evolução do 
direito marítimo e do mar, bem como a 
adesão de Moçambique a várias conven-
ções internacionais sobre a matéria, com 
destaque para a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, urgindo 
a necessidade de actualização dos dis-
positivos legais e institucionais sobre os 
tribunais marítimos bem como a criação 

de condições para o seu pleno funciona-
mento”, disse Momade Juízo.

Por sua vez, a Comissão das Relações 
Internacionais, Cooperação e Comunida-
des da AR apontou que a lei vai combater 
os crimes transfronteiriços marítimos, 
lacustres e fluviais, como o transporte de 
drogas e outros estupefacientes para des-
tinos alheios.

Vai desbaratar também o tráfico de 
órgãos humanos e a prática internacional 
de violência contra uma pessoa a bordo 
de uma plataforma, tornando a navega-
ção nas águas territoriais mais segura.

O dispositivo irá ajudar, igualmen-
te, a combater as actividades económi-
cas ilegais, como a pesca protagonizada, 
predominantemente, por estrangeiros, 
que pilham, impunemente, recursos 
preciosos nacionais.

Governo explica actual
estágio do Sistema de Saúde

questiona a situação da saúde 
face à percepção generalizada 
de erosão profunda da presta-
ção dos serviços básicos aos ci-
dadãos e fortes indícios de falta 
de transparência no uso dos 
recursos disponibilizados ao 
sector. A Renamo questiona o 
nível de responsabilização dos 
que promovem, em nome do 
Estado, a violação dos direitos 
fundamentais dos cidadãos, 
como os de manifestação, li-
berdades de expressão e de im-
prensa e o direito à vida. 

No sector da Educação, esta 
formação política mostra-se 
preocupada com a visão, estra-
tégia e os resultados palpáveis 
do “Saber Fazer” ao nível dos 
ensinos Técnico-Profissional e 
Superior. 

Este partido questiona o 
ponto de situação da imple-
mentação da estratégia do sec-

tor de Estradas para melhorar 
as vias de acesso no país.

Já o Movimento Democrá-
tico de Moçambique (MDM) 
entende que a Covid-19 expôs 
as fragilidades da gestão dos 
hospitais e, por isso, quer que 
o Governo se explique sobre a
falta de medicamentos, serin-
gas, reagentes e de médicos es-
pecialistas no Hospital Central 
de Quelimane. 

Esta bancada solicita ainda 
informações detalhadas sobre 
as medidas tomadas para evi-
tar que doentes internados nos 
hospitais em todo o país não 
sejam acamados nos corredo-
res, com realce para o Hospital 
Central de Nampula.

O MDM pretende obter 
explicação detalhada sobre as 
demarches para o retorno da 
Total e o memorando de en-
tendimento ao abrigo do qual 

estabelece um programa de 
formação de 2500 jovens.

O partido destaca que em 
2016 foi anunciada a descober-
ta de diamantes no distrito de 
Massangena, na província de 
Gaza, e também das maiores 
reservas de grafites do mundo 
em Balama, em Cabo Delga-
do. Nesse contexto, questiona 
o início da exportação de dia-
mantes e os termos contratuais
que orientam a exploração de
grafites de Ancuabe e Balama.

A terceira força política 
quer saber também sobre o 
ponto de situação do plano de 
amortização da dívida das em-
presas Moçambique Telecom, 
Electricidade de Moçambique, 
Linhas Áreas de Moçambique 
e outras instituições do Estado, 
com vista a garantir que estas 
não recorram ao endividamen-
to na banca comercial.

Deputados questionam ao Governo sobre a situação do Sistema Nacional de Saúde, da Educação, Transportes e outras áreas

NA ÁFRICA AUSTRAL

APROVADA PELA AR

Moçambique quer evitar 
alastramento do terrorismo

Lei dos tribunais marítimos
acelera resolução processual

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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I. INTRODUÇÃO
Nos termos do estabelecido pelo Diploma Ministerial
86/90, de 26 de Setembro, que institui os Exames de
Admissão ao Ensino Superior, e ao abrigo da Lei 5/2003,
de 21 de Janeiro, torna-se público que para Cursos de
Licenciatura, decorrerão de 25 a 27 de Maio de 2022 em
época e chamada únicas, os exames de admissão para o
ano lectivo de 2022.

II. REQUISITOS DE CANDIDATURA
II.1. REGIME LABORAL
a. Ter concluído a 12ª classe dos grupos B ou C do Sistema

Nacional de Educação (SNE) ou a 11ª classe (antigo)
SNE ou ainda níveis equivalentes;

b. Ter em 2022, idade igual a 18 e não superior a 24 anos.
Este requisito aplica-se apenas a candidatos aos cursos
de Navegação Marítima e de Engenharia de Máquinas
Marítimas.

II.2. REGIME PÓS-LABORAL
a. Ter concluído a 12ª classe dos grupos B ou C do Sistema

Nacional de Educação (SNE) ou a 11ª classe (antigo)
SNE ou ainda níveis equivalentes.

III. NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS

Período Curso
N.º de Vagas/

Turma

LABORAL

Navegação Marítima (NM) 25 

Engenharia de Máquinas 
Marítimas (MM)

25 

Engenharia Electrónica e 
de Telecomunicações (EET)

30 

PÓS-
LABORAL

Engenharia Mecânica e 
de Controlo de Sistemas 

(EMCS)
30 

Engenharia 
Electromecânica (ELM)

30 

Engenharia Electrónica e 
de Telecomunicações (EET)

30 

Direito Marítimo (DM) 30

Economia e Gestão de 
Portos (EGP)

30

Programação de Sistemas 
Informáticos e de 

Telecomunicações (PSIT)
30 

IV. PROCESSO DE CANDIDATURA
A candidatura faz-se mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

IV. PROCESSO DE CANDIDATURA
A candidatura deverá ser submetida mediante a
apresentação dos seguintes documentos:

a. Boletim de candidatura devidamente preenchido
(disponível na Secretaria da Escola Superior de Ciências
Náuticas (Escola Náutica), Pagina Web

(www.enautica.ac.mz) e nas Administrações Marítimas 
(ADMAR) de Inhambane, Beira e Nacala);

b. Comprovativo de depósito do pagamento da taxa de
candidatura, de acordo com a tabela abaixo:

Banco Regime Nº da conta Valor

BIM
Laboral

125119040
900,00MT

Pós-laboral 1800,00MT

c. Fotocópia autenticada do Certificado de habilitações
literárias, em conformidade com a alínea a) dos
números II.1 e II.2 deste Edital;

d. Fotocópia autenticada do BI, Passaporte ou DIRE;

e. Três fotos tipo-passe;

f. Certificado de Aptidão Física para os candidatos aos
cursos de Navegação Marítima e de Engenharia de
Máquinas Marítimas (formulário disponível nos locais
de candidatura e na pagica Web da Escola Náutica).

g. O Certificado referido na alínea f) será exigido no acto
da matrícula aos candidatos admitidos.

V. PERÍODO E LOCAIS DE CANDIDATURA
As candidaturas deverão ser submetidas de 18 de Abril a
18 de Maio de 2022, nos seguintes locais:

• Secretaria da Escola Náutica
Av. 10 de Novembro, Praça Robert Mugabe, n.° 01 – Maputo

• Secretaria da Administração Marítima de
Inhambane

Av. da Independência, Bairro Balane, n.° 01 – Inhambane

• Secretaria da Administração Marítima da Beira

Rua Tenente da Marinha do Porto – Beira

• Secretaria da Administração Marítima de Nacala
Recinto Portuário – Nacala

VI. DIVULGAÇÃO DAS LISTAS DOS CANDIDATOS
APURADOS AOS EXAMES

As listas dos candidatos apurados para os exames de 
admissão serão afixadas até dia 23 de Maio de 2022, nas 
instalações da Escola Náutica e nas ADMAR de Inhambane, 
Beira, Nacala, e na Página Web da Escola Náutica.

VII. REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE ADMISSÃO
Os exames terão a duração máxima de 2 horas, obedecendo
ao calendário a seguir:

Disciplina Data Hora

Física 25/5/2022 9.00 horas

Inglês 26/5/2022 9.00 horas

Matemática 27/5/2022 9.00 horas

Com a excepção da cidade de Maputo, onde se realizão 
na Escola Náutica, o local de realização dos exames será 
divulgado nas ADMAR com a antecedência mínima de 24 
horas em relação à data do primeiro exame.

Os candidatos deverão apresentar-se nos locais de 
realização dos exames 30 minutos antes do início de 
cada prova, munidos dos respectivos documentos de 
identificação.

O porte ou uso de telemóveis, correctores e dicionários 
nas salas de exames constitui FRAUDE ACADÉMICA, 
sancionável com a medida de invalidação do exame e 
atribuição de classificação igual a zero valores.

VIII. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados das provas serão divulgados (afixados nos
locais de candidatura) e na Página Web da Escola Náutica
até ao dia 7 de Junho de 2022.

IX. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Serão admitidos aos cursos, até ao limite das vagas, os
candidatos cuja  média aritmética dos exames seja igual
ou superior a 10 valores. Os estudantes com classificações
superiores a 10 valores nas três (3) disciplinas terão
vantagem competitiva.

X. PEDIDOS DE REVISÃO DOS EXAMES

Os pedidos de revisão de cada exame só serão aceites se 
apresentados até 48 horas, a contar da data da divulgação 
dos resultados, mediante a apresentação do talão de 
depósito na conta n° 125119040 do BIM, no valor de 
1500,00MT.

XI. MATRÍCULAS, INSCRIÇÕES E PROPINAS
a. Para os cursos do regime LABORAL, obedecendo o

quadro a seguir, as inscrições, matrículas e o pagamento
da primerira propina, decorrerão na Secretaria Geral
da Escola Náutica, mediante a apresentação do talão de
depósito na conta n° 125119040 do BIM.

Regime Data Curso Valor

L
A

B
O

R
A

L
   

   13 a 14/6/2022
Engenharia 

Electrónica e de 
Telecomunicações

4.550,00MT

15 a 17/6/2022
Navegação 
Marítima

4.550,00MT

15 a 17/6/2022
Engenharia 

de Máquinas 
Marítimas

4.550,00MT

b. Para os cursos do regime PÓS-LABORAL, obedecendo
o quadro abaixo, as inscrições, as matrículas e o
pagamento da primeira mensalidade, decorrerão das
7.30 às 15.00 horas, na SECRETARIA da Escola Náutica,
mediante a apresentação do talão de depósito na conta
n° 125119040 do BIM, no valor de 9.280,00MT (nove
mil, duzentos e oitenta meticais).

Regime Data Curso

P
Ó

S-
 L

A
B

O
R

A
L

13 a 17/6/2022

Engenharia Electrónica e de 
Telecomunicações

Programação de Sistemas 
Informáticos e de 
Telecomunicações

Engenharia Mecânica e de 
Controlo de Sistemas

Engenharia Electromecânica

Direito Marítimo

Economia e Gestão de Portos

XII. INTERNATO
A Escola Náutica não dispõe de vagas no internato.

XIII. BOLSAS DE ESTUDO
A Escola não dispõe de bolsas de estudo.

XIV. UNIFORME ESCOLAR
Os estudantes admitidos para os cursos de regime Laboral,
deverão adquirir o uniforme cuja amostra está disponível
na Secretaria da Escola.

XV. INÍCIO DAS AULAS
Aulas iniciam a 20 de Junho de 2022.

XVI. DISPOSIÇÕES FINAIS
Qualquer pedido de esclarecimento poderá ser feito
durante o período normal de expediente, através dos
seguintes contactos:
84 33 20 619/ 84 32 92 520 ou 86 1592490.

Maputo, aos 14 de Abril de 2022

A Divisão Pedagógica

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS NÁUTICAS

EDITAL

EXAMES DE ADMISSÃO PARA O ANO LECTIVO DE 2022
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Referência do Contrato: MZ-PROAZUL-232611-CS-
QCBS
Identificação do Projecto: P174002
Fonte de Financiamento: Donativo IDA D812-MZ

1. O Governo de Moçambique (GdM) está a implementar o
Projecto de Economia Rural Sustentável (PERS), que é a
primeira fase de uma abordagem programática e multi-
faseada, que tem como objectivo aumentar a produtivi-
dade e o acesso ao mercado para os beneficiários alvo e
melhorar as práticas de gestão dos recursos naturais em
áreas seleccionadas do projecto.

2. A Entidade Contratante é o Fundo de Desenvolvimento
da Economia Azul, FP (ProAzul)

3. Os objectivos específicos desta consultoria consis-

tem em: (i) gerir o contrato de execução das obras, (ii)
supervisionar e aprovar a qualidade de execução das
obras, (iii) aprovar os certificados de pagamento e (iv)
preparar os relatórios de progresso das obras incluído
os do período de garantia e produzir um conjunto de
procedimentos incluindo o plano de garantia de quali-
dade.

4. O período total para execução dos serviços é de 24
(vinte e quatro) meses, incluindo 12 (doze) meses de
supervisão no prazo de garantia. Termos de Referência
com detalhe dos serviços de consultoria poderão ser
obtidos no endereço indicado abaixo ou através do link.

https://www.proazul.gov.mz/concursos/

5. Consultores interessados poderão considerar a apre-
sentação das suas manifestações de interesse e pro-
postas associando-se a outros Consultores sob forma
de consórcio ou como subconsultores para aprimorar
suas qualificações para a actividade. No entanto, a ex-
periência do subconsultor não será considerada para
fins da Lista Curta. Em todos os casos, a firma líder do
consórcio deve ser responsável pela função de coor-
denador, devendo contribuir com pelo menos 40% do
nível de esforço. No caso de consórcio todos os sócios
serão conjunta e solidariamente responsáveis pela to-
talidade do contrato, se seleccionados.

6. Chama-se atenção aos Consultores interessados para a
observância do prescrito na Secção III, parágrafos 3.14,
3.16 e 3.17 das Normas de Selecção de Consultores ao
abrigo do Regulamento de Aquisições do Banco Mundial 
para Mutuários de Operações de Financiamento de
Projectos de Investimentos, edição de Julho de 2016,
revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018”, que
estabelece a política do Banco Mundial sobre conflitos
de interesse.

7. O ProAzul convida empresas de consultoria qualifica-
das a manifestarem seu interesse em prestar os servi-
ços, devendo fornecer informações que demonstrem
que possuem qualificações necessárias e experiência
relevante para executar os serviços.

Os critérios para selecção da Lista Curta incluem: 
• Principal área de negócio e número de anos

nesse negócio;
• Experiência comprovada de pelo menos 10

anos em actividades similares;
• Experiência comprovada em fiscalização de

obras financiadas por doadores externos;
• Possuir Alvará de fiscalização de empreitadas

de obras públicas, actualizado de 2ª Classe
categoria III ou superior

8. O Consultor será seleccionado ao abrigo do méto-
do QCBS (Selecção Baseada na Qualidade e Custo).
Informação adicional poderá ser obtida no endereço
abaixo entre 8.30 e 14.30 horas, hora local.

9. A equipa técnica-chave do consultor não será objecto
de avaliação para a constituição da lista curta.

Consultores interessados deverão depositar suas 
Manifestações de Interesse por escrito (fisicamente) até 

às 11.30 horas do dia 5 de Maio de 2022.

10. Endereço:

Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul
Departamento de Aquisições (DA)

Av. Emília Daússe, n.º 591
Tel. +258 21 300571/68/81

Cell: 823026820
Maputo -Moçambique

E-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz

CONCURSO PÚBLICO MZ-PROAZUL-232596-CW-RFB
REGIME ESPECIAL

______________________________________________________________________________
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MERCADO DE PEIXE DE PRIMEIRA VENDA 

E CONSTRUÇÃO DA SEDE DOS CCPs NO DISTRITO DE CAHORA BASSA, LOCALIDADE DE NHACAPIRIRE, EM TETE

1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um donativo da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) para financiar e 
implementar o Projecto de Economia Rural Sustentável (PERS) e pretende aplicar parte desse financiamento para pagamentos 
elegíveis no âmbito dos contratos que resultarem deste concurso.

2. O Fundo de Desenvolvimento a da Economia Azul FP (ProAzul) convida potenciais concorrentes elegíveis a apresentarem 
propostas seladas para a conclusão das referidas obras. 

3. Neste concurso só podem participar as empresas de construção possuidoras de um alvará da 4ª (quarta) classe ou
superior nas categorias I, II, IV e VI.

4. O concurso está aberto a todos os concorrentes de países elegíveis, conforme definido nas directrizes do Banco
Mundial.

5. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais e adquirir os documentos de concurso
mediante solicitação escrita no endereço indicado no parágrafo 12, a partir de 20 de Abril de 2022, contra o
pagamento de uma taxa não reembolsável de 4.500,00MT (quatro mil e quinhentos meticais). O pagamento
deverá ser por depósito na conta em MT do Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul FP (ProAzul) nº

000800000662199710180 BCI

6. Todas as propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 11.00 horas do dia 20 de Maio de

2022. As propostas recebidas após este limite serão rejeitadas e devolvidas fechadas.

7. As propostas deverão ser acompanhadas de uma caução provisória na forma de Declaração de Garantia, de acordo
com o modelo fornecido nos documentos de concurso e com assinatura devidamente reconhecida em Notário. 

8. Os requisitos de qualificação incluem: (i) Os concorrentes deverão apresentar evidências documentais que
demonstrem terem executado com um bom desempenho pelo menos 2 (dois) contratos de natureza similar e de
valor igual ou superior nos últimos 3 (três) anos. (ii) a média do volume anual de negócios dos últimos 3 (três) anos 
deve ser no mínimo de: 35 000 000,00MT (trinta e cinco milhões de meticais).

9. As propostas serão abertas no mesmo dia 20 de Maio de 2022, às 11:15 horas, no endereço indicado no parágrafo
11, na presença dos representantes dos concorrentes que desejarem assistir ao acto.

10. A visita ao local das obras é obrigatória. A não participação na visita leva a desclassificação da proposta. A visita
terá lugar no dia 4 de Maio, às 10.00 horas, sendo o local de encontro a sede do Governo do Distrito de Cahora Bassa.

11. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 20 de Junho de 2022, às 10.00 horas, no mesmo
endereço indicado em 12.

12. Endereço:
Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP (ProAzul)

Departamento de Aquisições (DA)
Av. Emília Daússe, n.º 591
Tel. +258 21 300568/71

Email: aquisicoes@proazul.gov.mz
Maputo-Moçambique

A Autoridade Competente
(Ilegível)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(Serviços de Consultoria – Selecção de Pessoas Colectivas)

FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO DE PEIXE DE PRIMEIRA 
E CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE DOS CCPS EM NHACAPIRIRE, DISTRITO DE CAHORA BASSA EM TETE

Av. Emilía Daússe, n.º 591, R/C, Telefones: +258 21 300571 ⁄68⁄81 – Cell +258 823026820, Fax: +258 21300584, C.P: 2290, NUIT: 500001615
Email: info@proazul.gov.mz, www.proazul.gov.mz, Maputo - Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Ci-
dade de Maputo correm éditos de 20 (vinte) dias, contados 
da segunda e última publicação deste anúncio, citando os cre-
dores desconhecidos dos executados: JOÃO ALBINO LUCAS 
MATSINHE TRANSPORTES, EI, com sede na Av. da Namaa-
cha, província de Maputo e JOÃO ALBINO LUCAS MATSIN-
HE, residente na Rua Massavanhane, casa nº 1208, cidade da 
Matola, província de Maputo, para no prazo de 10 (dez) dias, 
posteriores àqueles dos éditos, reclamarem, querendo, o pa-
gamento dos seus créditos pelo produto dos bens móveis, 
constituídos por electrodomésticos e diverso mobiliário de 
casa penhorados, nos Autos de Execução Ordinária, nº 
58/2018-I, sobre que tenham garantia real, nos termos do 
disposto no artigo 864º, nº 1 do Código do Processo Civil.

Maputo, aos 8 de Março de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane

3409 3422
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos   
 O Serviço Provincial de Saúde de Tete convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais, micro, pequenas 
e médias empresas inscritas no Cadastro Único de empreiteiros de obras públicas, fornecimento de bens e 
prestação de serviços ao Estado a apresentarem propostas fechadas para execução de fornecimento de bens 
e prestação de serviços descritos no quadro abaixo:  

Nº de Concurso   Objecto de Contratação Modalidade           
de Contratação

Prazo de entrega 
das propostas 

Data de abertura 
das propostas

Garantia 
Provisória

0011/UNICEF/C.L/
SPST/RA/2022

Contratação para prestação 
de serviços de aluguer de sala 

e fornecimento de refeições

Concurso 
Limitado

2/5/2022 

Até às  9.00  horas

2/5/2022 

Até às 9.30 horas

Não 
aplicável

0010/BM/C.L/
SPST/RA/2022

Contratação para prestação 
de serviços de aluguer de sala 

e fornecimento de refeições

Concurso 
Limitado

2/5/2022

Até às 8.00 horas

2/5/2022

Até às 8.30 horas

não 
aplicável 

0012/UNICEF/C.L/
SPST/RA/2022

Contratação para execução 
de fornecimento de material 

didáctico

Concurso 
Limitado

2/5/2022

Até às 10.00 horas

2/5/2022

Até às 10.30 horas

não 
aplicável

0008/BM/P.D/
SPST/RA/2022

Contratação para execução 
de fornecimento de 

equipamento informático

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

2/5/2022

Até às 11.00 horas

2/5/2022

Até às 11.30 horas

não 
aplicável

0005/FNUAP/P.D/
RA/SPST/2022

 Contratação para prestação 
de serviços de aluguer de sala 

e fornecimento de lanches

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

2/5/2022

Até às 12.00 horas

2/5/2022

Até às 12.30 horas

não 
aplicável

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou 
adquirí-los na Repartição de Aquisições do Serviço Provincial de Saúde, Ex - Direcção Provincial de Saúde 
de Tete, sita na Rua dos Macondes, nas horas normais de expediente, pela importância não reembolsável de 
1.500,00MT, a partir do dia 18 de Abril de 2022.

As propostas deverão ser entregues no endereço acima supracitado, e as mesmas serão abertas em sessão 
pública, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer, na data indicada na tabela acima.

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

 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.

Autoridade Competente

(Ilegível)
175

3410

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Na Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa sob a Forma de Processo Co-
mum Ordinário, nº 113/16-R, que o exequente BCI - BANCO COMERCIAL E DE INVESTI-
MENTOS, SA move contra o executado JOSÉ AFONSO MARTINS, foi ordenada a venda por 
meio de propostas em carta fechada, em primeira praça dos bens móveis abaixo discrimi-
nados:

Verba nº 1
Um televisor Samsung de 72 polegadas, avaliado em 20 000,00MT;

Verba nº 2
Um jogo de sofá, avaliado em 10 000,00MT;

Verba nº 3
Uma mesa de jantar de 6 lugares, avaliada em 5 000,00MT;

Verba nº 4
Uma mesa redonda, avaliada em 3 000,00MT;

Verba nº 5
Dois televisores de 32 polegadas, avaliados cada em 10 000,00MT;

As propostas devem mencionar preço superior ao da avaliação, do pagamento da dívida e 
custas prováveis.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra dos bens a entregarem as suas 
propostas no Cartório desta Secção, sito no Palácio da Justiça, 4º andar, Av. 25 de Setembro.

No dia vinte e oito de Abril de 2022, às 9.00 horas, na Sala de Audiências da Terceira 
Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, proceder-se-á a abertura das propostas 
apresentadas até esse momento, cujo acto os proponentes podem assistir.

Os móveis podem ser examinados na Avenida 24 de Julho, nº 2790, 11º andar, na cidade de 
Maputo, nos dias úteis, das oito às quinze horas.

O Ajudante de Escrivão de Direito
Fenias Luís Nhantumbo

Verifiquei

O Juiz de Direito
José Alfredo Macaringue

•

•

•

•

3671

•

•

•

•

Agradecemos desde já a sua participação! 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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LISTA A/04/2022
1. Abbas Chahine
2. Abdel Nasser Mahmoud
3. Abdool Sacoor Abdul Latif
4. Abdool Satar Ibraimo Latifo
5. Abdul Cadir Abdul Rehman
6. Abdul Cadir Mussa Kara Lorgat
7. Abdul Carimo Cassamo
8. Abdul Karim e Abdul Rashid Haroon
9. Abdul Kayum
10. Abdul Magid Mahomed Mussa
11. Abdul Nasser Amin Mahmoud
12. Abdul Rashid Mahomed Siddik
13. Abdul Samad
14. Abdul Satar Mahomde Jusub
15. Acormoz Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda
16. Adam Issa Filmes
17. ADC-Sal
18. Adil Firoz
19. Aeroportos de Moçambique
20. Afri Farmácia, Limitada
21. África Great W. Real E. D. Company, Lda
22. África Muslim Agency
23. AFRICOM, Lda
24. AFRITOOL Moçambique, Lda
25. Agemor, Lda - Agência Moçambicana de Representações
26. Agnélio Inácio Cumba
27. Agostinho Raúl de Sousa
28. Agro Alfa, Sarl
29. Ahmed Anvar
30. Al Mahid Internacional Serviços de Segurança, Lda
31. Alberto Sidónio Bila
32. Alberto Venâncio Sitoe
33. Alfino Ribeiro Felícia
34. Alfredo Daniel Boane
35. Ali Mohamad Chahine
36. Alia Mirza Dossa
37. Alif Imobiliaria, limitada
38. Alimahomed Ibraimo Adamo Issa
39. Altenor Florentino Antunes Pereira
40. Alton Alige Men.De Sousa
41. Aly Momad
42. Alzira Guambe
43. Ambasse Domingos Joaquim
44. Américo Chango
45. Amina Bibi Satar e Mariam Bibi M.S. Satar
46. AMODER - Associação Moçambique para o Desenvolvimento Rural
47. Ana Abela Sitoe
48. Ana Cláudia dos Santos Ossemane
49. Ana Maria dos Santos Nhaluongue
50. Ana Paula dos Santos Figueiredo
51. Ana Paula Rosa Carneiro e Outros
52. Ana Tânia Aires do Nascimento
53. Ananias Mapeto Chaúque
54. André Duwa Massaite
55. André Eugénio Muchanga
56. André Fernandes Matusse
57. ANFRENA, SA
58. Ângela Dinis Buque Leão (seu representante legal)
59. Angélica Fernando Pondja
60. Angélica Ibrahimo
61. Ângelo Dalsuco
62. Anísio Arão Buvane
63. António Adriano Mota
64. António Augusto Almeida Ribeiro
65. António da Silva Vieira
66. António Geremias Manjate
67. António José Morais Mendes
68. António Laquene
69. António Xavier

70. AQUAMOC
71. Arão Benjamin Artur Manuel Panguane
72. Archer Agnelo Sarmento
73. Arcus Consultores, Lda
74. Armando Ribeiro Pinto
75. Ashraf Dawood
76. Associação de São Vicente de Paulo de Moçambique
77. Associação Pro Mangal
78. Atlania Cosméticos, Lda
79. Augusto Aldónio Castanheira Cossa
80. Augusto Ângelo Pessana
81. Augusto Armando Yonga
82. B.M.G, Limitada
83. Baptista Salomão Companhia, Lda
84. Bartolomeu Rafael
85. Barwe Investimentos, S.A.
86. Basit Gani
87. Bel Sol-Restaurante
88. Ben & Olive, Lda
89. Bernardo Mariano Joaquim Júnior
90. Bernardo Tafula Ntimane
91. Biliquisse Nizamodine Sulemane
92. Boaventura Gimo Boene
93. Brick Capital, Lda
94. Bruno Campos
95. Bruno Miguel Figueiredo de Brito
96. ECODEPI - Empresa de Construção Civil, Decorações e Pintura de

Móveis
97. Cadir Abdul
98. Cândida Cossa
99. Carla Maria Cardoso de Raposo Pereira
100. Carlos Afonso Chissano
101. Carlos Alberto Guerreiro Pronto
102. Carlos Eduardo Rodrigues S. Lemos
103. Carlos Lopes
104. Carlos Pessane
105. Casa de Reis - Imobiliária e Serviços
106. Casa Generalizia Della Societa de Verbo Divino
107. Casa Salvador, Lda
108. Casino Hotel Polana
109. Clube Desportivo Estrela Vermelha
110. Celeste Kamiloi Salgado
111. Celeste Rosa Figueiredo Dias
112. Celma Amade
113. Centro Médico de Maputo
114. Chaquira Bibi Mussa
115. Cheita Transportes, Lda
116. Chevron South Africa (Cpty) Ltd
117. Chita Transportes, Lda
118. Chocolate, Limitada
119. Choppies Supermarket Moçambique, Lda
120. Christoffell Jacobus Botha
121. Ciatra Império
122. CIMA – Companhia Industrial das Mahotas
123. Companhia Industrial da Matola
124. City Mover, Lda
125. Clara Angélica Muchabje
126. Cláudio António Óscar Magane
127. Cláudio Conficoni
128. Cláudio Vilanculos
129. Click Participações e Investimentos, Lda
130. Clínica da Sommerschield
131. Clube de Desportos da Costa do Sol
132. COGEF Multinegócios
133. Companhia de Sena, Sa
134. Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos
135. Computers Dream Consultores
136. Concreto Sociedade de Gestão e Hotelaria, Lda – Hotel Terminus
137. Conseng/Óscar Jonassen Borges Carvalho
138. CONSTRUA, Lda

139. Consultoria Técnica de Obras Públicas, Lda
140. Cooperativa de Consumo Marien Ngouabi
141. Cooperativa Paulo Samuel Khankomba
142. Cordeiro Júlio Gospel Tandane
143. Cornélio Isabel Magaia
144. CORSIL - Fábrica de Candeeiros, Lda
145. Cortinar, Lda
146. Costa & Filhos, Lda
147. Cristina Morgado Mbeve Balate
148. Cristóvão Firmino Vasco
149. Curratul Aine Usta
150. Cybersonic Constructions, Lda
151. DALO Constrói
152. Dário José Samuel, Sheiza I. Samuel, Ercília Samuel, Diego E.

Samuel e Arnaldo Samuel
153. Data Serve, Lda
154. Dezzy Moçambique, Lda
155. Dino Marino
156. Dionísio Manhique
157. Domingos dos Santos Rodrigues
158. Ebrahim Hassan Patel
159. Ebrahimo Mussa Laher
160. Eco Serviços, Lda
161. Edith Simplício Cardoso Furtado de Carvalho
162. Edmundo T. Nery Ortiz
163. Eduardo António Duarte
164. Eduardo Francisco Macuácua
165. Eduardo Jorge Nhancule
166. Eduardo Maria Rodrigues Ribeiro
167. El Khayat - Group, Lda
168. Eletricidade de Moçambique (Sede)
169. Élia Alberto Manjate Gemuce
170. Elias Francisco Nuvunga
171. Elias Jaime Zimba
172. Elias José Matlombe
173. Eliaz Acbar
174. Elisa Isaac Siade
175. Emmanuel G. Petrakakis e Hariklia G. Petrakakis
176. Empresa de Hidrocarbonetos de Moçambique (Edifício Time

Square)
177. Empresa Ferreira e Gonçalves, Limitada
178. Empresa Imobiliária Organizações Mendes
179. Empresa Transcatembe, Lda
180. ENGCO Elétrica, Lda
181. ENGEL - Engenharia e Construção, Lda
182. Enoque Agostinho Pimpão Mavota
183. Entreposto Comercial de Moçambique, Sarl
184. EQUIPESCA, Sarl
185. Ernesto Amaral Fonseca
186. Ernesto José Chembene
187. Escola Comunitária Albert Einstein
188. Escola Primária e Secundária Soo Hermam Gmeiner
189. Esvaldo Joana
190. Eugénio Faftine Novela
191. Eugénio William Telfer
192. Evonliza Company, Lda
193. Faherat Ibrahimo Mahomed
194. Fahim Iqbal
195. Faizal Valente Albino Gopalgy
196. Farhana Zainulabedin Goolamali Rajwee
197. Farida Bane Camurdin
198. Farida Banu
199. FARMOL - Fábrica de Radiadores de Moçambique
200. Farzana Abdul Gafur
201. Farzin Mahomed Farrok Azam
202. Fátima Caba Catoja
203. Fátima Leacataly
204. Federação Mundial Luterana
205. Feliciano Abílio Manjate
206. Félix Alberto Albino Fondo

MUNICÍPIO DE MAPUTO

_______

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

CONVOCATÓRIA

PRIMEIRA PRESTAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL AUTÁRQUICO

1. O prazo de pagamento da 1ª Prestação do Imposto Predial Autárquico (IPRA) referente ao

exercício económico de 2022 venceu no dia 31 de Janeiro do ano em curso.

2. Compulsado o Cadastro Fiscal, constatou-se a existência de contribuintes que até aquela data não

efectuaram o pagamento exigível nos termos do no 1 do artigo 55 do Código Tributário Autárquico,

aprovado pelo Decreto n.º 63/2008, de 30 de Dezembro.

3. Nestas circunstâncias, o Conselho Municipal de Maputo convoca aos contribuintes abaixo

indicados para, no prazo de cinco (5) dias, contados a partir da data da publicação deste anúncio,

comparecerem no Departamento de Receita, sito na Av. Karl Marx, n.º 173, 1° andar, para tratarem

da regularização da 1ª Prestação do IPRA, sem o prejuízo do previsto no n.º 3 do artigo 55 do
Código Tributário Autárquico, aprovado pelo Decreto n.º 63/2008, de 30 de Dezembro.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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207. Felizardo Jeremias Nhabangue
208. FEMAR, Lda
209. Fernando Eugénio Moisés Lichale
210. Fernando Henrique do Carmo
211. Ferragens Chinesa, Lda
212. Filipe José Cabral
213. Filipe Mapangane
214. Firoz Moosa
215. Flávia Edite Justina Manuel Dzimba e Outros
216. Flávia Semina Américo Macocoro
217. FOCUS 21 - Gestão e Desenvolvimento, Lda.
218. Francisco Sitoe, Ângela Sitoe, André Sitoe, Melina Sitoe e Lídia Sitoe
219. Francisco Abudo Inoque
220. Francisco Carimo Martins Caravela
221. Francisco Eugénio Chaisse
222. Francisco Queiroz Conde Júnior
223. Frigoríficos Polo Norte Moçambique, Lda
224. Fritz Frederik Roussouw
225. FUJI Motors, Lda
226. Fundação de Caridade Tzu Chi Moçambique
227. Fundação Igreja de Deus - Sociedade Missionária Mundial
228. Fundo de Fomento Agrário
229. Fundo de Fomento Pesqueiro
230. Fundo para o Fomento de Habitação
231. Future Development Corporation, Lda
232. GAPI, Sarl
233. Garagem e Oficinas Rugunato, Lda
234. GESPETRO, SA
235. GESTNAVE - Empreendimentos
236. Giancarlo Monteforte
237. Global Alliance
238. Globe Properties, Lda
239. Golden Properties
240. Gracinda das Dores Estevão Mate
241. Green View Property, Sa
242. Grupo Nine Constrution, Sa
243. Grupo Quatro, Lda
244. Guilhermina Ernesto Langa
245. Hadi Abdul Nasser Mahmoud
246. Haji Mussa Esmail Juma
247. Hariche Glass
248. Hariche Steel Internacional
249. Harris Gafur
250. Hassane de Oliveira Omar
251. HB - Investimentos, SA
252. Hélio Neves
253. Hermínio Valentim Chambe
254. Hilário Ernesto Maputso
255. Home Centre
256. Hortícolas, Lda
257. Hotel 2001 - Golam Mahamad
258. Hotel 2010, Lda
259. Hotel Inhaca
260. Hotel Monte Carlo, Lda
261. Hotel Residencial África
262. Hotel Vila das Arábias
263. Humberto Basílio de A. Monteiro
264. Humberto Fernando Mbebe
265. Hurbai Abdul Aziz
266. Hussene Ishaki
267. I.S.C.T.E.M.
268. Ifeanyi Elicha
269. Imobci, SA
270. Imobiliária África, Lda
271. Imobiliária Panorama, Lda
272. Imobiliária Africana Limitada
273. IMOC - Empreendimentos
274. Imopremium - Gestão Imobiliária, SA
275. Indico Property, Lda
276. Indigo Shore, Lda
277. Indústria de Borracha e Calçado, SARL
278. Indústria de Esponja e Plásticos
279. Indústria Morvit
280. Indústria Onda Lagoa
281. INM Autodoor
282. INSITEC - SGPS
283. Instec Imobiliária, Sa
284. Instituto Irmãs Missionárias D. Maria
285. Instituto de Estudos Sociais e Económicos
286. Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique
287. INTERCAR - Comércio Internacional de Automóveis, Lda
288. Investimentos Imobiliários, Lda
289. Irving Roberts Steverson
290. Ismail Mamod Amin Abubacar
291. Issufo Mahomed
292. Issufo Omar Cabá
293. Issufo Saquina Abdul Aly
294. Ivete Bolos
295. Ivete Carina Bana Mourão
296. J & Service Desenho Gráfico
297. Jacinta Elisa Gonçalves
298. David dos Reis de Castro
299. Jaime Chadali Manuel Sulmagy

300. Jan Hendrick Labuschagne
301. Jayson Alexandre de Carvalho
302. Jhossi Comercial Internacional, Lda
303. Jie Xia
304. Jim Henry Kuria
305. Jitin Arviskumil
306. Joana Lisboa Abrantes Mangueira
307. João Adelino Gonçalves
308. João Adriano Tamele
309. João Diogo Cumba
310. João Gabriel Fulane
311. João Massango
312. João Ramos Perino
313. Joaquim Adolfo Souto
314. Joaquim Manuel Maurício
315. Jordão Júnior
316. Jorge Simeão Martins Manjate
317. José Afonso Manuel Lopes Martins
318. José António Mascarenhas
319. José Carlos Amone
320. José Clemente João Manila
321. José Domingos Mandlate
322. José Elias
323. José Francisco Matavel
324. José Manuel da Costa Vieira Lino
325. José Manuel L.M. de Azevedo
326. José Manuel V. M. Henriques
327. José Moisés Cossa
328. Josimar Jeremias Timane e Outros
329. Joyo Indústria e Comércio, Lda
330. Judite Coutinho Antunes dos Santos
331. Julficar Ahmed
332. Julião Dimande
333. Júlio M. Amanze
334. Kaizen Moçambique, Sa
335. Kambeny Comercial Lda
336. Kassim Alimahomed
337. Kawena Distribuidores, Lda
338. Khandlelo - Associação para o Desenvolvimento Juvenil
339. Ku Xonga Property, Lda
340. Kudumba Investiment, Lda
341. LAM - Linhas Aéreas de Moçambique.
342. Laray Hills, Limitada
343. Lawe Laweke
344. Leonardo Soyto Matlonhana
345. Leonardo Macuvele
346. Leonor Atalia Ezequiel e Edna Ezequiel
347. Liceu Gustave Eiffel - E.F. Maputo
348. Lili Gilda dos Santos Nhamposse
349. Lourenço José Franco
350. Lourenço Sebastião Sambo e Horácio H.E. Dambo
351. Louro Dode Machava
352. Luís Adelino da Silva
353. Luís André M. Amado
354. Luís António Govane
355. Luís da Costa Guimarães
356. Luís Filipe Pereira Rocha Brito
357. Luís Manuel Bandeira M. Valente
358. Luís Manuel Pedro Joaquim Zico
359. Luís Wong
360. M.A Investimentos, Sa
361. Madina Amade
362. Magib Elias Abdula
363. Mahamad Irfan Ibrahim
364. Mahammad Arifi e Imtiaz Muhamad Yussuf
365. Mahendra Popatlal
366. Mahomad I. Firoz, Mariam, Akifah, Abdul Firoz
367. Mahomed H. Basma/ Hussein E. Fadi
368. Mahomed H. Basma/Hussein Basma E. Fadi
369. Mahomed Jaffarullaa
370. Mahomed Juned Jusob
371. Mahomed Munir A. Cassam e Mohamed Iqbal
372. Mahomed Rafique Jussob Mahomed
373. Mahomed Toufiq
374. Mahomed Ziyad Hamid
375. Mamad Ossman Janamamad
376. Mamadou Bailo Diane
377. Manica Lands Corporation, Lda
378. Manuel Augusto dos Santos
379. Manuel Fernandes Arede
380. Manuel Fernando Anselmo
381. Manuel João Cuambe
382. MAPLIS, Lda
383. MAQUIFER - Máquinas e Ferramentas
384. Marcelina Mdlovo
385. Marcleusa Construções, Lda
386. Margest - Gestão Imobiliária, Lda
387. Maria Clara da Silva
388. Maria da Conceição Ventura Leite de Andrade
389. Maria do Céu Martinho
390. Maria do Céu Santos F. de Brito
391. Maria Elizabeth Fernando de Sousa Moreira
392. Maria João Sales

393. Maria Jorgina e Delfim Poitevin H. da Silva
394. Maria Luísa da Fonseca Tembe
395. Maria Luísa Ferreira Corte Real
396. Maria Manuel da Conceição Martins
397. Maria Nhaca Chichava
398. Mariamo Aly Hassane
399. Mário Jorge Rassul
400. Mariza Zefanias Langa
401. Marta Correia de Barros Castelo Branco
402. Marta Ivone Filimão Zandamela
403. Matete Manuel Muessa
404. Matola Gás Company, SA
405. Mbanda Anabela Buque Henning
406. MEDIMOC, SA
407. Mefuza Momade Issufo, Amade Omar e Fahim Omar Amade
408. Miguel Ângelo de Traquino Almeida
409. Miguel João Mondlane
410. Miguel Marcos Mondlane
411. MIP - Maputo Industrial Park, Limitada
412. Mirage Trade Export
413. MM e Filhos, Sarl
414. Mobil Oil Moçambique, Lda
415. Mobílias Mamad, Lda
416. Moçambique Capitais, Sa
417. Moçambique Diesel Eléctrica, Lda
418. Mohamed Sabir Gulam Rassul
419. Momad Hanif Omar
420. Momade Jossubo Momade
421. Momade Nazir Hassam
422. Momed Tofique
423. MOPAC - Sociedade Comercial de Investimento
424. Mouhamad Koita
425. Moz Star, Lda
426. Mozam Investimento, Sa
427. Mozbreke, Lda
428. Mozequipamentos, Lda
429. Mozimob, Lda
430. Muhamad Sabir Ibrahim A. Issa
431. Muhammad Arif
432. Muhammad Arfe Imtiaz Mohamad Yussuf
433. Multivendas, Lda
434. Munawar Ahmed Ali
435. Munira Bibi Yussof Mayet
436. Myl Investimentos, Sa
437. Naguib Elias Abdula
438. Nasima Mahomad Asraf
439. Nasser Esmael Dula
440. Nazma Vali Mohamed
441. Neoquímica Moçambique, Lda
442. Nércia Paulina Langa Mandlate e Celso Marques Fragoso Mandlate
443. Nicolas Raba
444. Nóbrega José de Sousa
445. Noor Muhammade Vali Momade
446. Noormahomed Khamissa
447. Nuno Cláudio Emichande Guiga
448. Nuno Miguel Da Silva Texeira
449. Nuno Teixeira
450. Nurmomade Abdul Carimo
451. Obadias José Djedje
452. Officor - Mobiliário e Decoração
453. Omar Faruk Ayoob
454. Onda Azul, Sarl
455. Orizicol do Limpopo, Lda
456. Padaria, Pastelaria e Confeitaria Aziz, Limitada
457. Padaria e Pastelaria Pão Nosso, Lda
458. Pang Kwong Chien
459. Panorama Eletrónica, Lda
460. Paramount Auto – Comércio e Serviços, Lda
461. Parveen Abdul Shakoor Sorathia
462. Pastor Hassan Obiang Mangue
463. Patrício Candula Yotamo
464. Paula Denisse Matrins da Silva Pinto
465. Paulo Agostinho Baptista Fernandes
466. Paulo Alexandre da Silva
467. Paulo Assade Alfinete
468. Paulo Honwana
469. Penina Gabriel Chiau
470. Pescas do Sul, Lda
471. PHC - Property Holding Company, Sa
472. Piero Francisco Oliveira Gibelino
473. Polana Plaza, Lda
474. PRESTUR, Lda
475. Primeira Igreja Batista
476. PROFUMO, Lda
477. PROMARTE, Lda
478. Qinghua Investment Holding Company, Lda
479. Quiosque Helena Wate
480. Ragendra Dhirajlal - Riplex Indústria de Embalagens Plásticas
481. Rahema Bai Cassim
482. Rani Resorts Moçambique, Lda
483. Raquelina Tomas Bila
484. Rashid Rafiq
485. Reginaldo Jossias Mahenhe

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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486. Reis Investimentos, Lda
487. Restaurante Quinta do Paraíso
488. Riaz Suidique Remtula
489. Riaze Ahmed Abdul Karim
490. Ricardo Alberto Sumbane
491. Ricardo Taimo Chilengue
492. Risana Mahomed Rafique
493. Rita Maria Figueiredo de S. B. F. Ahmad
494. Rizuana Abdul Cadir
495. Rofino Felisberto Licuco
496. Rolan Wolk
497. Ronack Nopendra
498. Rosa Ernesto Macuácua
499. S & B Construções (Moçambique), Lda
500. S. E. Ginwala e Filhos, Lda
501. S.A Imobiliária, Limitada
502. SAB Projects, Lda
503. Sabbir Ahmade Mussa Omarji
504. Sabiha Abdul Kadar
505. Sadik Omar
506. Safa Import e Export, Lda
507. Salim Ahmad.
508. Salim Haji Ismail
509. Salim Moosa Haji Ismail
510. Sallem Ahmed A. Karim e Imtiaz Mohamad Yussuf
511. Salomão Alfredo Tembe
512. Salomão David Massangae
513. Salomão Elisa Elias Cambula
514. Samantha Barotti
515. Sandra Maria Carneiro Duque Mandunde
516. Sarah Apartments
517. Sarmentos Comercial
518. Sasmic Imobiliária Limitada
519. SAT (Sociedade Agrícola de Tabacos, Lda)
520. Saudatou Toure
521. Scanom Moçambique, Lda
522. Selecta Invest Sociedade Unipessoal, Limitada
523. Selma Isabel Semá
524. Selma Maria dos S. M. Teixeira Leite
525. SEM Imobiliária, Limitada
526. Sena Centro, Limitada
527. Serafim Albano Maposse
528. Sérgio Alberto Namburete
529. Shakira Bibi Mussa

530. Shazid Abdul Gafar
531. Shehza Abdul Sattar
532. Sheila de Sousa Pinto de Carvalho
533. Sidat Office Solutions, Lda
534. Sidónio Givanda
535. SIESTA - Fábrica de Móveis e Colchoaria, Lda
536. Silas Armando Fazine
537. Simbre Madeira, Lda
538. SIMO
539. Sinohydro (Heman) Mz Trading, Co, Lda
540. Smart Edward Katawala
541. Sociedade de Fomento e Processamento de Cajú
542. Sociedade Agrícola de Tabacos, Lda
543. Sociedade Distrib. de Explosivos, Lda
544. Sociedade Hotel de Moçambique, Limitada
545. Sociedade Hulene Shopping, Lda
546. Sociedade Imobiliária 24 De Julho
547. Sociedade Imobiliária Atlântico, Lda
548. Sociedade Interbancária de Moçambique, S.A. - SIMO
549. Sociedade Internacional Imobiliária, Limitada
550. Sociedade Pensão Tropical, Lda
551. Sociedade Sabimo, Lda
552. SOGECOA - Moçambique
553. Sogestão - Contabilidade, Auditoria e Administração
554. Sohail Muhammad Younus
555. SOMOFER
556. Sónia António Falar
557. SOTUX (Sede)
558. Spetrum Graphics, Lda
559. SS - Security Services, Lda
560. STI - Sociedade Tripartida de Investimentos
561. Sulemane Momade Faquir
562. Sum Long Comercial, Lda
563. Super Mercado Fresco Dia a Dia, Lda
564. Supermercado July, Lda
565. TCHUMA – Cooperativa de Crédito e Poupança, Sarl
566. TECNICAR
567. Teledata de Moçambique, Lda
568. Teresa Zefanias Zitha (Vila das Mangas)
569. Thiago Fonseca
570. Tiger - Inportação e Exportação, Lda
571. Tilahun Sirane Kereta
572. Tomas Z. Maiela, Mário F. Banze e António F.B João
573. Toyota de Moçambique, SARL

574. Tuainat Abdul M. Permanande
575. TVL Interpenus
576. UCB - União Comercial de Bancos
577. UFA - União Fabril de Moçambique
578. UGC - União Geral das Cooperativas
579. União Imobiliária, Limitada
580. União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia
581. UNIBASMA, Limitada
582. UNICOMO Moçambique, Lda
583. UNIMOC
584. UNITED, Lda
585. Universo Investimento, Lda
586. Valério Senico Poi Leonardo
587. Vali Mamade Mamade Omar
588. Vali Momade Hassan
589. Venâncio Jaime Matusse
590. Vicente António Sifa
591. Vicente Hélder Mucavel
592. Vicente Matsinhe
593. Victor Hugo Samuel Agra
594. Victor Hugo Serra dos Santos
595. Victor Manuel Homem de Figueiredo e Isabel Maria M. Pinto

Figueiredo
596. Victor Pedro Gomes
597. Victoria Afonso Langa de Jesus
598. VILTRADE
599. Virgílio Salvador Matsombe
600. Virgílio Zacarias Juvane
601. Virgínia Betrufe Samuel Timóteo
602. Vista Real, Lda
603. Vivian Carimo Labuschangne
604. Waris Imobiliária, Sa
605. Xavier Timóteo Dumande
606. XD Supermarket
607. Xitlango, Sa
608. Yahoo Paper Technologies, Lda
609. Yasmin Bano
610. Yunusse Ismail M. Hatia
611. Zainul Abrdin Momade Amin Latif
612. ZIMAL - Zincos de Maputo, Limitada
613. Zuber Ashik Mamad Anifo

O Conselho Municipal

(Ilegível)

Quarta-feira, 20 de Abril de 2022

O Conselho Municipal de Maxixe, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Integrado para as Autarquias 
e as Zonas Rurais Circunjacentes (PRODIA II) recebeu um financiamento do Banco KfW com o objectivo 
de melhorar os serviços urbanos prestados, bem como fortalecer a capacidade financeira da Autarquia 
através da redução das despesas e aumento das receitas municipais. Neste âmbito, o empreendimento a 
executar é  o Melhoramento das Vias de Acesso, incluíndo Sistemas de Drenagem de Águas Pluviais, numa 
extensão estimada em 5km no Município de Maxixe.

O concurso é público e é aberto a todas empresas nacionais e estrangeiras elegíveis e detentoras de um 
Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas, 7ª Classe - Categoria III (Subcategorias 1ª, 4ª, 5ª e 10ª) e 
Categoria V ( Subcategorias 3ª e 8ª).

O Conselho Municipal de Maxixe convida empresas nacionais e estrangeiras elegíveis a apresentarem 
propostas Técnicas e Financeiras, em envelopes separados (sistema de dois envelopes), para 
a execução dos referidos trabalhos, cujo Documentos de Concurso, Desenhos do Projecto e Mapas de 
Quantidades, poderão ser adquiridos em formato digital via endereço electrónico abaixo indicado e 
mediante o pagamento duma quantia não reembolsável de 85,00 EUR (ou equivalente em moeda 
livremente convertível), apresentando o respectivo talão de depósito na conta:

Titular: Conselho Municipal de Maxixe
Conta Nº:  10032323 
IBAN: MZ5900010000001003232357
SWIFT:    BIMOMZMXXXX 
Banco: MBIM 

Os concorrentes interessados poderão dirigir-se ao Conselho Municipal de Maxixe para a obtenção de 
mais informações ou contactar através dos seguintes endereços:

Atenção:              Evaristo Panda
Conselho Municipal de Maxixe,
esquina entre as Avenidas Eduardo Mondlane e Heróis Moçambicanos, Bairro 

Chambone “B” 
Maxixe - Moçambique

E-mail:              cmcmax0103@gmail.com

A visita ao local da Obra é obrigatória, será realizada no dia 7 de Maio de 2022, pelas 10.00 horas, tendo 
como local de concentração o Conselho Municipal de Maxixe -UGEA. O concorrente que não participar na 
visita ao local da Obra, será desqualificado no concurso.

As propostas (Técnica e Financeira) deverão ser recebidas pela Entidade Contratante, no endereço acima, 

até ao dia 9 de Junho de 2022, pelas 9.00 horas. As propostas deverão ser válidas por um período 
de 120 dias, após a data de abertura e deverão ser acompanhadas duma Garantia Provisória no valor 
de 1.500 EUR (mil quinhentos EUROS), válida por 120 dias, contados a partir da data de abertura 
das propostas, devendo ser dirigidas ao Conselho Municipal de Maxixe. Não serão aceites garantias em 
numerário.

As propostas serão abertas pela Entidade Contratante no Sala Sessões do Conselho Municipal da Maxixe 
no dia 9 de Junho de 2022, pelas 10.00 horas e na presença de todos interessados no  processo.

No presente modelo de Contrato são aplicáveis as cláusulas anti–corrupção previstas nas Condições 
Especiais do Contrato e a Entidade Contratante e a Contratada deverão observar os mais elevados padrões 
de ética, ficando incorporadas no Contrato as disposições da Lei nº 6/2004, de 17 Junho, que têm como 
objecto o combate aos crimes de corrupção e participação económica ilícita, e da Lei n.º 16/2012 – Lei da 
Probidade Pública.

Em caso de falta de cumprimento da obrigação de prestação dos serviços para os quais foi designada, a 
Contratada perderá todos os direitos provenientes da elaboração do presente Contrato, em benefício da 
Entidade Contratante, o qual poderá dissolver unilateralmente o presente Contrato, sem necessidade de 
quaisquer outras formalidades.

O Concurso será conduzido através dos procedimentos do GOM aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 
de Março, que regula a Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, bem como a observância dos procedimentos do financiador nos seguintes termos: 
Celebração de contratos em moeda estrangeira (EUROS); Publicação de um anúncio em uma plataforma 
electrónica internacional (GTAI); Aprovação do financiador das propostas técnicas e financeiras 
(RELATÓRIOS); Não observância da margem de preferência aos concorrentes nacionais.

Ao Concurso são aplicadas as Directrizes para Contratação de Serviços de Consultoria, Obras, Instalações, 
Bens e Serviços Técnicos no Âmbito da Cooperação Financeira com Países Parceiros, versão de Janeiro de 
2019, 1.ª revisão em Janeiro de 2021 e que poderão ser consultadas no site 
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/
FZ-Vergaberichtlinien-V-2021-PT.pdf

Atenciosamente   

Maxixe, aos 14 de Abril de 2022

O Presidente
Fernando Bambo

3434

MUNICÍPIO  DE MAXIXE
CONSELHO MUNICIPAL DE MAXIXE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO - REGIME ESPECIAL

CONCURSO N.º 090I000241/CP/0001/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA PARA PARA OBRAS DE MELHORAMENTO DAS VIAS DE ACESSO, INCLUÍNDO 
SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NUMA EXTENSÃO ESTIMADA EM 5KM, NO MUNICÍPIO DE MAXIXE, PROVÍNCIA DE INHAMBANE

3448
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SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
CITANDO CREDORES DESCONHECIDOS

Faz-se saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais 
uns Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia 
Certa, registados sob o nº 10/2020/C, em que é exequente 
BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, com sede na 
Av. 25 de Setembro, nº 4, cidade de Maputo e executados: AMM 
MOÇAMBIQUE, LDA, ANTÓNIO MESSABA MANGANHELA e ELISA 
DA GLÓRIA HOMUANA, para pagamento da quantia exequenda no 
valor de 7 894 130,68MT (sete milhões, oitocentos e noventa e 
quatro mil, cento e trinta meticais e sessenta e oito centavos), 
foi penhorado o bem abaixo:

Verba Única

Um prédio nº 1787 a folhas 117, do livro B/5, inscrito provisoriamente 
por falta de título, sob o número quatro mil, setecentos e cinquenta 
e nove a folhas oitenta e um verso, do livro G, barra oito, a favor 
de António Messaba Manganhela, casado com Elisa da Glória 
Homuana, sob regime de comunhão de bens adquiridos, natural da 
Matola e residente em Boane.

A hipoteca provisória por falta de título, inscrita sob o número 
setecentos e vinte a folhas sessenta e cinco verso e seguintes, 
do livro C, barra sete, a favor do BIM - Banco Internacional de 
Moçambique, SA.

Desta forma, são citados os credores desconhecidos para procederem 
à reclamação dos seus créditos no prazo de 20 (vinte) dias, contados 
da segunda e última publicação deste anúncio, finda a dilação de 30 
(trinta) dias.

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

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel
3415

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO DE MAPUTO

Notificação 
A EMME vem pela presente notificar ao proprietário da viatura da marca Nissan, modelo 
Cefiro, com a chapa de inscrição MLK-66-39, para comparecer nas suas instalações, 
sitas na Avenida Albert Luthuli, nº 59/67, num período máximo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da publicação da presente notificação. 

Findo prazo, a Empresa não se responsabilizará pelos actos subsequentes, resultantes 
de sua falta de comparência.

Maputo, aos 18 de Abril de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível) 

3373

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

1. De acordo com alínea d) do número 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8
de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

N.º do Concurso Lote Objecto Nome do Concorrente

Valor de 
adjudicação, 
em meticais 

incluindo IVA

47A004041/CP/07/2021 Único
Contratação de Empreitada de Obra 

para Construção do Escritório da ARA 
Norte, IP na Cidade de Pemba

UTEKA 
CONSTRUÇÕES, LDA

55.138.879,98

47A004041/CP/08/2021 Único
Contratação de Empreitada de Obra 

para Construção do Escritório da ARA 
Norte, IP na Cidade de Lichinga

ENGSERV 
ENGENHARIA, LDA

42.937.906,68

47A004041/CP/09/2021 Único
Contratação de Empreitada de Obra 

para Construção de Residência da ARA 
Norte, IP na Cidade de Lichinga

ORATHA 
CONSTRUÇÕES, LDA

22.200.415,33

47A004041/09/BENS/
AD/2021

Único

Contratação de Serviços para 
Fornecimento de Material Consumível 
e Equipamentos para Montagem das 

Estacões Hidroclimatológicas

SMTF ENGENHARIA E 
SERVIÇOS, LDA 5.587.568,67

 47A004041/CP/04/2022 Único
Contratação de Serviços Externos de 

Auditoria Financeira e de Procurement 
para ARA Norte, IP  Pemba

INFINITY 
CONSULTING, LDA

1.898.800,00

Nampula, aos 16 de Abril de 2022

A Repartição das Aquisições
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL ADUANEIRO DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
NACALA-PORTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE AJUDICAÇÃO
Em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 64, conjugado com  o n° 3 da alínea d), artigo 33, todos do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados: 

N° de 
Ordem

Objecto do Concurso
Modalidade 
de Concurso 

Empresa Adjudicada
Valor de 

Adjudicação (IVA  
Incluído) MT

01
Fornecimento de produtos alimentares para Tribunal Aduaneiro 

de  Nacala
 Público VIP SUPERMERCADO, LDA 818.124,00

02 Fornecimento de combustível para Tribunal Aduaneiro-Nacala  Limitado A.S. SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 740 000,00

03
Prestação de serviços de segurança para Tribunal Aduaneiro de 

Nacala, Pemba e Lichinga
Limitado ULTRA SECURITY, LDA 2.200.000,00

04
Prestação de serviços de limpeza para Tribunal Aduaneiro de 

Nacala, Pemba, Nampula e Lichinga
Limitado FAST CLEAN 707.616,00

05 Prestação de serviços de Catering  Limitado BLUE EVENTS, LDA 459.890,00

06
Convite para manifestação de interesse para fornecimento de 

material do consumo de escritório para  Nacala
Cotações Deserto

07
Convite para manifestação de interesse para fornecimento de 

material do consumo de escritório para Lichinga
Cotações Deserto

08
Convite para manifestação de interesse para fornecimento de 

material do consumo de escritório para Pemba
Cotações Deserto

09
Convite para manifestação de interesse em arrendamento de 

imóvel para Magistrados
Ajuste Directo

EDSEL ANSELMO GUEDES 
MACHENGUANA

523.260,00

10
Convite para manifestação de interesse em arrendamento de 

imóvel para Magistrados
Ajuste Directo

ALBERTO CLEMENTINO ANTÓNIO  
VAQUINA

450.000,00

Nacala-Porto, aos 18 de Abril de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível) 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
RAÚL LARRONY MARIA DE FRECHANT FERNANDES

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de catorze de Abril de dois 
mil e vinte e dois, exarada de folhas trinta e quatro a folhas trinta e seis, do livro de 
notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e sete “D”, do Terceiro 
Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMADE, 
licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de RAÚL LARRONY MARIA DE FRECHANT 
FERNANDES, casado com Mirita Silvério Moreira Fernandes, sob regime de 
comunhão de bens adquiridos, natural de Tete, residente nesta cidade, sendo filho 
de Carlos Maria de Frechant Fernandes e de Sara Rosa de Larrony Fernandes.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais 
herdeiros de todos os seus bens e direitos, seu cônjuge acima identificada e seus 
filhos: JORGE MIGUEL MOREIRA LARRONY FERNANDES, solteiro, natural 
de Tete, ARMINDO LUÍS SILVÉRIO LARROUY FERNANDES, casado com Sofia 
Mussa Danda Bay Fernandes, sob o regime de bens adquiridos, natural de Tete 
e CARLOS MANUEL MOREIRA LARRONY FERNANDES, casado com Zarina 
Cadre Cassamo Mahomed Fernandes, sob regime de bens adquiridos, natural 
de Maputo, todos residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 18 de Abril de 2022

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm Autos 
de Execução Ordinária nº 02/2016-N, que o exequente Banco Único, SA, 
actualmente designada “NEDBANK” move contra os executados: MORVIT 
GRUPO, LIMITADA, herança jacente por óbito de Alberto Venâncio Sitoe, todos 
nesta cidade, foi ordenada a venda por meio de propostas em carta fechada, em 
segunda praça, pela metade do preço do imóvel abaixo descrito:

Imóvel a vender
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Cidade de Maputo, 
descrição da fracção autónoma, designada pela letra “B” sob o nº 9 522 a fls. 130 
verso, do livro B/26 inscrito sob o nº 88 551 a fls. 32, do livro G/136 a favor de 
Virgínia Samuel Simbine, viúva, Amélia Alberto Sitoe, Dércio Alberto Sitoe 
e Lara Alberto Sitoe, ambos menores, naturais e residentes nesta cidade de 
Maputo.

As propostas devem mencionar ao maior lanço oferecido acima do valor adiante 
indicado no valor de 5 000 000,00MT (cinco milhões de meticais). Suficientes 
para o pagamento da dívida e custas prováveis.

No dia 25 de Abril de 2022, pelas 12.00 horas, na Sala de Audiências desta 
Secção, proceder-se-á à abertura das propostas apresentadas até esse momento, 
cujo acto os proponentes podem assistir.

São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do imóvel a 
entregarem as propostas em cartas fechadas no Cartório da 1ª Secção Comercial 
do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sito no Palácio da Justiça, durante 
as horas normais de expediente, na compra do referido imóvel, bem como 
ficam notificados àqueles que nos termos do disposto no art. 876º, nº 2 do CPC, 
podiam requerer a adjudicação e bem assim aos titulares de qualquer direito de 
preferência na alineação do bem penhorado para, querendo, exercerem o seu 
direito no acto da praça.

As pessoas interessadas em visitar o imóvel poderão o fazer através do seguinte 
endereço: - O imóvel localiza-se na Av. Vladimir Lenine, nº 2 099, 1º andar-
esquerdo, Bairro da Coop, tipo 3, contactar o mandatário Judicial do banco 
exequente, nesta cidade.

Maputo, aos 31 de Março de 2022

O Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
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Demonstrações Financeiras anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2021

Informação geral
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

País de constituição e domicílio: Moçambique

Número de registo da entidade: 17363

Número único de identificação tributária: 400129551

Natureza do negócio e actividade principal: Empréstimos de microfinanças

Conselho de Administração:
Nacionalidade Data da nomeação Data da Renúncia
Moçambicano 25 de Outubro de 2021
Moçambicano 25 de Outubro de 2021
Irlandês 25 de Outubro de 2021
Zimbabweano 12 de Agosto de 2021
Zimbabweano 22 de Fevereiro de 2022
Zimbabweano 22 de Fevereiro de 2022
Zimbabweano 25 de Outbro de 2021
Sul-africano 12 de Novembro de 2021
Moçambicano 12 de Novembro de 2021
Sul-africano 12 de Novembro de 2021
Sul-africano 12 de Novembro de 2021

Irlandês 12 de Novembro de 2021
Moçambicano 06 de Dezembro de 2013
Moçambicano 02 de Fevereiro de 2018
Moçambicano 16 de Novembro de 2021

Ali Ubisse 30 de Setembro de 2021
Panganai Bande 30 de Setembro de 2021

Número 1821
Avenida 25 de Setembro
Maputo
Moçambique.

BDO (Moçambique) Lda
Av. 25 de Setembro, 1230 3
Maputo
Moçambique.

Standard Bank Moçambique
Praça 25 de Junho, Nº1, C.P 1119, Maputo
Maputo
Moçambique.

Angelo Eduardo Mondlane
Joao Jose Macaringue
Stephanie Walker
Andrew Taruwona
Bekithemba Moyo
Francis Dzanya
Moses Vera
Mark Vivier
Andre Dauane
Thamsanqa Sibiya
Riaan Paul

Conselho Fiscal:
Stephanie Walker
Joaquim Bila
Carlos Sitoe
Venancio Chirrime

Secretário da entidade:

Sede social:

Auditores:

Banco primário:

Consultor jurídico: Marroquin Macia Advogados

Sociedade Gestora de Participações Sociais: Xtenda Financial Holdings Limited (XFHL)

DBF Capital Partners Limited (DBF)
Última Sociedade Gestora de Participações 
Sociais:
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Relatório dos Administradores
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

1. Actividades

2021
%

Xtenda Financial Holdings Limited (XFHL) 99.999%
Minoritários 0.001%

100.000%

2. Capital social

3. Resumo dos resultados do microbanco

O resumo do resultado do microbanco é o seguinte:

2021 2020
MZN MZN

Rendimento líquido de juros 581,491,114 496,112,093   

Lucro/(prejuízo) após impostos do exercício 37,615,400 (68,257,499)    

4. Dividendos

Não foram pagos dividendos durante o exercício (2020: Nulo).

Os Administradores têm o prazer de apresentar as demonstrações financeiras do MyBucks Mozambique Mcb, S.A. (o microbanco)
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.

O MyBucks Mozambique Mcb, S.A. está envolvido no negócio de concessão de empréstimos de microfinanças a funcionários
de instituições públicas e privadas com base num acordo de dedução de salários, bem como de empréstimos a pequenas e
médias empresas, e desenvolve uma actividade limitada resultante do investimento de numerário e gestão de liquidez. O
microbanco é regulado pelo Banco Central de Moçambique, através das disposições do Aviso nº. 4 / GBM / 2007, de 30 de
Março de 2007, do Banco de Moçambique.

O microbanco foi constituído na República de Moçambique. Os detalhes do capital social autorizado e emitido do microbanco
estão incluídos na nota 20 nas notas às demonstrações financeiras. A estrutura accionista na data do relatório era a seguinte:

Durante 2020, a Xtenda Financial Holdings Limited adquiriu 100% da participação na MyBucks Mozambique Mcb, S.A.
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5. Administradores e Secretário

Os Administradores e Secretário que exerceram funções durante o ano foram:

Angelo Eduardo Mondlane Moçambicano (Nomeado em 25 de Outubro de 2021)

Joao Jose Macaringue Moçambicano (Nomeado em 25 de Outubro de 2021)

Stephanie Walker Irlandês (Nomeado em 25 de Outubro de 2021)

Bekithemba Moyo Zimbabweano (Nomeado em 22 de Fevereiro de 2022)

Francis Dzanya Zimbabweano (Nomeado em 22 de Fevereiro de 2022)

Andrew Taruwona Zimbabweano (Nomeado em 12 de Agosto de 2021)

Moses Vera Zimbabweano (Nomeado em 25 de Outubro de 2021)

Mark Vivier Sul-africano ( Renunciou em 12 de Novembro de 2021)

Andre Dauane Moçambicano ( Renunciou em 12 de Novembro de 2021)

Thamsanqa Sibiya Sul-africano ( Renunciou em 12 de Novembro de 2021)

Riaan Paul Sul-africano ( Renunciou em 12 de Novembro de 2021)

Ali Ubisse Moçambicano (Secretário - Renunciou em 30 de Setembro de 2021)

Panganai Bande Zimbabweano (Secretário - Nomeado em 30 de Setembro de 2021)

6. Remuneração dos Administradores

7. Empréstimos aos Administradores

O microbanco não concedeu quaisquer empréstimos aos Administradores durante o ano (2020: Nulo).

8. Presentes e donativos

O microbanco fez doações a instituições de caridade durante o ano de MZN 17,082 (2020: nulo).

9. Saúde e segurança

10. Empregados

11. Equipamento e intangíveis

12. Transacções com partes relacionadas

O microbanco participou em transacções com partes relacionadas durante o ano e estas transacções consistiram na
continuação da recepção de financiamento dos accionistas.

O número médio de pessoal empregado pelo microbanco durante o ano foi de 158 (2020: 205) e a sua remuneração total foi de
MZN 160.151.349 (2020: MZN 172.914.533), conforme divulgado na nota 24 (b) nas notas às demonstrações financeiras.

As adições ao equipamento no exercício foram de 113,200,247 MZN (2020: 8,040,518 MZN). Durante o ano, houve
alienações de MZN 9.918.844 (2020: MZN 254.204), conforme divulgado na nota 29 das notas às demonstrações financeiras.
Na opinião dos administradores, os justos valores do equipamento e do equipamento e activos intangíveis não são inferiores
aos montantes a que estão incluídos nas demonstrações financeiras.

A remuneração paga aos administradores durante o exercício foi de 4.708.329 MZN (2020: 6.592.882 MZN), conforme
divulgado na nota 27 (a) nas notas às demonstrações financeiras.

O microbanco atribui grande importância ao bem-estar dos seus empregados. O microbanco fornece serviços médicos ao
pessoal e aos seus dependentes registados através de um esquema de assistência médica.

3

13. Outros factos, circunstâncias e eventos materiais

14. Demonstrações financeiras

Os Administradores aprovaram as demonstrações financeiras nas páginas 12 a 86.

15. Empréstimos ou concessões de empréstimos proibidos

Não houve empréstimos proibidos durante o ano (2020: Nulo).

16. Auditores

17. Governação Corporativa

18. Pressuposto de continuidade

Tem havido um declínio na actividade económica global, uma redução da produção económica dos EUA e mundial e uma
deterioração das condições macroeconómicas nos EUA e a nível global. Isto resultou, entre outras coisas, em taxas mais
elevadas de desemprego e subemprego e causou volatilidade e perturbações nos mercados financeiros globais, incluindo os
mercados de energia e de mercadorias. A nível local, as receitas fiscais diminuíram devido à redução das actividades
económicas. As interrupções nos transportes aéreos internacionais têm tido um efeito adverso nas chegadas turísticas. Alguns
hotéis e pousadas relataram reduções significativas nas taxas de ocupação de camas, para menos de 20% de uma média de
50% para o mesmo período do ano passado. O Microbanco acedeu a um fundos de apoio de Coronavírus (COVID-19) do
Banco de Moçambique (BdM) em nome de clientes de PMEs que poderiam ter sido adversamente afectados pela pandemia.
Isto não só forneceu liquidez ao microbanco, como também transferiu benefícios aos clientes, ajudando-os com o reembolso
de empréstimos e capital circulante para reanimar os seus negócios.

A BDO (Moçambique) Lda foi nomeada auditor em 17 de Novembro de 2020. Tendo manifestado a sua vontade de continuar
o seu mandato, uma resolução propondo a recondução da BDO Moçambique como auditor externo do microbanco será
submetida à Assembleia Geral Anual.

O Conselho de Administração confirma por este meio que o microbanco cumpriu todos os aspectos de controlo interno dos
princípios da boa governação. Um Comité de Auditoria e Risco, um Comité de Remuneração e Recursos Humanos e um
Comité de Crédito e Empréstimos estão em funcionamento.

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF) e em
conformidade com as disposições do Aviso n.º. 4 / GBM / 2007, de 30 de Março de 2007, do Banco de Moçambique.

Não houve contratos significativos subsistindo durante ou no final do exercício financeiro em que qualquer administrador ou
qualquer accionista substancial tenha estado materialmente interessado. 

· o microbanco não tem outra alternativa realista senão liquidar ou cessar as operações.

De acordo com os requisitos da NIC 1.25, o Conselho de Administração efectuou uma avaliação da capacidade da entidade
para continuar em actividade na preparação das demonstrações financeiras. O Conselho de Administração considerou se:

· há uma intenção de liquidar o microbanco
· há uma intenção de cessar as operações

Além disso, o Conselho considerou vários eventos e condições que podem existir e ter impacto no mirobanco, individual ou 
colectivamente, podem gerar dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade de continuar em actividade.
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Demonstrações Financeiras anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2021

Por ordem do Conselho de Administração,

O Secretário

Data: 25 de Março 2022

O conselho compromete-se a que qualquer défice de capital que possa ocorrer num futuro previsível será restabelecido o mais
cedo possível. O Regulador, o Banco de Moçambique, estará empenhado em qualquer plano proposto de restabelecimento do
capital.

Após cuidadosa consideração, os administradores são de opinião que o microbanco será capaz de cumprir as suas obrigações a
curto prazo com base nos fluxos de caixa previstos para o próximo exercício financeiro. Nesta base, os administradores
consideram apropriado preparar estas demonstrações financeiras numa base de continuidade. Esta base pressupõe que estarão
disponíveis fundos para financiar operações futuras e que a realização de activos e a liquidação de passivos, obrigações
contingentes e compromissos ocorrerão no decurso normal dos negócios.
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Administrador Administrador

Responsabilidades e aprovação dos administradores

Os administradores são obrigados pela Lei das Empresas de Moçambique, a manter registos contabilísticos 
adequados e são responsáveis pelo conteúdo e integridade das demonstrações financeiras e informações 
financeiras relacionadas incluídas neste relatório. É da responsabilidade deles assegurar que as demonstrações 
financeiras apresentem de forma adequada a posição da empresa no final do exercício financeiro e os resultados 
das suas operações e fluxos de caixa do exercício findo nessa data, de acordo com as Normas Internacionais do 
Relato Financeiro e os requisitos das disposições do Aviso n.º. 4 / GBM / 2007, de 30 de Março de 2007, do 
Banco de Moçambique.

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais do Relatório 
Financeiro e baseiam-se em políticas contabilísticas apropriadas aplicadas e apoiadas por julgamentos e 
estimativas razoáveis e prudentes. 

Os administradores reconhecem que são os últimos responsáveis pelo sistema de controlo financeiro interno 
estabelecido pela entidade e atribuem uma importância considerável à manutenção de um forte ambiente de 
controlo. Para que os directores possam cumprir estas responsabilidades, o Conselho de Administração 
estabelece normas de controlo interno destinadas a reduzir o risco de erro ou perda de uma forma rentável. As 
normas incluem a delegação adequada de responsabilidades dentro de um quadro claramente definido, 
procedimentos contabilísticos eficazes e uma adequada segregação de funções para assegurar um nível aceitável 
de risco. Estes controlos são fiscalizados em toda a entidade e todos os empregados são obrigados a manter os 
mais elevados padrões éticos para garantir que os negócios da entidade sejam conduzidos de uma forma que, 
em todas as circunstâncias razoáveis, esteja acima de qualquer censura. O foco da gestão do risco na empresa 
está na identificação, avaliação, gestão e controlo de todas as formas conhecidas de risco em toda a entidade. 
Embora o risco operacional não possa ser totalmente eliminado, a entidade esforça-se por minimizá-lo, 
assegurando que as infra-estruturas, controlos, sistemas e comportamento ético adequados sejam aplicados e 
geridos dentro de procedimentos e restrições pré-determinados. 

Os administradores são da opinião, com base nas informações e explicações dadas pela direcção, de que o 
sistema de controlo interno proporciona uma garantia razoável de que os registos financeiros podem ser 
utilizados para a preparação das demonstrações financeiras. Contudo, qualquer sistema de controlo financeiro 
interno só pode fornecer uma garantia razoável, e não absoluta, contra distorções ou perdas materiais. 

Os administradores reviram as previsões de fluxo de caixa da entidade do exercício até 31 de Dezembro de 
2022 e, à luz desta revisão e da posição financeira actual, estão convencidos de que a entidade tem ou tem 
acesso a recursos adequados para continuar em existência operacional num futuro próximo. 

Os auditores externos são responsáveis pela revisão independente e pela elaboração de relatórios sobre as 
demonstrações financeiras da entidade. As demonstrações financeiras foram examinadas pelos auditores 
externos da entidade e o seu relatório é apresentado nas páginas 7 a 11. 

O relatório dos administradores e as demonstrações financeiras apresentadas nas páginas 12 a 86, que foram 
preparadas numa base de continuidade, foram aprovados pelo conselho de administração em 
25 de Setembro 2022

Assinado em representação do Conselho de Administração por: 
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Tel: 258 21 300720 
Fax: 258 21325091 
Email: bdo@bdo.co.mz 
www.bdo.co.mz 

Av. 25 de Setembro  
nº 1230,3º andar Bloco 5 
Maputo-Moçambique 
CP 4200 

AO 
MYBUCKS MOZAMBIQUE (MCB), S.A. 
MAPUTO 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 

Opinião 

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da MYBUCKS MOZAMBIQUE (MCB), S.A., que 
compreendem a demonstração da posição financeira em 31 Dezembro 2021 (que 
evidencia um total activos de MZN 5 162 870 622 e um total de capital próprio de 
MZN 417 962 403, incluindo um resultado líquido de MZN 37 615 400), a demonstração 
dos resultados, a demonstração do outro rendimento integral, a demonstração das 
alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao 
período findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que 
incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.
 

Em nossa opinião as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma 
verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materiais, a posição financeira da 
MYBUCKS MOZAMBIQUE (MCB), S.A., em 31 de Dezembro 2021 e o seu desempenho 
financeiro e fluxos de caixa relativos ao período findo naquela data de acordo com as 
Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) e de acordo com as normas 
emanadas pelo Banco de Moçambique.

Base para a opinião 

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria 
(ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem os Contabilistas e 
Auditores de Moçambique (OCAM). Somos independentes da Entidade nos termos das 
Normas de Ética dos Contabilistas Profissionais Código e Ética da lei e cumprimos os 
demais requisitos éticos nos termos do código de ética da OCAM. Estamos convictos 
que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar 
uma base para a nossa opinião.

Matérias relevantes de auditoria 

As matérias relevantes de auditoria são as matérias que no nosso julgamento tiveram 
mais importância na nossa auditoria das demonstrações financeiras deste ano. Estas 
matérias foram consideradas no contexto da nossa auditoria das demonstrações 
financeiras como um todo, e na formação da respetiva opinião, e não emitimos uma 
opinião isolada sobre estas matérias. 
 

1 Imparidade de crédito a clientes 

Matéria relevante de auditoria Resposta de auditoria à matéria relevante de auditoria 
Imparidade de crédito 

Remetemos para as seguintes notas às demonstrações 
financeiras: 

 Nota 4 (e): Crédito a clientes; 
 Nota 4 (e): Instrumentos financeiros – imparidade 

de activos financeiros; 
 Nota 12: Perdas de crédito esperadas (perdas por

imparidade) em empréstimos e recebíveis;
 Nota 12: Crédito a clientes; e
 Nota 7 (b): Risco de crédito.

Em 31 de Dezembro de 2021, o crédito bruto aos 
clientes sem garantias ascende a MZN 3 649 281 075 e 
a perda esperada de crédito (PCE) reconhecida 
ascende a MZN 226 901 127. 

A PCE foi calculada aplicando a Norma Internacional 
de Relato Financeiro 9 - Instrumentos Financeiros 
(NIRF 9), tal como descrito na nota 7 b) às 
demonstrações financeiras. 

A PCE representa a melhor estimativa da 
Administração da PCE na carteira de crédito a 
clientes em 31 de Dezembro 2021. A estimativa da 
PCE é complexa e requer o uso de modelos porquanto 
a exposição varia com as alterações nas condições de 
mercado, fluxos de caixa esperados e a passagem do 
tempo. 

As principais áreas de julgamento e estimativa 
significativa da Administração no cálculo da PCE 
encontram-se divulgadas nas notas 3 e 7 (b) das 
demonstrações financeiras. 

Considerámos que a PCE do crédito a clientes é um 
assunto de maior importância para a nossa auditoria 
do ano em curso devido ao grau de julgamento 
aplicado pela Administração na sua determinação e 
pelo facto de ser material nas demonstrações 
financeiras. 

A nossa auditoria responde à matéria relevante de 
auditoria da seguinte forma: 

Obtivemos um entendimento e testamos os controlos 
relevantes existentes para quantificar as perdas por 
imparidade no crédito a clientes, que incluíram: 
 
 O processo de aprovação do crédito a clientes;
 O cálculo do rendimento de juros; e
 O cálculo da PCE.

Validámos a integridade matemática e os resultados do 
modelo da PCE, incluindo a integridade e a exatidão 
dos dados, mediante comparações com fontes de dados 
relevantes. Não anotámos excepções materiais. 

Para abordar as principais áreas significativas de 
julgamento e estimativa na determinação da PCE no 
crédito a clientes, realizamos os seguintes 
procedimentos de auditoria: 

Avaliação do aumento significativo no risco de crédito 

 Fazendo uso da experiência dos nossos peritos
internos em avaliação, testamos numa base de
amostragem a aplicação dos critérios de avaliação
do aumento significativo no risco de crédito (ASRC)
para determinar se ocorreu um ASRC e se o estágio
de imparidade da NIRF 9 reflecte correctamente os
resultados. A avaliação envolveu a verificação do
cálculo efectuado pelo sistema do número de dias
em atraso nos clientes abrangidos pela amostra.

 Não anotamos excepções.

Inclusão de informação prospectiva e variáveis 
macroeconómicas na PCE 

 Usando a experiência dos nossos peritos internos
em avaliação, comparamos os pressupostos
utilizados no modelo económico prospectivo com
dados independentes de mercado, em particular os
cenários prospectivos utilizados, as variáveis
macroeconómicas consideradas e as perspectivcas
macroeconómicas. Constatamos que os
pressupostos da Administração estão em linha com
os dados de mercado.

 Fazendo uso da experiência dos nossos peritos
internos em avaliação, testamos a exactidão e a
sensibilidade do modelo prospectivo para avaliar
se os factores macroeconómicos escolhidos e a
adequação do modelo proporcionam uma
representação razoável do impacto das alterações
macroeconómicas nos resultados da PCE. Este
teste foi efectuado aplicando o conhecimento dos
nossos peritos do ambiente económico em que o
Banco opera.

 Com base no trabalho efectuado, aceitamos o
modelo usado pela gestão.

Calibração das componentes do modelo estatístico da 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Demonstrações Financeiras anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2021

PCE (Probabilidade de incumprimento, exposição ao 
incumprimento e perdas em caso de incumprimento) 

 Através de discussões com a gestão, obtivemos um
entendimento das metodologias utilizadas para
identificar e calibrar as várias componentes do
modelo de PCE que utilizam informação histórica
para estimar os fluxos de caixa futuros e avaliamos
a conformidade de metodológia com os critérios da
NIRF 9.

 Avaliamos numa base de amostragem os dados
utilizados no modelo de PCE através da
comparação destes com informação relevante de
clientes.

Informação distinta das demonstrações financeiras e do relatório de auditoria 
sobre as mesmas 

A Administração é responsável pela outra informação. A outra informação compreende 
as informações incluídas no relatório anual, mas não inclui as demonstrações 
financeiras e o relatório do auditor sobre as mesmas.

A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não cobre a outra informação e 
não expressamos qualquer tipo de garantia de fiabilidade sobre essa outra informação. 
No âmbito da auditoria das demonstrações financeiras, a nossa responsabilidade é 
fazer uma leitura da outra informação, em consequência, considerar se essa outra 
informação é relevante e materialmente inconsistente com as demonstrações 
financeiras, com o conhecimento que obtivemos durante a auditoria ou se aparenta 
estar materialmente distorcida. Se, com base no trabalho efectuado, concluirmos que 
existe uma distorção material nesta outra informação, exige-se que relatemos sobre 
esse facto. Não temos nada a relatar sobre este facto.

Responsabilidades da Administração e dos Encarregados da Governação pelas 
Demonstrações Financeiras 

A Administração, é responsável pela preparação e apresentação apropriada das 
demonstrações financeiras, de acordo com as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (IFRS) e de acordo com as normas emanadas pelo Banco de Moçambique e 
pelo controlo interno que ela determine ser necessário para permitir a preparação de 
demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro.

Quando prepara demonstrações financeiras, a Administração é responsável por avaliar 
a capacidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as 
matérias relativas à continuidade e usando o pressuposto da continuidade a menos que 
tenha a intenção de liquidar a Sociedade ou cessar as operações, ou não tenha 
alternativa realista senão fazê-lo.

Os encarregados da governação são responsáveis pela supervisão do processo de relato 
financeiro da Sociedade.
 

Responsabilidades do auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras 

Os nossos objectivos consistem em obter segurança razoável sobre se as 
demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorção material, devido a 
fraude ou a erro, e em emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança 
razoável é um nível elevado de segurança mas, não é uma garantia de que uma 
auditoria executada de acordo com as ISA detectará sempre uma distorção material 
quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são considerados 
materiais se, isolados ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que 
influenciem decisões económicas dos utilizadores, tomadas na base dessas 
demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais 
e mantemos cepticismo profissional durante a auditoria, e também:

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos
procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos a prova de
auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a
nossa opinião. O risco de não detectar uma distorção material devido a fraude é
maior do que o risco para uma distorção devido a erro dada que a fraude pode
envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou
sobreposição ao controlo interno.

 Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com
o objectivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo
interno da entidade.

 Avaliação adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das
estimativas contabilísticas e respectivas divulgações feitas pela Administração.

 Concluímos sobre a apropriação no uso, pela Administração, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe uma incerteza
material relacionada com acontecimentos ou condições que possam pôr em
dúvida a capacidade da entidade em continuar as suas operações. Se
concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no
nosso-relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações
financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa
opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à
data do nosso relatório. Porém, futuros acontecimentos ou condições podem
provocar que a entidade descontinue as operações.

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Exmos. Senhores Accionistas do MBC - Mybucks Mozambique, S.A. 

No âmbito das suas atribuições estatutárias estabelecidas no artigo 22 dos Estatutos e em 

cumprimento do artigo 437 do Código Comercial, cabe ao Conselho Fiscal examinar e opinar 

sobre o relatório anual da administração e as demonstrações nanceiras do exercício social e a 

proposta de aplicação de resultados do MYBUCKS MOZAMBIQUE MCB, S.A., fazendo constar do 

seu parecer informações complementares, que julgue necessárias ou úteis à deliberação da 

Assembleia Geral.  

RELATÓRIO

1. O MYBUCKS é uma sociedade anónima de Direito Moçambicano, com o capital 

social de MZN 570.359.584,06 (quinhentos e setenta milhões, trezentos e cinquenta e

nove mil, quinhentos e oitenta e quatro meticais e seis centavos)  e matriculada junto 

da Conservatória do Registo de Entidades Legais sob o NUEL 17363, e cumpre ao 

Conselho Fiscal dar o parecer sobre o balanço e contas da referida sociedade referente 

ao exercício ndo a 31 de Dezembro de 2021, bem como sobre o relatório da 

administração da sociedade referente ao mesmo exercício, documentos estes que nos 

foram apresentados pelo Conselho de Administração.  

2. No decurso do exercício, acompanhamos com a periodicidade e extensão que

consideramos adequada, a evolução da actividade do MYBUCKS, a regularidade dos 

registos contabilísticos e o cumprimento das normas legais e estatutárias aplicáveis.

3. Obtivemos também do Conselho de Administração e da área nanceira da Sociedade as

informações e os esclarecimentos solicitados. 

4. Analisamos e concordamos com o conteúdo do Relatório do Auditor Externo emitido pela

BDO MOÇAMBIQUE, LDA., os quais emitiram um parecer sem reservas. 

5. No âmbito das suas atribuições, o Conselho Fiscal ver cou ainda, que as

Demonstrações Financeiras consolidadas do MYBUCKS permitem uma adequada

compreensão da situação nanceira da empresa, dos seus resultados e dos uxos de 

caixa do exercício em análise.

6. Adicionalmente, procedemos à análise do Relatório de Gestão do exercício de 2021,

preparado pelo Conselho de Administração. Concordamos com o seu conteúdo 

bem como com a proposta de aplicação de resultados, nela incluído.

PARECER 

Face ao exposto, e tendo em consideração o trabalho realizado, somos de parecer que a Assembleia 

Geral:  

a) Aprove o Relatório de Gestão relativo ao exercício ndo em 31 de Dezembro de 2021;

b) Aprove as Contas relativas a esse exercício; e

c) Aprove a Proposta de Aplicação dos Resultados Consolidados do Exercício. 

O Conselho Fiscal não tomou conhecimento de qualquer situação ou deliberação que fosse contrária 

às normas vigentes.  

Mais, o Conselho Fiscal aprecia o trabalho abnegado do Conselho de Administração, Comissão 

Executiva e demais colaboradores do MYBUCKS , pelo seu empenho e dedicação à causa da 

sociedade.  

E por ser verdade, o presente parecer vai assinado por todos os membros do Conselho Fiscal do 

MYBUCKS. 

a)

b)

c)

Venâncio Chirrime

a)

b)

c)

Joaquim Bila

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Carlos Sitoe 

a)

b)

c)

Maputo, 25 de Março de 2022 

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



PUBLICIDADE 21Quarta-feira, 20 de Abril de 2022

Demonstração das Alterações no Capital Próprio
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

Capital Prémio Reservas Reservas Outras Perdas Total
social de emissão legais de revalorização reservas acumuladasdo Capital próprio

Notas MZN ( MZN MZN MZN MZN MZN MZN

570,359,584 1,791,130 25,205,754 18,824,117 58,960,576 (312,707,162) 362,433,999

Perda integral:
- Perda do exercício - - - - - (68,257,499) (68,257,499)

Outro rendimento integral:
- Realização da reserva de revalorização - - - (1,015,024) - 1,015,024 -

Total do  rendimento integral: - - - (1,015,024) - (67,242,475) (68,257,499)

Saldo em 31 de Dezembro de 2020 570,359,584 1,791,130 25,205,754 17,809,093 58,960,576 (379,949,637) 294,176,500

Perda integral:
- Lucro do exercício - - - - - 37,615,400 37,615,400

Outro rendimento integral:
- - - (1,015,024) - 1,015,024 -

Total do  rendimento integral: - - - (1,015,024) - 38,630,424 37,615,400

Transacções com proprietários da

Empresa na sua qualidade de proprietários:

Prémio de emissão 22(b) - 86,170,503 - - - - 86,170,503
Transferência de outras reservas - 58,960,576 - - (58,960,576) - -

Saldo em 31 de Dezembro de 2021 570,359,584 146,922,209 25,205,754 16,794,069 - (341,319,213) 417,962,403

Saldo em 1 de Janeiro de 2020

Prémio de emissão

O prémio de emissão representa os montantes pagos pelos accionistas, sobre o valor nominal das suas acções.

Lucros/(perdas) acumulados

As perdas acumuladas são o rendimento reconhecido antecipado líquido das despesas da entidade mais o lucro do ano corrente atribuído aos accionistas, menos os dividendos pagos.

Reservas de revalorização
Foi feita uma revalorização dos edifícios detidos pelo banco em 2019, que resultou numa reserva de revalorização devido ao ganho registado.

Reservas legais

Nos termos do artigo 63º da Lei 15/99 de 19 de Novembro (conforme alterada), o microbanco deve afectar anualmente, a uma reserva legal, não menos de 15% dos seus lucros após 
impostos, até que a reserva seja igual ao montante do capital. A reserva não pode ser distribuída, mas pode ser utilizada para recuperar perdas ou para aumentar o capital. Não foi feita 
qualquer transferência para a reserva legal durante o ano, uma vez que o microbanco ainda tem um saldo de prejuizos acumulados. A transferência para a reserva legal será retomada quando 
os prejuizos acumulados tiverem sido cobertos.

Outras reservas

As outras reservas referem-se a subscrição de capital pelos accionistas para o aumento de capital do microbanco por conversão de empréstimo de accionistas em patrimonio liquido. A 
subscrição foi aprovada pelo banco de Moçambique para incorporação ao capital em 2021 e foi transferida para o prémio de emissão.

- Realização da reserva de revalorização
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Demonstração dos fluxos de caixa
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

Notas 2021 2020
MZN MZN

Fluxo de caixa das actividades operacionais

Lucro/(Perda) do exercício 37,615,400 (68,257,499)

Ajustamento para itens não monetários: (466,902,129)      (444,294,945)

- Despesas de depreciação 35,890,591 45,388,331 

- Lucro/(Perda) na alienação de Activos Tangiveis 29 120,862 207,137 

- Despesa (crédito) fiscal 28 7,030,672 (18,863,542)

- Juros e rendimentos similares 23       (1,192,568,339)      (966,679,787)

- Juros e encargos similares 23 611,077,225  470,567,694 

- Taxas de imparidade de empréstimos 12 71,546,861 25,085,222 

Alterações nos activos e passivos operacionais

Recursos  de clientes 19 159,520,765  2,006,329,546 

Empréstimos e adiantamentos aos clientes 12       (1,168,356,634)      (498,118,040)

Aumento /(Diminuição) de outros activos 13 98,362,762      (188,799,186)

Aplicações em Instituições Financeiras 10 73,010,480 (85,043,670)

Depósitos dos bancos 9 24,515,968      (216,750,040)

(Diminuição) / Aumento de outros passivos 12 (8,725,184)  106,920,736 

Fluxo de caixa líquido gerado das operações       (1,250,958,572)  611,986,903 
Juros  recebidos 1,166,057,799  915,358,324 
Juros  pagos (605,864,704)      (443,736,975)
Imposto pago (100,000) (5,448,538)
Influxo líquido de caixa das actividades operacionais (690,865,477)  1,078,159,714 

Fluxo de caixa das actividades de financiamento

Pagamentos de empréstimos 21 (126,430,128) (56,373,181)

Pagamentos sobre títulos de dívida 20 (76,626,702)      (270,338,912)

Receitas de fundos emprestados 21 - 320,000,000 

Emissão de obrigações 20 295,000,000 257,577,293 

Pagamentos da parcela do financiamento dos passivos da locação 17 (11,258,852) (17,934,281)

Aumento de capital 86,170,503 -  

Influxo líquido de caixa em actividades de financiamento 166,854,821  232,930,919 

Fluxo de caixa das actividades de investimento

Receitas de alienação de Activos Tangiveis 9,797,983 -  

Aquisição de activos intangíveis 16 (1,152,947) (73,504,994)

Venda/( aquisição) de títulos de dívida 11 443,823,285      (747,901,229)

Aquisição de propriedade e equipamento (113,200,247) (8,040,518)

Influxo / ( exfluxo) líquido de caixa das actividades de investimento 339,268,074      (829,446,741)

Mudanças líquidas em caixa e equivalentes de caixa (184,742,582)  481,643,892 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 9 742,096,384  260,452,492 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 557,353,802  742,096,384 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 557,353,802  742,096,384 
Saldos com o Banco Central 9 356,840,458  626,820,045 
Saldos disponíveis com outros bancos 9 199,392,414 65,250,370 
Descoberto bancário 9 (24,515,968) -  
Saldos de caixa 9 25,636,898 50,025,969 

Fluxos de caixa operacionais antes das alterações nos activos e passivos 

operacionais
(429,286,728)      (512,552,444)

15

5

Demonstrações Financeiras anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2021

Demonstração da posição financeira
em 31 de Dezembro de 2021

Em 31 Em 31
Dezembro Dezembro

2021 2020
Notas MZN MZN

Activos
Caixa e equivalentes de caixa 9 581,869,771 742,096,384
Disponibilidades e Aplicações em Instituições de Crédito 10 345,702,534 418,713,014
Activos financeiros ao Custo Amortizado 11 304,077,944 747,901,229
Empréstimos e adiantamentos aos clientes 12 3,422,379,948 2,325,570,175
Outros activos 13 86,052,168 221,249,655
Activos por impostos diferidos 28 32,412,818 39,744,903
Investimentos em Instrumentos do capital próprio 14 6,327,551 6,327,551
Saldos intragrupos 15(a) 38,136,622 -
Activos Tangiveis 29 191,110,561 103,679,389
Activos intangíveis 16 122,632,489 133,379,000
Activos de Direito de uso 17(a) 32,168,216 33,470,113
Total de activos 5,162,870,622 4,772,131,413

Passivos
Descoberto bancário 9 24,515,968 -
Outras contas a pagar 18 162,868,515 174,700,666
Passivos de locação financeira 17(b) 34,306,179 37,022,994
Recursos  de clientes 19 3,457,356,387 3,297,835,622
Passivos por impostos diferidos 28 8,615,655 8,917,067
Saldos intragrupos 15(b) 5,823,781 -
Títulos de Dívida 20 753,612,890 535,239,591
Outros empréstimos 21 297,808,845 424,238,973
Total de passivos 4,744,908,219 4,477,954,913

Capital próprio
Capital social 22(a) 570,359,584 570,359,584
Prémios de emissão 22(b) 146,922,209 1,791,130
Reservas legais 25,205,754 25,205,754
Reservas de revalorização 16,794,069 17,809,093
Outras reservas - 58,960,576
Resultados acumuladas (341,319,213) (379,949,637)
Total do capital próprio 417,962,403 294,176,500

Total de passivos e do capital próprio 5,162,870,622 4,772,131,413

Administrador Administrador

As notas constantes das páginas 16 a 86 são parte integrante das presentes demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 25 de Março de 2022, e foram 
assinadas por:
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Demonstração de Lucros ou Perdas e Outro Rendimento Integral
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

2021 2020
Notas MZN MZN

Juros e rendimentos similares 23. 1,192,568,339 966,679,787
Juros e encargos similares 23. (611,077,225) (470,567,694)
Margem Financeira 581,491,114 496,112,093

Perdas por imparidade em empréstimos e adiantamentos 12. (71,546,861) (25,085,222)

Rendimento líquido de juros após imparidades 509,944,253 471,026,871

Rendimento de serviços e comissões 24 4,550,567 (6,850,459)
Resultados com taxas e comissões 25 17,656,333 89,810,225
Outros rendimentos operacionais 26 326,568 (63,771,750)

Total de rendimentos 532,477,721 490,214,887

Custo operacional 27 (487,831,649) (577,335,928)

Lucro/(Prejuízo) antes do imposto 44,646,072 (87,121,041)

Imposto 28. (7,030,672) 18,863,542

Lucro/(Perda) do exercício 37,615,400 (68,257,499)

Outro rendimento integral :

"- Realização da reserva de revalorização 1,015,024 1,015,024

Total de lucros/(perdas) integrais do exercício 38,630,424 (67,242,475)

Atribuível a:
- Proprietários de acções da empresa-mãe 38,630,424 (67,242,475)

Resultados por acção para lucros atribuíveis aos accionistas da empresa-mãe:

- Resultados básicos por acção (Meticais) 6.77 (11.79)
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Provisão para perdas de crédito esperadas de empréstimos e adiantamentos

Tem sido política do microbanco rever regularmente os seus modelos no contexto da experiência real de perdas e ajustar quando
necessário.

O microbanco utiliza uma matriz de provisões para calcular as perdas de crédito esperadas para empréstimos e adiantamentos. As
taxas de provisão baseiam-se em dias vencidos para agrupamentos de vários segmentos de clientes com padrões de perdas
semelhantes (ou seja, por geografia, tipo de produto, tipo de cliente e classificação, e cobertura por cartas de crédito e outras formas
de seguro de crédito).

A matriz de provisão baseia-se inicialmente nas taxas de incumprimento históricas observadas no microbanco. O microbanco irá
calibrar a matriz para ajustar a experiência histórica de perda de crédito com informação prospectiva. Por exemplo, se as condições
económicas previstas (isto é, o produto interno bruto) se deteriorarem no próximo ano, o que pode levar a um aumento do número de

18

A avaliação da correlação entre as taxas históricas de incumprimento observadas, as condições económicas previstas e as perdas
de crédito esperadas é uma estimativa significativa. O montante das perdas de crédito esperadas é sensível a alterações 
das circunstâncias e das condições económicas previstas. A experiência histórica de perda de crédito do microbanco e a 
previsão das condições económicas podem também não ser representativas do incumprimento efectivo do cliente no futuro. 
Consulte a nota 2 (d).

Pressuposto de continuidade

A administração do microbanco fez uma avaliação da sua capacidade de continuar como uma preocupação contínua e está satisfeita 
por ter os recursos para continuar em actividade num futuro previsível. Além disso, a direcção não está consciente de quaisquer 
incertezas materiais que possam gerar dúvidas significativas sobre a capacidade do microbanco de continuar em actividade. Por 
conseguinte, as demonstrações financeiras continuam a ser preparadas na base da continuidade das actividades.

Justo valor dos instrumentos financeiros

O justo valor dos instrumentos financeiros é o preço que seria recebido para vender um activo ou pago para transferir um passivo 
numa transacção ordenada no mercado principal (ou mais vantajoso) na data de mensuração em condições correntes de mercado (ou 
seja, um preço de saída), independentemente de esse preço ser directamente observável ou estimado utilizando outra técnica de 
avaliação. Quando os justos valores dos activos e passivos financeiros registados na demonstração da posição financeira não podem 
ser derivados de mercados activos, são determinados utilizando uma variedade de técnicas de avaliação que incluem a utilização de 
modelos de avaliação. Os contributos para estes modelos são retirados de mercados observáveis sempre que possível, mas quando 
tal não é viável, é necessária uma estimativa para estabelecer os justos valores. Os julgamentos e estimativas incluem 
considerações de liquidez e entradas de modelos relacionados com itens como o risco de crédito (tanto próprio como de 
contraparte), ajustamentos do valor do financiamento, correlação e volatilidade.

Método da taxa de juro efectivo

O método da taxa de juro efectivo do microbanco, como explicado, reconhece os rendimentos de juros utilizando uma taxa de 
rendimento que representa a melhor estimativa de uma taxa de rendimento constante ao longo da vida comportamental esperada 
de empréstimos e depósitos e reconhece o efeito de taxas de juro potencialmente diferentes cobradas em várias fases e 
outras características do ciclo de vida do produto (incluindo pré-pagamentos e juros e encargos de penalização). Esta 
estimativa, por natureza, requer um elemento de julgamento relativamente ao comportamento esperado e ao ciclo de vida dos 
instrumentos, bem como alterações esperadas na taxa de base e outras receitas/despesas de taxas que são parte integrante do 
instrumento.

Activos por impostos diferidos

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos relativamente a prejuízos fiscais, na medida em que é provável que haja lucros 
tributáveis futuros contra os quais os prejuízos fiscais possam ser utilizados. Embora os prejuízos fiscais possam ser utilizados num 
período máximo de 5 anos, é necessário um julgamento para determinar o montante de activos por impostos diferidos que podem ser 
reconhecidos, com base no momento provável e no nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias futuras de 
planeamento fiscal.
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Estimativa da taxa de empréstimo incremental

Justo valor dos activos tangiveis de investimento

4. Políticas contabilísticas significativas

(a) Activos Tangiveis
(b) Locações
(c) Activos intangíveis
(d) Transacções em moeda estrangeira
(e) Instrumentos financeiros
(f) Impostos
(g) Imparidade
(h) Benefícios dos empregados
(i) Provisões e contingências
(j) Rédito
(k) Juros e rendimentos/despesas similares
(l) Outros rendimentos operacionais
(m) Custos dos empréstimos
(n) Resultados por acção

(i) Reconhecimento e mensuração

Os activos tangives são inicialmente mensurados ao custo menos a depreciação acumulada e qualquer perda por imparidade
acumulada. O custo inclui despesas que são directamente atribuíveis à aquisição do activo.

O microbanco determina o prazo da locação como o prazo não cancelável do contrato, juntamente com quaisquer períodos cobertos
por uma opção de prorrogação do contrato, se for razoavelmente certo o seu exercício, ou quaisquer períodos cobertos por uma
opção de rescisão do contrato, se for razoavelmente certo o seu não exercício. O microbanco tem vários contratos de locação que
incluem opções de prorrogação e rescisão. O microbanco aplica o juízo ao avaliar se é razoavelmente certo se deve ou não exercer a
opção de renovar ou rescindir o contrato de locação. Ou seja, considera todos os factores relevantes que criam um incentivo
económico para o exercício da renovação ou da rescisão. Após a data de início, o microbanco reavalia o prazo do contrato de
locação se houver um evento ou mudança significativa nas circunstâncias que esteja sob o seu controlo que afecte a sua capacidade
de exercer ou não a opção de renovação ou de rescisão (por exemplo, construção de melhoramentos significativos de locação ou
personalização significativa do activo locado).

Determinação do termo do contrato de locação com renovação e opções de rescisão (microbanco como locatário)

O microbanco não pode determinar prontamente a taxa de juro implícita no contrato de locação, por conseguinte, utiliza a sua taxa
de juro de empréstimo incremental ("IBR") para mensurar os passivos da locação. A taxa de empréstimo incremental é a taxa de juro 
que o Microbanco teria de pagar para contrair um empréstimo a prazo semelhante, e com uma garantia semelhante, os fundos
necessários para obter um activo de valor semelhante ao direito de uso do activo num ambiente económico semelhante. A taxa de
empréstimo incremental reflecte, portanto, o que o Microbanco "teria de pagar", o que exige uma estimativa quando não existem
taxas observáveis (tais como para filiais que não entram em transacções de financiamento) ou quando estas precisam de ser
ajustadas para reflectir os termos e condições da locação (por exemplo, quando as locações não estão na moeda funcional da filial).
O microbanco estima a taxa de empréstimo incremental utilizando inputs observáveis (tais como taxas de juro de mercado) quando
disponíveis e é necessário fazer certos ajustamentos específicos da entidade (tais como a notação de crédito autónoma da subsidiária,
ou para reflectir os termos e condições do contrato de locação).

Apresenta-se abaixo um índice das políticas contabilísticas significativas cujos pormenores estão disponíveis nas páginas que se
seguem:

O microbanco estima o justo valor dos edifícios, utilizando as avaliações profissionais independentes realizadas regularmente.
Quando um activo é reavaliado, o valor contabilístico líquido é o valor reexpresso para o valor reavaliado do activo. Os aumentos
das quantias escrituradas resultantes da reavaliação, incluindo as diferenças de conversão cambial, são reconhecidos em outros
rendimentos abrangentes, a menos que compensem diminuições anteriores das quantias escrituradas do mesmo activo, caso em que
são reconhecidos nos lucros ou prejuízos. As diminuições nas quantias escrituradas que compensam aumentos anteriores do mesmo
activo são reconhecidas em outro rendimento integral.
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Notas às demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

1. Informação geral

2. Bases da contabilidade

(a) Declaração de conformidade

(b) Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

(c)

(d) Pressuposto de continuidade

MyBucks Mozambique, Mcb, S.A (MBC ou Microbanco), é um microbanco incorporado em Moçambique em 16 de Fevereiro de
2005, e licenciado pelo Banco de Moçambique. A MBC foi fundada pela Opportunity International (OI) , uma organização
internacional sediada nos Estados Unidos. Durante 2021, o microbanco foi adquirido pela Xtenda Financial Holdings Limited. O
endereço da sede do microbanco é Av. 25 de Setembro, número 1821 Maputo, Moçambique. As principais actividades da MBC
incluem a prestação de serviços de microfinanças, empréstimos a pequenas e médias empresas, bem como a actividade limitada
resultante do investimento de numerário e gestão de liquidez.

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais do Relato Financeiro (NIRF) e de
acordo com as disposições do Aviso nº. 4 / GBM / 2007, de 30 de Março de 2007, do Banco de Moçambique.

Estas demonstrações financeiras são apresentadas no Metical Moçambicano (MZN) que é a moeda funcional do microbanco e a
moeda de apresentação. Todos os montantes foram arredondados para o Metical moçambicano mais próximo, excepto quando
indicado em contrário.

Os administradores são da opinião de que o microbanco será capaz de cumprir as suas obrigações a curto prazo com base
nos fluxos de caixa previstos para o próximo exercício financeiro. Nesta base, os administradores consideram apropriado
preparar estas demonstrações financeiras numa base de continuidade. Esta base pressupõe que estarão disponíveis fundos para
financiar operações futuras e que a realização de activos e a liquidação de passivos, obrigações contingentes e compromissos
ocorrerão no decurso normal dos negócios.

O pressuposto da continuidade é considerado apropriado para o microbanco e as demonstrações financeiras foram
preparadas com base em políticas contabilísticas adequadas a uma microbanco em funcionamento. O microbanco
cumpre as suas obrigações financeiras através dos seus recursos líquidos operacionais e do apoio da Xtenda Financial 
Holdings Limited que é a empresa-mãe. Os Administradores estão convencidos de que, no momento da aprovação destas 
demonstrações financeiras, não havia qualquer preocupação significativa de que as partes relacionadas interrompessem a 
prestação de apoio financeiro. As dívidas comerciais e outras obrigações continuaram a ser liquidadas no decurso normal 
dos negócios. A administração é da opinião de que o microbanco será capaz de cumprir as suas obrigações de curto prazo 
com base nos fluxos de caixa previstos para o próximo exercício financeiro. Nesta base, os directores consideram apropriado 
preparar estas demonstrações financeiras numa base de continuidade.

Moeda funcional e de apresentação
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2. Bases da contabilidade (continuação)

•

•

•
•

Os custos operacionais serão acompanhados de perto, e serão tomadas as medidas apropriadas caso seja necessário tomar
para assegurar que os custos sejam contidos;

Em Dezembro de 2019 houve uma epidemia de um vírus, denominado Covid-19, na China. O surto do vírus foi
subsequentemente declarado como uma pandemia global pela Organização Mundial de Saúde a 11 de Março de 2020. Desde a
declaração do surto como uma pandemia global, foram implementadas em todo o mundo restrições de viagem para travar a
propagação do vírus. Esta pandemia poderia ter impacto no microbanco devido ao aumento da tensão sobre a liquidez no
Governo (que deve ao microbanco uma quantia significativa de dinheiro), e o impacto geral sobre as empresas do sector
privado. O Conselho reconheceu que a pandemia da COVID 19 tem um potencial de afectar as operações do negócio. A
direcção formulou planos para assegurar que o negócio continue a funcionar num futuro próximo, que incluem:

O Conselho considera que o negócio está protegido do impacto directo, uma vez que a estratégia do microbanco é emprestar
às famílias que são empregadas pelo Governo e instituições relacionadas com o governo, pelo que não podem perder os seus
empregos a curto prazo;

Durante o período em análise, os accionistas converteram alguns dos empréstimos em capital de modo a recapitalizar o
negócio. Os administradores consideram que este apoio continuará a ser necessário e que o microbanco se encontra com
reservas de capital negativas.

O microbanco continuará a procurar formas de diversificar as actuais exposições ao Governo;
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3. Principais julgamentos, estimativas e pressupostos contabilísticos

•

•

•

•

• Desenvolvimento de modelos de perda de crédito esperados, incluindo as várias fórmulas e a escolha dos inputs;

•

•

Determinação de associações entre cenários macroeconómicos e, inputs económicos, tais como níveis de desemprego e 
valores colaterais, e o efeito sobre a probabilidade de inadimplência, Exposição dado o incumprimento e Perda dado o 
incumprimento;

Selecção de cenários macroeconómicos prospectivos e suas ponderações de probabilidade, para derivar os 
contributos económicos para os modelos de perda de crédito esperados.

A preparação das demonstrações financeiras do microbanco requer que a administração faça julgamentos, estimativas e
pressupostos que afectam o montante reportado de rendimentos, despesas, activos e passivos, e as divulgações que os
acompanham, bem como a divulgação de passivos contingentes. A incerteza acerca destes pressupostos e estimativas poderá
resultar em resultados que exijam um ajustamento material à quantia escriturada de activos ou passivos afectados em períodos
futuros. No processo de aplicação das políticas contabilísticas do microbanco, a Administração fez os seguintes juízos e
pressupostos relativos ao futuro e outras fontes fundamentais de incerteza das estimativas à data do relato, que têm um risco
significativo de causar um ajustamento material às quantias escrituradas de activos e passivos dentro do próximo exercício
financeiro.

As circunstâncias e pressupostos existentes sobre desenvolvimentos futuros podem mudar devido a circunstâncias fora do
controlo do microbanco e reflectem-se nos pressupostos se e quando estes ocorrem. Os itens com efeito mais significativo sobre os
montantes reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas com julgamento e/ou estimativas substanciais por parte da
gestão são coligidos abaixo no que diz respeito a julgamentos/estimativas envolvidas.

Perdas por imparidade em activos financeiros

A mensuração de perdas por imparidade tanto nos termos da NIRF 9 em todas as categorias de activos financeiros em âmbito requer
julgamento, em particular, a estimativa do montante e do calendário dos futuros fluxos de caixa e valores colaterais ao determinar as
perdas por imparidade e a avaliação de um aumento significativo do risco de crédito. Estas estimativas são motivadas por vários
factores, cujas alterações podem resultar em diferentes níveis de licenças. Os cálculos das perdas de crédito esperadas do
microbanco são resultados de modelos complexos com uma série de pressupostos subjacentes relativamente à escolha de
inputs variáveis e suas interdependências. Os elementos dos modelos de perdas de crédito esperadas que são considerados
julgamentos e estimativas contabilísticas incluem:

O modelo de classificação de crédito interno do microbanco, que atribui a Probabilidade de incumprimento às 
classificações individuais;
Os critérios do microbanco para avaliar se houve um aumento significativo do risco de crédito e, portanto, as provisões 
para activos financeiros devem ser mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas ao longo da vida e na avaliação
qualitativa;

Os activos financeiros devem ser mensurados com base nas perdas de crédito esperadas ao longo da vida e na avaliação
qualitativa;
A segmentação dos activos financeiros quando a sua perda de crédito esperada é avaliada numa base colectiva; 
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(a) Activos Tangiveis

O custo dos activos auto-construídos inclui:
• o custo dos materiais e da mão-de-obra directa;
•

•

• custos de empréstimos capitalizados; e
•

(ii) Custos subsequentes

(iii) Depreciação

As vidas úteis dos itens de propriedade e equipamento foram avaliadas da seguinte forma: 

Item
Edifícios
Veículos automóveis
Computador e outro equipamento
Melhorias na locação

Vida útil média
 50 anos
4 anos
4 - 10 anos 
duração da locação

A taxa de depreciação para cada período é reconhecida nos lucros ou prejuízos. 

O valor residual, a vida útil e o método de depreciação de cada activo são revistos no final de cada período abrangido pelo
relatório. Se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a alteração é contabilizada como uma alteração na estimativa
contabilística. 

Um item de propriedade e equipamento é desreconhecido aquando da sua eliminação ou quando não se esperam benefícios
económicos futuros do seu uso continuado ou eliminação. O ganho ou perda resultante do desreconhecimento de um item de
propriedade e equipamento é incluído nos lucros ou perdas quando o item é desreconhecido. O ganho ou perda resultante do
desreconhecimento de um item de propriedade e equipamento é determinado como a diferença entre o produto líquido da
alienação, se houver, e o valor contabilístico do item.

A depreciação é calculada sobre o montante depreciável, que é o custo do activo, ou outro montante substituto do custo, menos
o seu valor residual. A depreciação é reconhecida nos lucros ou prejuízos numa base linear ao longo da vida útil esperada de
cada parte de um item ou de um bem e equipamento, uma vez que isto reflecte mais de perto o padrão esperado de consumo dos
futuros benefícios económicos incorporados no activo.

quando o microbanco tem a obrigação de remover o activo ou restaurar o local, uma estimativa dos custos de
desmantelamento e remoção dos itens e restauração do local em que se encontram;

O software adquirido que é parte integrante da funcionalidade do equipamento relacionado é capitalizado como parte
integrante desse equipamento. 

Quando partes de um item de propriedade e equipamento têm vidas úteis diferentes, são contabilizadas como itens separados
(componentes principais) de Activos Tangiveis. 

Os activos fixos tangíveis de investimento são mensurados ao custo de aquisição. Subsequentemente, a propriedade é
mensurada pelo valor reavaliado enquanto o equipamento é registado pelo custo de aquisição (incluindo custos directamente
atribuíveis à aquisição), menos depreciação acumulada e perdas por imparidade. Os custos de reparação, manutenção e outras
despesas associadas à sua utilização são reconhecidos em despesas do exercício.

Os edifícios são reavaliados periodicamente de acordo com as Normas Internacionais do Relato Financeiro. O montante do
excedente de revalorização é apresentado como uma reserva de revalorização e é incluído no capital próprio até à sua realização,
fase em que é transferido directamente para os resultados transitados. No entanto, parte do excedente pode ser transferido à
medida que o activo é utilizado pelo microbanco. Neste caso, o montante do excedente transferido será a diferença entre a
depreciação baseada no valor contabilístico reavaliado do activo e a depreciação baseada no custo original do activo. As
transferências do excedente de reavaliação para os lucros retidos não são efectuadas através de lucros ou perdas.

Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item de propriedade e equipamento são determinados comparando o produto da
alienação com a quantia escriturada de Activos Tangiveis e é reconhecido líquido dentro de outros rendimentos/outras despesas
nos lucros ou perdas.

O custo de substituição de parte de um item de propriedade e equipamento é reconhecido na quantia escriturada do item se for
provável que os futuros benefícios económicos incorporados na parte fluirão para o microbanco e o seu custo possa ser
mensurado de forma fiável. O montante escriturado da parte substituída é desreconhecido. Os custos da manutenção diária de
propriedade e equipamento são reconhecidos nos lucros ou prejuízos, conforme incorridos.

 quaisquer outros custos directamente atribuíveis a levar o bem a uma condição de funcionamento para o seu uso pretendido; 
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(b) Locações

Os pagamentos de locação incluídos na mensuração do passivo da locação compreendem:

•
•

• o montante esperado a ser pago pelo arrendatário sob garantias de valor residual;

•
•

•

•

•

O microbanco não fez quaisquer ajustamentos deste tipo durante os períodos apresentados.

pagamentos fixos de locação (incluindo pagamentos fixos in-substance), menos quaisquer incentivos de locação a receber;

o preço de exercício das opções de compra, se o arrendatário tiver a certeza razoável de que irá exercer as opções; e

O passivo de locação é apresentado como uma linha separada na demonstração da posição financeira. O passivo da locação é
subsequentemente mensurado aumentando o montante escriturado para reflectir os juros sobre o passivo da locação (usando o
método dos juros efectivos) e reduzindo o montante escriturado para reflectir os pagamentos da locação efectuados. 

O Microbanco remensura o passivo da locação (e faz um ajustamento correspondente ao respectivo direito de uso do activo), sempre
que necessário:

O prazo de locação foi alterado ou há um evento ou alteração significativa das circunstâncias que resulta numa mudança na
avaliação do exercício de uma opção de compra, caso em que a responsabilidade da locação é remensurada descontando os
pagamentos de locação revistos utilizando uma taxa de desconto revista;

Os pagamentos da locação mudam devido a alterações num índice ou taxa ou a uma alteração no pagamento esperado sob um
valor residual garantido, caso em que a responsabilidade da locação é remensurada descontando os pagamentos revistos da
locação usando uma taxa de desconto inalterada (a menos que a alteração dos pagamentos da locação se deva a uma alteração
numa taxa de juro variável, caso em que é usada uma taxa de desconto revista); e

pagamentos de locação variáveis que dependem de um índice ou taxa, inicialmente mensurados usando o índice ou taxa na data
de início; 

Um contrato de locação é modificado e a modificação da locação não é contabilizada como uma locação separada, caso em que
a responsabilidade da locação é remensurada com base no prazo da locação modificada, descontando os pagamentos revistos da
locação utilizando uma taxa de desconto revista na data efectiva da modificação;

O direito de utilização dos activos compreende a mensuração inicial da correspondente obrigação de locação, os pagamentos de
locação efectuados no dia de início ou antes dele, menos quaisquer incentivos de locação recebidos e quaisquer custos directos
iniciais. São subsequentemente mensurados ao custo menos a depreciação acumulada e as perdas por imparidade.

Sempre que o microbanco incorre numa obrigação de custos para desmantelar e remover um activo locado, restaurar o local onde
está localizado ou restaurar o activo subjacente à condição exigida pelos termos e condições da locação, é reconhecida e mensurada
uma provisão ao abrigo da IAS 37. 

O microbanco avalia se um contrato é ou contém um contrato de locação, no início do contrato. O microbanco reconhece um direito
de uso do activo e um passivo de locação correspondente em relação a todos os acordos de locação em que é o locatário, excepto no
caso de locações de curto prazo (definidas como locações com um prazo de locação de 12 meses ou menos) e locações de activos de
baixo valor. Para estas locações, o Microbanco reconhece os pagamentos de locação como uma despesa operacional numa base de
linha recta durante o prazo da locação, a menos que outra base sistemática seja mais representativa do padrão temporal em que os
benefícios económicos dos activos locados são consumidos. 

O passivo de locação é inicialmente mensurado pelo valor actual dos pagamentos da locação que não são pagos na data de início
descontados, utilizando a taxa implícita no contrato de locação. Se esta taxa não puder ser prontamente determinada, o arrendatário
utiliza a sua taxa de empréstimo incremental.

pagamentos de penalidades por rescisão do contrato de locação, se o prazo de locação reflectir o exercício de uma opção de
rescisão do contrato.

22

7

Demonstrações Financeiras anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2021

(c) Activos intangíveis
Software

(d) Transacções em moeda estrangeira

O software adquirido pelo microbanco é mensurado ao custo menos a amortização acumulada e quaisquer perdas por imparidade
acumuladas. As despesas subsequentes com activos de software são capitalizadas apenas quando aumentam os benefícios
económicos futuros do activo a que se referem. Todas as outras despesas são reconhecidas em lucros ou perdas, conforme
incorridas. O software é amortizado linearmente nos lucros ou perdas ao longo da sua vida útil estimada, a partir da data em que está
disponível para utilização. A vida útil estimada do software é de 4 a 10 anos. Os métodos de amortização, vidas úteis e valores
residuais são revistos em cada data de relato e ajustados, se apropriado.

As transacções em moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcional do microbanco às taxas de câmbio nas
datas das transacções. Os activos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras na data do reporte são reconvertidas
para a moeda funcional à taxa de câmbio nessa data. O ganho ou perda em moeda estrangeira sobre itens monetários é a diferença
entre o custo amortizado na moeda funcional no início do ano, ajustado para juros e pagamentos efectivos durante o ano, e o custo
amortizado em moeda estrangeira convertido à taxa de câmbio no final do ano.

As despesas com software em curso são reconhecidas como um activo quando o microbanco é capaz de demonstrar a sua intenção e
capacidade para completar o desenvolvimento e utilizar o software de uma forma que gere benefícios económicos futuros e possa
medir de forma fiável os custos para completar o desenvolvimento. Os custos capitalizados do software de trabalho em curso
incluem todos os custos directamente atribuíveis ao desenvolvimento do software e custos de empréstimos capitalizados e são
amortizados ao longo da sua vida útil.

Um activo intangível é desreconhecido aquando da sua alienação ou quando não se esperam benefícios económicos futuros do seu
uso continuado ou alienação. Qualquer ganho ou perda resultante do desreconhecimento, determinado como a diferença entre o
produto líquido da alienação, se houver, e a quantia escriturada do item, é incluído nos lucros ou prejuízos quando o item é
desreconhecido. O ganho ou perda decorrente do desreconhecimento de um item de propriedade e equipamento é determinado como
a diferença entre o produto líquido da alienação, se houver, e a quantia escriturada do item. 

O direito de uso dos activos é depreciado durante o período mais curto do contrato de locação e da vida útil do activo subjacente. Se
um contrato de locação transferir a propriedade do activo subjacente ou o custo do activo do direito de utilização reflectir que o
microbanco espera exercer uma opção de compra, o respectivo direito de utilização é depreciado ao longo da vida útil do activo
subjacente. A depreciação começa na data de início do contrato de locação.

O direito de uso dos activos é apresentado como uma linha separada na demonstração da posição financeira. O microbanco aplica a
NIC 36 para determinar se um direito de uso de um activo está em imparidade e contabiliza qualquer perda por imparidade
identificada, tal como descrito na política "Activos Tangiveis".

As rendas variáveis que não dependem de um índice ou taxa não estão incluídas na mensuração do passivo de locação e do direito
de utilização do activo. Os pagamentos relacionados são reconhecidos como uma despesa no período em que o evento ou condição
que desencadeia esses pagamentos ocorre e são incluídos em "Outras despesas" nos lucros ou prejuízos.

Como expediente prático, a NIRF 16 permite que o locatário não separe componentes que não sejam de locação e, em vez disso,
contabilize qualquer componente de locação e componentes associados que não sejam de locação como um acordo único. O
microbanco não tem utilizado este expediente prático. Para contratos que contenham uma componente de aluguer e uma ou mais
componentes adicionais de aluguer ou não de aluguer, o microbanco atribui a contrapartida no contrato a cada componente de
aluguer com base no preço autónomo relativo da componente de aluguer e no preço autónomo agregado das componentes de não
locação.

Na medida em que os custos estejam relacionados com um direito de uso do activo, os custos são incluídos no direito de uso
relacionado, a menos que esses custos sejam incorridos para produzir inventários.

Os activos e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são mensurados pelo justo valor são reconvertidos
para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o justo valor foi determinado. Os itens não monetários numa moeda
estrangeira que são mensurados em termos de custo histórico são convertidos utilizando a taxa de câmbio à data da transacção. No
entanto, as diferenças de moeda estrangeira resultantes da retradução são reconhecidas nos lucros ou prejuízos.
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(e) Instrumentos financeiros

Activos e passivos financeiros não derivados

(i) Reconhecimento e mensuração inicial

(ii) Classificação

Empréstimos e contas a receber

Caixa e equivalentes de caixa

Disponibilidades e Aplicações em Instituições Financeiras

Instrumentos de dívida

•

•

•

Os saldos com os bancos incluem depósitos bancários e depósitos a prazo em instituições financeiras. Os investimentos são feitos
com a intenção de os deter até ao vencimento e de recolher os fluxos de caixa contratuais. Os empréstimos e adiantamentos são
inicialmente reconhecidos ao justo valor mais o custo directo de transacção incremental e são subsequentemente mensurados ao
custo amortizado utilizando o método da taxa de juro efectiva. Consulte a nota 3.7 (vii) em relação à imparidade dos activos
financeiros.

O microbanco classifica os activos financeiros não derivados nas seguintes categorias: empréstimos e contas a receber, saldos
interbancários e montante devido pelas partes relacionadas.

Empréstimos e créditos são activos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados num mercado activo.
Tais activos são reconhecidos inicialmente pelo justo valor acrescido de quaisquer custos de transacção directamente atribuíveis.
Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e contas a receber são mensurados a custos amortizados utilizando o método dos
juros efectivos; menos quaisquer perdas por imparidade. Os empréstimos e contas a receber compreendem caixa e equivalentes de
caixa, e outras contas a receber.

O microbanco reconhece inicialmente os empréstimos e os créditos na data da sua origem. Todos os outros activos financeiros
(incluindo activos designados a justo valor através de lucros ou perdas) são reconhecidos inicialmente na data da negociação, que é a
data em que o Microbanco se torna parte das disposições contratuais do instrumento. 

Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa e depósitos à ordem com vencimentos de três meses ou menos a partir
da data de aquisição, e outros investimentos altamente líquidos que estão sujeitos a um risco insignificante de alterações no seu justo
valor, e que são utilizados pelo microbanco na gestão dos seus compromissos a curto prazo.

Os instrumentos de dívida são os instrumentos que satisfazem a definição de um passivo financeiro na perspectiva do emissor, tais
como empréstimos, obrigações governamentais e empresariais e contas a receber adquiridos a clientes. A mensuração subsequente
dos instrumentos de dívida depende do modelo de negócio do microbanco para gerir o activo e das características do fluxo de caixa
do activo. Há três categorias de medição nas quais o microbanco classifica os seus instrumentos de dívida:

Custo amortizado: Os activos detidos para cobrança de fluxos de caixa contratuais quando esses fluxos de caixa representam
apenas pagamentos de capital e juros são medidos ao custo amortizado. Os juros provenientes destes activos financeiros são
incluídos nos rendimentos de juros utilizando o método da taxa de juro efectiva. Qualquer ganho ou perda resultante do
desreconhecimento é reconhecido directamente nos lucros ou prejuízos e apresentado em outros rendimentos / (despesas). As
perdas por imparidade são apresentadas como uma rubrica separada na demonstração de lucros ou perdas.

Justo valor através de rendimento integral: Os activos detidos para cobrança dos fluxos de caixa contratuais e para venda
dos activos financeiros, em que os fluxos de caixa dos activos representam apenas pagamentos de capital e juros são
mensurados ao Justo valor através de outros rendimentos integrais. O movimento do montante escriturado é tomado através de
outro rendimento integral, excepto para o reconhecimento de ganhos ou perdas por imparidade, receitas de juros e ganhos e
perdas cambiais que são reconhecidos nos lucros ou perdas. Quando o activo financeiro é desreconhecido, o ganho ou perda
acumulado anteriormente reconhecido em outro rendimento integral é reclassificado do capital próprio para os lucros ou
prejuízos e reconhecido em outros rendimentos / (despesas). Os juros provenientes destes activos financeiros são incluídos nos
rendimentos de juros utilizando o método da taxa de juro efectiva. Os ganhos e perdas cambiais são apresentados em outros
rendimentos / (despesas) e as despesas por imparidade são apresentadas separadamente na demonstração de resultados.

Justo valor através de resultados: Os activos que não satisfazem os critérios de custo amortizado do Justo valor através de outro
rendimento integral são mensurados pelo Justo valor através dos lucros ou perdas. Um ganho ou perda sobre um investimento
em dívida que é subsequentemente mensurado pelo Justo valor através de lucros ou perdas é reconhecido em lucros ou perdas e
apresentado líquido dentro de outros rendimentos / (despesas) no período em que surge.
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Instrumentos do capital próprio

Acções ordinárias e títulos de dívida

Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial
Data do reconhecimento

Mensuração inicial dos instrumentos financeiros

As acções ordinárias são classificadas como acções próprias. Os custos incrementais directamente atribuíveis à emissão de acções
ordinárias são reconhecidos como uma dedução ao capital próprio, líquidos de quaisquer efeitos fiscais. O microbanco reconhece
inicialmente os títulos de dívida emitidos e os passivos subordinados na data da sua origem. Todos os outros passivos financeiros
(incluindo passivos financeiros designados pelo justo valor através de lucros ou perdas) são reconhecidos inicialmente na data de
negociação, data em que o microbanco se torna parte das disposições contratuais do instrumento.

Após o reconhecimento inicial, o microbanco pode optar por classificar irrevogavelmente os seus investimentos de capital como
instrumentos de capital próprio designados ao justo valor através de outros rendimentos integrais. Os ganhos e perdas sobre estes
activos financeiros nunca são reciclados para lucros ou perdas. Os dividendos são reconhecidos como outros rendimentos na
declaração de lucros ou perdas quando o direito de pagamento tiver sido estabelecido. Os instrumentos de capital próprio designados
ao justo valor através de outros rendimentos abrangentes não estão sujeitos a avaliação de imparidade. O microbanco optou por
classificar irrevogavelmente os seus investimentos de capital próprio não cotados nesta categoria.

Os activos e passivos financeiros, com excepção dos empréstimos e adiantamentos a clientes e saldos devidos a clientes, são
inicialmente reconhecidos na data da transacção, ou seja, a data em que o microbanco se torna parte das disposições contratuais do
instrumento. Isto inclui transacções regulares, ou seja, compras ou vendas de activos financeiros que requerem a entrega de activos
dentro do prazo geralmente estabelecido por regulamento ou convenção no mercado. Os empréstimos e adiantamentos aos clientes
são reconhecidos quando os fundos são transferidos para as contas dos clientes. O microbanco reconhece os saldos devidos aos
clientes quando os fundos são transferidos para o microbanco.

A classificação dos instrumentos financeiros no reconhecimento inicial depende dos seus termos contratuais e do modelo
empresarial para a gestão dos instrumentos. Os instrumentos financeiros são inicialmente mensurados pelo seu justo valor, excepto
no caso de activos e passivos financeiros registados pelo justo valor através de lucros ou perdas, os custos de transacção são
adicionados ou subtraídos a este montante. 
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Dia 1 lucro ou perda

Categorias de mensuração de activos e passivos financeiros

• Custo amortizado;
• Justo valor através de outro rendimento integral; e
• Justo valor através de lucros ou perdas

Determinação do justo valor

•

•

•

Quando o preço de transacção do instrumento difere do justo valor na origem e o justo valor se baseia numa técnica de avaliação
utilizando apenas inputs observáveis nas transacções de mercado, o microbanco reconhece a diferença entre o preço de transacção e
o justo valor no rendimento líquido das transacções. Nos casos em que o justo valor se baseia em modelos para os quais alguns dos
inputs não são observáveis, a diferença entre o preço de transacção e o justo valor é diferida e só é reconhecida nos lucros ou
prejuízos quando os inputs se tornam observáveis, ou quando o instrumento é desreconhecido.

O microbanco classifica todos os seus activos financeiros com base no modelo de negócio para gerir os activos e os termos
contratuais do activo, mensurados pelo segunte:

O microbanco classifica e mensura a sua carteira de derivados e de negociação ao Justo Valor através de Lucros ou Perdas. O
Microbanco pode designar instrumentos financeiros ao Justo Valor Através de Lucros ou Perdas, se isso eliminar ou reduzir
significativamente as inconsistências de medição ou reconhecimento. Os passivos financeiros, que não sejam compromissos de
empréstimo e garantias financeiras, são medidos ao custo amortizado ou ao justo valor através de lucros ou perdas, quando são
detidos para negociação e instrumentos derivados ou quando é aplicada a designação de justo valor.

Para mostrar como foram derivados os justos valores, os instrumentos financeiros são classificados com base numa hierarquia de
técnicas de avaliação, conforme resumido abaixo:

Instrumentos financeiros de nível 1 - Aqueles em que os inputs utilizados na avaliação são preços cotados não ajustados de
mercados activos para activos ou passivos idênticos aos quais o microbanco tem acesso na data da mensuração. O Microbanco
considera os mercados como activos apenas se existirem actividades comerciais suficientes no que respeita ao volume e liquidez
dos activos ou passivos idênticos e quando existem cotações de preços vinculativas e exercitáveis disponíveis na data do
balanço.

Instrumentos financeiros de nível 2 - Aqueles em que os inputs que são utilizados para avaliação e são significativos, são
derivados de dados de mercado directa ou indirectamente observáveis disponíveis ao longo de todo o período de vida do
instrumento. Tais inputs incluem preços cotados para activos ou passivos semelhantes em mercados activos, preços cotados para
instrumentos idênticos em mercados inactivos e inputs observáveis que não sejam preços cotados, tais como taxas de juro e
curvas de rendimento, volatilidades implícitas, e spreads de crédito. Além disso, podem ser necessários ajustamentos para a
condição ou localização do activo ou a medida em que este se relaciona com itens que são comparáveis ao instrumento avaliado.
No entanto, se tais ajustamentos se basearem em inputs não observáveis que sejam significativos para toda a medição, o
microbanco classificará os instrumentos como Nível 3.

Instrumentos financeiros de nível 3 - Aqueles que incluem um ou mais inputs não observáveis que são significativos para a
mensuração como um todo.

As contas a receber são mensuradas ao preço da transacção. Quando o justo valor dos instrumentos financeiros no reconhecimento
inicial difere do preço de transacção, as contas microbancárias para os lucros ou perdas do Dia 1, como descrito abaixo.
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Activos e passivos financeiros
Empréstimos e adiantamentos aos clientes, a custo amortizado

•

•

Os detalhes destas condições são descritos abaixo:

Avaliação do modelo de negócio

•

•

•

O teste de pagamento único de capital e juros (SPPI) 

O activo financeiro é detido dentro de um modelo de negócio com o objectivo de deter activos financeiros a fim de recolher
fluxos de caixa contratuais, e

Os termos contratuais do activo financeiro dão origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que são unicamente
pagamentos de capital e juros (SPPI) sobre o montante do capital em dívida.

O microbanco determina o seu modelo de negócio ao nível que melhor reflecte a forma como gere grupos de activos financeiros para
atingir o seu objectivo de negócio:

Os riscos que afectam o desempenho do modelo de negócio (e os activos financeiros detidos dentro desse modelo de negócio) e,
em particular, a forma como esses riscos são geridos;

Como os gestores da empresa são compensados (por exemplo, se a compensação se baseia no justo valor dos activos geridos ou
nos fluxos de caixa contratuais cobrados);

A frequência, o valor e o momento esperado das vendas são também aspectos importantes da avaliação do microbanco.

A avaliação do modelo de negócio baseia-se em cenários razoavelmente esperados sem ter em conta cenários de "pior caso" ou de
"de crise". Se os fluxos de caixa após o reconhecimento inicial forem realizados de uma forma diferente das expectativas iniciais do
microbanco, o microbanco não altera a classificação dos restantes activos financeiros detidos nesse modelo de negócio, mas
incorpora essa informação ao avaliar os activos financeiros recém originados ou recém adquiridos no futuro.

Como segunda fase do seu processo de classificação, o microbanco avalia os termos contratuais do activo financeiro para identificar
se cumprem o teste dos Pagamentos Únicos de Capital e de Juros.

Para efectuar a avaliação de pagamentos únicos de capital e juros, o Microbanco aplica o julgamento e considera factores relevantes
tais como a moeda em que o activo financeiro é denominado, e o período para o qual a taxa de juro é fixada.

Em contrapartida, os termos contratuais que introduzem mais do que a exposição mínima a riscos ou volatilidade nos fluxos de caixa
contratuais que não estão relacionados com um acordo básico de empréstimo não dão origem a fluxos de caixa contratuais que são
apenas pagamentos de capital e juros sobre o montante em dívida. Nesses casos, o activo financeiro deve ser mensurado ao justo
valor através de lucros ou perdas.

Para efeitos deste teste, " Capital" é definido como o justo valor do activo financeiro no reconhecimento inicial e pode mudar ao
longo da vida do activo financeiro (por exemplo, se houver reembolsos de capital ou amortização do prémio/desconto). Os elementos
de juros mais significativos no âmbito de um acordo de empréstimo são tipicamente a consideração do valor do dinheiro no tempo e
do risco de crédito. 

O microbanco mensura empréstimos e adiantamentos a clientes e outros investimentos financeiros a custo amortizado apenas se
ambas as condições seguintes forem satisfeitas:
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Dívida emitida e outros fundos emprestados

Reclassificação dos activos e passivos financeiros

Desreconhecimento devido a modificação substancial dos termos e condições

• Alteração na moeda do empréstimo;
• Introdução de uma característica do capital próprio;
• Alteração na contraparte;
• Se a modificação for tal que o instrumento já não satisfaça o critério de pagamento único de capital e juros.

Desreconhecimento para além de modificações substanciais
Activos financeiros

O microbanco transferiu o activo financeiro se, e só se,
• mantém os direitos aos fluxos de caixa, mas assumiu a obrigação de pagar os fluxos de caixa recebidos na íntegra e sem atrasos

materiais a terceiros, ao abrigo de um acordo de "transmissão", ou

Para passivos financeiros, o microbanco considera uma modificação substancial baseada em factores qualitativos e se resultar numa
diferença entre o valor presente descontado ajustado e a quantia escriturada original do passivo financeiro de, ou superior a, dez por
cento. Para os activos financeiros, esta avaliação é baseada em factores qualitativos.

Após a mensuração inicial, a dívida emitida e outros fundos emprestados são subsequentemente mensurados ao custo amortizado. O
custo amortizado é calculado tendo em conta qualquer desconto ou prémio sobre os fundos emitidos, e custos que são parte
integrante da taxa de juro efectiva. Um instrumento financeiro composto que contém tanto uma componente de passivo como uma
componente de capital próprio é separado na data de emissão.

Ao atribuir o montante inicial escriturado de um instrumento financeiro composto aos componentes de capital próprio e passivo, o
componente de capital próprio é atribuído como o montante residual após dedução de todo o justo valor do instrumento, o montante
determinado separadamente para o componente de passivo. O valor de quaisquer características de derivados (tais como uma opção
de compra) incorporadas no instrumento financeiro composto, que não o componente de capital próprio (tal como uma opção de
conversão de capital próprio), é incluído no componente do passivo. Uma vez que o microbanco tenha determinado a divisão entre
capital próprio e passivo, avalia ainda se o componente do passivo tem derivados embutidos que devem ser contabilizados
separadamente.

O Microbanco não reclassifica os seus activos financeiros após o seu reconhecimento inicial, excepto nas circunstâncias
excepcionais em que o Microbanco adquire, aliena, ou põe termo a uma linha de negócio. Os passivos financeiros nunca são
reclassificados.

O Microbanco desreconhece um activo financeiro, tal como um empréstimo a um cliente, quando os termos e condições foram
renegociados na medida em que, substancialmente, se torna um novo empréstimo, com a diferença reconhecida como um ganho ou
perda de desreconhecimento, na medida em que uma perda de imparidade ainda não tenha sido registada. Os novos empréstimos
reconhecidos são classificados como Fase 1 para efeitos de medição da perda de crédito esperada, a menos que o novo empréstimo
seja considerado como adquirido ou originado com imparidade de crédito.

Ao avaliar se deve ou não desreconhecer um empréstimo a um cliente, entre outros, o microbanco considera os seguintes factores:

Se a modificação não resultar em fluxos de caixa substancialmente diferentes, tal como se estabelece abaixo, a modificação não
resulta em desreconhecimento. Com base na alteração dos fluxos de caixa descontados à taxa de juro efectiva original, o microbanco
regista um ganho ou perda da modificação, na medida em que uma perda por imparidade ainda não tenha sido registada. 

Um activo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um activo financeiro ou parte de um grupo de activos financeiros
semelhantes) é desreconhecido quando os direitos a receber fluxos de caixa do activo financeiro expiram. O microbanco também
desreconhece o activo financeiro se tiver transferido o activo financeiro e se a transferência se qualificar para desreconhecimento.
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• O microbanco transferiu os seus direitos contratuais para receber fluxos de caixa do activo financeiro.

•

•

•

Uma transferência só se qualifica para o desreconhecimento se
• O microbanco tiver transferido substancialmente todos os riscos e benefícios do activo; ou
•

Passivos financeiros

Quando o microbanco não tiver transferido nem retido substancialmente todos os riscos e benefícios e tiver retido o controlo do
activo, o activo continua a ser reconhecido apenas na medida do envolvimento contínuo do Mircobanco, caso em que o Microbanco
também reconhece um passivo associado. O activo transferido e o passivo associado são mensurados numa base que reflecte os
direitos e obrigações que o Mircobanco reteve. O envolvimento contínuo que assume a forma de uma garantia sobre o activo
transferido é mensurado ao menor valor entre o valor original do activo e o valor máximo que o microbanco poderia ser obrigado a
pagar.

Se o envolvimento contínuo assumir a forma de uma opção escrita ou comprada (ou ambas) sobre o activo transferido, o
envolvimento contínuo é medido pelo valor que o microbanco seria obrigado a pagar no momento da recompra. No caso de uma
opção de venda escrita sobre um activo que seja mensurado pelo justo valor, a extensão do envolvimento contínuo da entidade é
limitada ao valor mais baixo entre o justo valor do activo transferido e o preço de exercício da opção.

Um passivo financeiro é desreconhecido quando a obrigação sob a responsabilidade é cumprida, cancelada ou expira. Quando uma
responsabilidade financeira existente é substituída por outra do mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os
termos de uma responsabilidade existente são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como um
desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença entre a quantia escriturada do passivo
financeiro original e a contrapartida paga é reconhecida nos lucros ou prejuízos.

O microbanco não pode alienar ou penhorar o activo original a não ser como garantia aos eventuais destinatários.

O microbanco tem de remeter os fluxos de caixa que recolhe em nome dos eventuais destinatários sem atrasos materiais. Além
disso, o microbanco não tem direito a reinvestir tais fluxos de caixa, excepto para investimentos em dinheiro ou equivalentes,
incluindo juros obtidos, durante o período entre a data de recolha e a data de remessa requerida aos eventuais destinatários;

O microbanco considera que o controlo é transferido se e só se, o beneficiário da transferência tiver a capacidade prática de vender o
activo na sua totalidade a um terceiro não relacionado e for capaz de exercer essa capacidade unilateralmente e sem impor restrições
adicionais à transferência.

Os acordos de transferência são transacções em que o microbanco retém os direitos contratuais de receber os fluxos de caixa de um
activo financeiro (o "activo original"), mas assume uma obrigação contratual de pagar esses fluxos de caixa a uma ou mais entidades
(os "eventuais destinatários"), quando todas as três condições seguintes forem satisfeitas:

O microbanco não tem qualquer obrigação de pagar montantes aos eventuais beneficiários, a menos que tenha cobrado
montantes equivalentes do activo original, excluindo adiantamentos a curto prazo com direito à recuperação total do montante
emprestado mais os juros vencidos às taxas de mercado;

O microbanco não tiver transferido nem retido substancialmente todos os riscos e benefícios do activo, mas tiver transferido o
controlo do activo.
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Imparidade dos activos financeiros
Visão geral dos princípios de perda de crédito esperada

•

•

•

•

O cálculo da perda de crédito esperada

Fase 2: Quando um empréstimo tiver demonstrado um aumento significativo do risco de crédito desde a sua origem, o
microbanco regista uma provisão para a perda de crédito esperada ao longo da vida. Os empréstimos da Fase 2 também incluem
facilidades, onde o risco de crédito melhorou e o empréstimo foi reclassificado a partir da Fase 3.

POCI: Os activos adquiridos ou originados com imparidade de crédito (POCI) são activos financeiros que se encontram em
imparidade de crédito no reconhecimento inicial. Os activos adquiridos ou originados com imparidade de crédito são registados
pelo justo valor no reconhecimento inicial e os rendimentos de juros são subsequentemente reconhecidos com base numa taxa de 
juro efectiva ajustada ao crédito. A provisão para perdas de crédito esperada só é reconhecida ou libertada na medida em que se
verifique uma alteração subsequente nas perdas de crédito esperadas.

Para activos financeiros para os quais o microbanco não tem expectativas razoáveis de recuperar a totalidade do montante em dívida,
ou uma proporção deste, o montante bruto escriturado do activo financeiro é reduzido. Isto é considerado um desreconhecimento
(parcial) do activo financeiro.

O microbanco calcula a perda de crédito esperada com base num cenário de várias probabilidades ponderadas para mensurar os
défices de caixa esperados, descontados a uma aproximação à taxa de juro efectiva. Um défice de caixa é a diferença entre os fluxos
de caixa que são devidos a uma entidade de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a entidade espera receber.

Fase 1: Quando os empréstimos são reconhecidos pela primeira vez, o microbanco reconhece uma provisão baseada em 12
meses de perda de crédito esperada. Os empréstimos da Fase 1 também incluem facilidades em que o risco de crédito tenha
melhorado e o empréstimo tenha sido reclassificado a partir da Fase 2.

O Microbanco regista uma provisão para perdas de crédito esperadas para todos os empréstimos e outros activos financeiros da
dívida não detidos pelo justo valor através de resultados, juntamente com compromissos de empréstimo e contratos de garantia
financeira; nesta secção todos referidos como "instrumentos financeiros". Os instrumentos de capital não estão sujeitos a imparidade
ao abrigo da NIRF 9.

A provisão para perdas de crédito esperada baseia-se nas perdas de crédito esperadas ao longo da vida do activo (as perdas de
crédito esperadas ao longo da vida ou a perda de crédito esperada ao longo da vida), a menos que não tenha havido um aumento
significativo do risco de crédito desde a origem, caso em que a provisão se baseia nas perdas de crédito esperadas de 12 meses,
conforme descrito na nota 7(b) (iii).

O microbanco estabeleceu uma política para realizar uma avaliação, no final de cada período de reporte, sobre se o risco de crédito
de um instrumento financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial, considerando a alteração do risco de
incumprimento ao longo da vida restante do instrumento financeiro. 

Com base no processo acima descrito, o microbanco agrupa os seus empréstimos na Fase 1, Fase 2, Fase 3 e Créditos Adquiridos ou
Originados com Imparidade de Crédito, conforme descrito abaixo:

A perda de crédito esperada de 12 meses é a parte das perdas de crédito esperadas ao longo da vida que representam a perda de
crédito esperada que resulta de eventos de incumprimento num instrumento financeiro que são possíveis dentro dos 12 meses após a
data do relato. Tanto a perda de crédito esperada ao longo da vida como a perda de crédito esperada de 12 meses são calculadas
numa base individual ou colectiva, dependendo da natureza da carteira subjacente de instrumentos financeiros. 

Fase 3: Empréstimos considerados com imparidade de crédito. O microbanco regista uma provisão para a perda de crédito
prevista ao longo da vida.
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•

•

•

Os mecanismos do método da perda de crédito esperada são resumidos a seguir:
•

•

•

•

Fase 2: Quando um empréstimo tiver demonstrado um aumento significativo do risco de crédito desde a sua origem, o
microbanco regista uma provisão para a perda de crédito esperada ao longo da vida. Os mecanismos são semelhantes aos acima
explicados, incluindo a utilização de múltiplos cenários, mas a probabilidade de incumprimento e a perda dado o incumprimento
são estimadas ao longo da vida útil do instrumento. Os défices de liquidez esperados são descontados através de uma
aproximação à taxa de juro efectiva original.

Fase 3: Para empréstimos considerados com imparidade de crédito, o microbanco reconhece as perdas de crédito esperadas ao
longo da vida para estes empréstimos. O método é semelhante ao dos activos da fase 2, com a probabilidade de incumprimento
fixada em 100%.

Os activos adquiridos ou originados com imparidade de crédito são activos financeiros que se encontram em imparidade de
crédito no reconhecimento inicial. O microbanco só reconhece as alterações cumulativas ao longo da vida do crédito Previsão de
perda de crédito desde o reconhecimento inicial, com base numa ponderação probabilística dos quatro cenários, descontados
pela taxa de juro efectiva ajustada ao crédito.

LGD: A Perda Dado o Incumprimento (LGD) é uma estimativa da perda que surge no caso em que um incumprimento ocorre
num determinado momento. Baseia-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos e os que o mutuante esperaria
receber, incluindo a partir da realização de quaisquer garantias ou aumentos de crédito que são parte integrante do empréstimo e
que não têm de ser reconhecidos separadamente. É geralmente expresso como uma percentagem da exposição dado o
incumprimento. 

Ao estimar a perda de crédito esperada, o microbanco considera quatro cenários (um cenário base, um ascendente, um descendente
ligeiro ('descendente 1') e um descendente mais extremo ('descendente 2')). Cada um destes está associado a diferentes
probabilidades de incumprimento, Exposição a incumprimentos e Perda dado os incumprimentos. 

As perdas por imparidade e os lançamentos são contabilizados e divulgados separadamente das perdas ou ganhos de modificação
que são contabilizados como um ajustamento do valor contabilístico bruto do activo financeiro.

Fase 1: A perda de crédito esperada de 12 meses é calculada como a parte da perda de crédito esperada ao longo da vida que
representa a perda de crédito esperada que resulta de eventos de incumprimento num instrumento financeiro que são possíveis
dentro dos 12 meses após a data do relato. O microbanco calcula a dedução de perda de crédito esperada de 12 meses com base
na expectativa de uma ocorrência de incumprimento nos 12 meses após a data de reporte. Estas probabilidades de
incumprimento esperadas de 12 meses são aplicadas a uma exposição prevista em caso de incumprimento e multiplicadas pela
perda esperada Dado o incumprimento e descontadas por uma aproximação à taxa de juro efectiva original. Este cálculo é feito
para cada um dos quatro cenários, tal como explicado acima.

PD: A Probabilidade de incumprimento (PD)é uma estimativa da probabilidade de incumprimento num determinado horizonte
temporal. Um incumprimento só pode acontecer num determinado momento ao longo do período avaliado, se a instalação não
tiver sido previamente desreconhecida e ainda estiver em carteira. 

EAD: A Exposição dado Incumprimento (EAD) é uma estimativa da exposição numa data de incumprimento futura, tendo em
conta as alterações esperadas na exposição após a data do relatório, incluindo reembolsos de capital e juros, quer programados
por contrato ou de outra forma, levantamentos previstos nas instalações comprometidas, e juros acumulados de pagamentos não
efectuados.

Quando relevante, a avaliação de múltiplos cenários também incorpora a forma como se espera recuperar os empréstimos
inadimplentes, incluindo a probabilidade de os empréstimos curarem e o valor da garantia ou o montante que pode ser recebido pela
venda do activo.

Os mecanismos dos cálculos das perdas de crédito esperadas são descritos abaixo e os elementos-chave são como se segue,
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Informação prospectiva

• Crescimento do PIB
• Taxas de desemprego
• Taxas base do Banco Central
• Inflação
• Sector beta

Melhoria do crédito: avaliação de garantias 

Recuperação de garantias

Os fluxos de caixa esperados das melhorias de crédito que não têm de ser reconhecidas separadamente pelas normas NIRF e que são
considerados parte integrante dos termos contratuais de um instrumento de dívida sujeito a perda de crédito esperada, são incluídos
na mensuração dessas perdas de crédito esperadas. Nesta base, o justo valor da garantia afecta o cálculo da perda de crédito
esperada. As garantias são geralmente avaliadas, no mínimo, no início e reavaliadas numa base trimestral. No entanto, algumas
garantias, por exemplo, numerário ou títulos relacionados com requisitos de marginação, são avaliadas diariamente. 

Na medida do possível, o microbanco utiliza dados activos do mercado para avaliar os activos financeiros detidos como garantia.
Outros activos financeiros que não têm valores de mercado facilmente determináveis são avaliados utilizando modelos. As garantias
não financeiras, tais como imóveis, são avaliadas com base em dados fornecidos por terceiros, tais como corretores hipotecários, ou
com base em índices de preços de habitação.

A política do microbanco é determinar se um activo recuperável pode ser melhor utilizado para as suas operações internas ou se deve
ser vendido. Os activos determinados como úteis para as operações internas são transferidos para a sua categoria de activo relevante
pelo valor mais baixo do seu valor recuperável ou pelo valor contabilístico do activo garantido original. Os activos cuja venda é
determinada como sendo uma melhor opção são transferidos para activos detidos para venda pelo seu justo valor (se activos
financeiros) e pelo justo valor menos o custo de venda de activos não financeiros na data da reintegração, de acordo com a política
do microbanco.

No seu curso normal de negócios, o microbanco envolve agentes externos para recuperar fundos dos activos recuperados, geralmente
em leilão, para liquidar dívidas pendentes. Quaisquer fundos excedentes são devolvidos aos clientes/obrigados. Como resultado
desta prática, os imóveis residenciais em processo de reintegração legal não são registados no balanço.

Nos seus modelos de perdas de crédito esperadas, o microbanco depende de uma grande variedade de informação prospectiva como
inputs económicos, como por exemplo:

Os inputs e modelos utilizados para calcular a perda de crédito esperada podem nem sempre captar todas as características do
mercado à data das demonstrações financeiras. Para reflectir isto, ajustamentos qualitativos ou sobreposições são ocasionalmente
feitos como ajustamentos temporários quando tais diferenças são significativamente materiais. 

Para mitigar os seus riscos de crédito sobre activos financeiros, o microbanco procura utilizar garantias, sempre que possível. As
garantias assumem várias formas, tais como dinheiro, títulos, cartas de crédito/garantias, imóveis, créditos, inventários, outros
activos não financeiros e melhorias do crédito, tais como acordos de compensação. As garantias, a menos que sejam recuperadas,
não são registadas na demonstração da posição financeira do microbanco.
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Abates

Empréstimos concedidos e modificados

• Todas as suas instalações têm de ser consideradas funcionais;
•
• O cliente não tem quaisquer contratos com mais de 30 dias vencidos; e
•

Se as modificações forem substanciais, o empréstimo é desreconhecido.

Quando o empréstimo foi renegociado ou modificado mas não desreconhecido, o microbanco também reavalia se houve um
aumento significativo do risco de crédito. O Microbanco também considera se os activos devem ser classificados como Fase 3. Uma
vez que um activo tenha sido classificado como forborne, permanecerá oneroso durante um período mínimo de probabilidades de 24
meses. Para que o empréstimo seja reclassificado fora da categoria de forborne, o cliente tem de cumprir todos os critérios seguintes:

O período de experiência de dois anos passou a partir da data em que o contrato oneroso foi considerado como executado;

Foram efectuados pagamentos regulares de mais do que um montante insignificante de capital ou juros durante pelo menos
metade do período de experiência

Os activos financeiros só são amortizados parcialmente ou na sua totalidade quando o microbanco não tem qualquer expectativa
razoável de recuperar um activo financeiro na sua totalidade ou numa parte dele. Se o montante a ser amortizado for superior ao
subsídio para perdas acumuladas, a diferença é primeiro tratada como um acréscimo ao subsídio que é depois aplicado contra o
montante bruto transportado. Quaisquer recuperações subsequentes são creditadas em despesas de perda de crédito.

Uma vez renegociados os termos, qualquer imparidade é mensurada utilizando a taxa de juro efectiva original, tal como calculada
antes da modificação dos termos. É política do microbanco controlar os empréstimos concedidos para ajudar a assegurar que os
pagamentos futuros continuem a ser susceptíveis de ocorrer. As decisões de desreconhecimento e a classificação entre a Fase 2 e a
Fase 3 são determinadas caso a caso. Se estes procedimentos identificarem uma perda em relação a um empréstimo, este é divulgado
e gerido como um activo em imparidade da Fase 3 até ser cobrado ou abatido.

O microbanco por vezes faz concessões ou modificações aos termos originais dos empréstimos como resposta às dificuldades
financeiras do mutuário, em vez de tomar posse ou de fazer valer de outra forma a cobrança de garantias. O microbanco considera
um empréstimo derivado quando tais concessões ou modificações são fornecidas como resultado das dificuldades financeiras actuais
ou esperadas do mutuário e o microbanco não as teria aceite se o mutuário tivesse sido financeiramente saudável. Os indicadores de
dificuldades financeiras incluem o incumprimento de covenants, ou preocupações significativas levantadas pelo Departamento de
Risco de Crédito. A indulgência pode envolver a prorrogação dos acordos de pagamento e o acordo de novas condições de
empréstimo. 
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(f) Imposto sobre o rendimento

As despesas fiscais compreendem os impostos correntes e os impostos diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são
reconhecidos nos lucros ou prejuízos, excepto na medida em que estejam relacionados com uma combinação de negócios ou itens
reconhecidos directamente no capital próprio ou outro rendimento integral.

O imposto corrente é o imposto esperado a pagar ou a receber sobre o rendimento ou perda tributável do ano, utilizando as taxas de
imposto decretadas ou substancialmente decretadas na data do relato, e qualquer ajustamento do imposto a pagar em relação a anos
anteriores. 

O imposto diferido é reconhecido utilizando o método do balanço, prevendo diferenças temporárias entre os montantes
contabilizados de activos e passivos para efeitos de relato financeiro e os montantes utilizados para efeitos de tributação. O imposto
diferido é mensurado às taxas de imposto que se espera que sejam aplicadas às diferenças temporárias quando estas se revertam,
com base nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até à data do relato.

Esta avaliação baseia-se em estimativas e pressupostos e pode envolver uma série de julgamentos sobre acontecimentos futuros.
Podem tornar-se disponíveis novas informações que levem o microbanco a alterar o seu julgamento relativamente à adequação das
obrigações fiscais existentes; tais alterações às obrigações fiscais terão impacto nas despesas fiscais no período em que tal
determinação for feita.

Ao determinar o montante do imposto corrente e diferido, o microbanco tem em conta o impacto de posições fiscais incertas e se
podem ser devidos impostos e juros adicionais. O Microbanco acredita que as suas provisões para passivos fiscais são adequadas
para todos os anos fiscais abertos, com base na sua avaliação de muitos factores, incluindo a interpretação da lei fiscal e a
experiência anterior. 
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(g) Imparidade

(i) Activos financeiros não derivados

Activos financeiros ao justo valor

(ii) Activos não financeiros
As quantias escrituradas dos activos não financeiros do microbanco, com excepção dos inventários e dos activos por impostos
diferidos, são revistas em cada data de relato para determinar se existe qualquer indicação de imparidade. Se tal indicação
existir, então o montante recuperável do activo é estimado.

O microbanco considera a evidência de imparidade para activos financeiros mensurados ao custo amortizado (empréstimos e
contas a receber) a um nível de activo específico. Todos os activos individualmente significativos são avaliados para imparidade
específica. Os activos que não são individualmente significativos são colectivamente avaliados quanto à imparidade, agrupando
activos com características semelhantes.

As perdas por imparidade são reconhecidas nos lucros ou prejuízos e reflectidas numa conta de provisão contra empréstimos e
contas a receber. Os juros sobre o activo depreciado continuam a ser reconhecidos. Quando um evento subsequente (por
exemplo, reembolso por um devedor) provoca a diminuição do montante da perda por imparidade, a diminuição da perda por
imparidade é revertida através dos lucros ou perdas.

Um activo financeiro não classificado pelo justo valor através de lucros ou perdas, é avaliado em cada data de relato para
determinar se existe evidência objectiva de que se encontra em imparidade. Um activo financeiro está em imparidade se
existirem provas objectivas de imparidade como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial
do activo, e que o(s) evento(s) de perda tiveram um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse activo que pode ser
estimado de forma fiável.

A evidência objectiva de que os activos financeiros (incluindo títulos de capital) estão em imparidade pode incluir
incumprimento ou delinquência por parte de um devedor, reestruturação de um montante devido ao Mircobanco em condições
que o Microbanco não consideraria de outra forma, indicações de que um devedor ou emitente entrará em falência do
Microbanco, alterações adversas na situação de pagamento dos mutuários ou emitentes no Microbanco, condições económicas
que se correlacionam com incumprimentos ou o desaparecimento de um mercado activo para um título. Além disso, para um
investimento num título de capital, um declínio significativo ou prolongado do seu justo valor abaixo do seu custo constitui
prova objectiva de imparidade.

Uma perda por imparidade relativa a um activo financeiro mensurado ao custo amortizado é calculada como a diferença entre o
seu montante escriturado e o valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa de juro efectiva original do
activo.
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(h) Benefícios dos empregados

Uma perda por imparidade em relação ao goodwill não é revertida. Em relação a outros activos, as perdas por imparidade
reconhecidas em períodos anteriores são avaliadas em cada data de relato para quaisquer indicações de que a perda diminuiu ou
já não existe. Uma perda por imparidade é revertida se tiver havido uma alteração nas estimativas utilizadas para determinar o
montante recuperável. 

Para activos intangíveis que têm vidas úteis indefinidas ou que ainda não estão disponíveis para uso, o montante recuperável é
estimado todos os anos ao mesmo tempo. Uma perda por imparidade é reconhecida se a quantia escriturada de um activo ou da
respectiva unidade geradora de caixa (UGC) exceder a sua quantia recuperável estimada.

Para efeitos de teste de imparidade, os activos que não podem ser testados individualmente são agrupados no menor grupo de
activos que geram influxos de dinheiro a partir do uso contínuo que são largamente independentes dos influxos de dinheiro de
outros activos ou CGU. Sujeitos a um teste de limite máximo do segmento operacional, para efeitos de teste de imparidade do
goodwill, as UGC às quais foi atribuído o goodwill são agregadas de modo a que o nível a que o teste de imparidade é realizado
reflicta o nível mais baixo a que o goodwill é monitorizado para efeitos de relatórios internos. O goodwill adquirido numa
combinação empresarial é atribuído a grupos de UGC que se espera beneficiem das sinergias da combinação.

Os activos empresariais do microbanco não geram fluxos de caixa separados e são utilizados por mais do que uma UGC. Os
activos das empresas são atribuídos às UGC numa base razoável e consistente e testados quanto à sua imparidade como parte do
teste das UGC às quais o activo da empresa é atribuído.

As perdas por imparidade são reconhecidas nos lucros ou prejuízos. As perdas por imparidade reconhecidas relativamente às
Unidades Geradoras de Caixa são atribuídas primeiro para reduzir o valor contabilístico de qualquer goodwill atribuído às
Unidades Geradoras de Caixa (grupo de UGC), e depois para reduzir os valores contabilísticos dos outros activos nas Unidades
Geradoras de Caixa (grupo de Unidades Geradoras de Caixa) numa base pro rata.

Uma perda por imparidade é revertida apenas na medida em que a quantia escriturada do activo não exceda a quantia
escriturada que teria sido determinada, líquida de depreciação ou amortização, se nenhuma perda por imparidade tivesse sido
reconhecida.

O valor recuperável de um activo ou UGC é o maior do seu valor de uso e o seu justo valor menos os custos de venda. Ao
avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados para o seu valor actual utilizando uma taxa de
desconto antes de impostos que reflecte as actuais avaliações de mercado do valor temporal do dinheiro e os riscos específicos
do activo ou UGC. 

Todos os empregados são membros do Instituto Nacional de Seguranca Social (INSS) um regime de pensão obrigatório para a
qual tanto os empregados como o microbanco contribuem. A contribuição do empregador é de 4% do salário-base e a
contribuição do empregado é de 3% do salário-base. As obrigações para contribuições tanto públicas como privadas são
reconhecidas como uma despesa na declaração de lucros ou perdas e outros rendimentos abrangentes nos períodos durante os
quais os serviços são prestados pelos empregados. Além disso, os empregados podem qualificar-se para incentivos baseados no
desempenho, de acordo com as regras internas do microbanco.

Não se esperam pagamentos de gratificação, uma vez que todos os empregados estão com contratos permanentes e pensionáveis.
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(i) Provisões  e contingências

As provisões são reconhecidas quando:

• o microbanco tem uma obrigação presente como resultado de um evento passado;

•

• pode ser feita uma estimativa fiável da obrigação. 

(j) Rédito

Reconhecimento dos rendimentos de juros
O método da taxa de juro efectivo

A diferença em relação à quantia escriturada anterior é registada como um ajustamento positivo ou negativo da quantia escriturada
do activo ou passivo financeiro no balanço com um aumento ou diminuição correspondente da receita/despesa de juros calculada
utilizando o método dos juro efectivo.

A taxa de juro efectiva (e, portanto, o custo amortizado do activo financeiro) é calculada tendo em conta os custos de transacção e
qualquer desconto ou prémio na aquisição do activo financeiro, bem como taxas e custos que são parte integrante da taxa de juro
efectiva. 

Se as expectativas de fluxos de caixa de activos financeiros ou passivos de taxa fixa forem revistas por razões que não o risco de
crédito, então as alterações aos fluxos de caixa contratuais futuros são descontadas à taxa de juro efectiva original com um
ajustamento consequente ao montante escriturado.

é provável que seja necessário um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos para liquidar a obrigação; e 

Segundo a NIRF 9, os rendimentos de juros são registados utilizando o método da taxa de juro efectiva para todos os activos
financeiros mensurados ao custo amortizado, os derivados de taxa de juro para os quais é aplicada a contabilidade de cobertura e o
respectivo efeito de amortização/reciclagem da contabilidade de cobertura.

O microbanco reconhece os rendimentos de juros utilizando uma taxa de retorno que representa a melhor estimativa de uma taxa de
retorno constante ao longo da vida esperada do empréstimo. Assim, o cálculo da taxa de juro efectiva também tem em conta o efeito
de taxas de juro potencialmente diferentes que podem ser cobradas em várias fases da vida esperada do activo financeiro, e outras
características do ciclo de vida do produto (incluindo pré-pagamentos, juros de penalização e encargos).

Para instrumentos financeiros de taxa variável, a reavaliação periódica dos fluxos de caixa para reflectir os movimentos nas taxas de
juro de mercado também altera a taxa de juro efectiva, mas quando os instrumentos foram inicialmente reconhecidos por um
montante igual ao capital, a reavaliação dos pagamentos de juros futuros não afecta significativamente o valor contabilístico do
activo ou do passivo.

Os rendimentos de juros sobre activos financeiros que vencem juros mensurados ao justo valor através de outro rendimento integral
nos termos da NIRF 9 são também registados utilizando o método da taxa de juro efectiva. As despesas com juros são também
calculadas utilizando o método da taxa de juro efectiva para todos os passivos financeiros detidos ao custo amortizado. A taxa de
juro efectiva é a taxa que desconta exactamente as receitas de caixa futuras estimadas durante a vida esperada do activo ou passivo
financeiro ou, quando apropriado, um período mais curto, para o montante bruto escriturado do activo financeiro.
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(k) Juros e rendimentos / despesas similares

(l) Outros rendimentos operacionais

•

Os rendimentos dos honorários e comissões do microbanco provenientes de serviços em que as obrigações de desempenho são
cumpridas ao longo do tempo incluem o seguinte:

Taxas de compromisso de empréstimo: Estas são comissões anuais fixas pagas pelos clientes por empréstimos e outras
facilidades de crédito com o microbanco, mas onde é improvável que um acordo de empréstimo específico seja celebrado com o
cliente e o compromisso de empréstimo não seja mensurado pelo justo valor. O microbanco promete conceder uma facilidade de
empréstimo por um período específico. Como o benefício dos serviços é transferido para o cliente de forma uniforme durante o
período de direito, as comissões são reconhecidas como receitas numa base linear. O pagamento das taxas é devido e recebido
mensalmente em atraso.

O rendimento líquido de juros compreende os rendimentos de juros e os gastos com juros calculados utilizando tanto o método dos
juros efectivos como outros métodos. Estes são divulgados separadamente na face da demonstração de resultados tanto para os
rendimentos de juros como para os gastos com juros, a fim de fornecer informações simétricas e comparáveis.

Nos seus rendimentos/despesas de juros calculados utilizando o método dos juros efectivos, o microbanco inclui apenas os juros
sobre os instrumentos financeiros que são estabelecidos na Nota 30.

Outros rendimentos / despesas de juros incluem juros sobre derivados em relações de cobertura económica e todos os activos /
passivos financeiros mensurados ao justo valor através de lucros ou perdas, que não os detidos para negociação, utilizando a taxa de
juro contratual. Os rendimentos/despesas de juros sobre todos os activos/passivos financeiros de negociação são reconhecidos como
parte da variação do justo valor em "Rendimento líquido de negociação". O Microbanco calcula os rendimentos de juros sobre
activos financeiros, que não sejam considerados como tendo crédito prejudicado, aplicando a taxa de juro efectiva ao valor
contabilístico bruto do activo financeiro.

Quando um activo financeiro se torna em dificuldades de crédito (e é portanto considerado como "Fase 3"), o Microbanco calcula os
rendimentos de juros aplicando a taxa de juro efectiva ao custo líquido amortizado do activo financeiro. Se o activo financeiro e
deixar de ter imparidade de crédito, o Microbanco volta a calcular os rendimentos de juros numa base bruta. 

Outros rendimentos / despesas de juros incluem juros sobre derivados em relações de cobertura económica e todos os activos /
passivos financeiros mensurados ao justo valor através de lucros ou perdas, que não os detidos para negociação, utilizando a taxa de
juro contratual. Os rendimentos/despesas de juros sobre todos os activos/passivos financeiros de negociação são reconhecidos como
parte da variação do justo valor em "Rendimento líquido de negociação". O Microbanco calcula os rendimentos de juros sobre
activos financeiros, que não sejam considerados como tendo crédito prejudicado, aplicando a taxa de juro efectiva ao valor
contabilístico bruto do activo financeiro.

O microbanco obtém rendimentos de taxas e comissões a partir de uma gama diversificada de serviços financeiros que presta aos
seus clientes. Os rendimentos de taxas e comissões são reconhecidos num montante que reflecte a contrapartida a que o microbanco
espera ter direito em troca da prestação dos serviços. As obrigações de execução, bem como o momento da sua satisfação, são
identificadas, e determinadas, no início do contrato. Os contratos de rendimentos do microbanco não incluem tipicamente obrigações 
múltiplas de execução.

Quando o microbanco presta um serviço aos seus clientes, a consideração é facturada e geralmente devida imediatamente após a
satisfação de um serviço prestado num determinado momento ou no final do período contratual para um serviço prestado ao longo
do tempo. O microbanco concluiu geralmente que é o principal nos seus acordos de receitas porque normalmente controla os
serviços antes de os transferir para o cliente.
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•

(m) Custos dos empréstimos

Os custos de empréstimo são reconhecidos como uma despesa no período em que são incorridos. 

(n) Resultados por acção

Taxas de arranjo de empréstimos: Estas são taxas fixas pagas pelos clientes por empréstimos e outras facilidades de crédito
junto do microbanco. O microbanco fornece uma facilidade de empréstimo por um período especificado. Como o benefício dos
serviços é transferido para o cliente uniformemente durante o período de direito, as comissões são reconhecidas como receitas
numa base de linha recta. O pagamento das taxas é devido e recebido mensalmente em atraso.

Rendimentos de taxas e comissões pela prestação de serviços em que as obrigações de desempenho são satisfeitas num determinado
momento; 

Os serviços prestados onde as obrigações de desempenho do microbanco são satisfeitas num determinado momento são
reconhecidos uma vez transferido o controlo dos serviços para o cliente. Isto acontece normalmente após a conclusão da transacção
ou serviço subjacente ou, para comissões ou componentes de comissões que estão ligadas a um determinado desempenho, após o
cumprimento dos critérios de desempenho correspondentes. Estes incluem taxas e comissões resultantes de taxas mensais fixas de
manutenção de contas.

O microbanco tem normalmente uma única obrigação de desempenho relativamente a estes serviços, que é a de concluir com êxito a
transacção especificada no contrato.           

O microbanco apresenta dados básicos e diluídos de resultados por acção ("EPS") para as suas acções ordinárias. Os resultados
básicos por acção são calculados dividindo o lucro ou perda atribuível aos accionistas ordinários do microbanco pelo número médio
ponderado de acções ordinárias em circulação durante o período. O valor dos resultados diluídos é determinado ajustando o lucro ou
perda atribuível aos accionistas ordinários e o número médio ponderado de acções em circulação para os efeitos de todas as
potenciais acções ordinárias diluidoras.
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5. Alterações nas políticas contabilísticas

Alterações à NIRF 9 e NIRF 7 da Reforma da Taxa de Juro.

Impacto da aplicação inicial da Covid-19 - Concessões de locação relacionadas com a alteração à NIRF 16

a) 

b) 

c) Não há alterações substanciais a outros termos e condições do contrato de locação.

a) Emendas às Referências ao Quadro Conceptual nas Normas NIRF

Impacto da aplicação inicial de outras normas NIRF novas e alteradas, em vigor para o ano em curso

Em Setembro de 2019, o IASB emitiu a Reforma da Taxa de Juro (Emendas à NIRF 9, NIC 39 e NIRF 7). Estas
emendas modificam requisitos específicos de contabilidade de cobertura para permitir a continuação da
contabilidade de cobertura para as coberturas afectadas durante o período de incerteza antes de os itens cobertos
ou instrumentos de cobertura afectados pelos actuais referenciais de taxa de juro serem alterados em resultado das
reformas em curso dos referenciais de taxa de juro. Estas emendas não têm impacto nas demonstrações
financeiras da entidade, uma vez que esta não tem qualquer relação de cobertura de taxa de juro.

Em Maio de 2020, o IASB emitiu a Covid-19 Concessões de locação Relacionadas com a NIRF 16, que
proporciona alívio prático aos locatários na contabilização das concessões de locação que ocorrem como
consequência directa da COVID-19, ao introduzir um expediente prático à NIRF 16. O expediente prático permite
ao locatário optar por não avaliar se uma concessão de locação relacionada com a COVID19 é uma modificação
da locação. Um locatário que faça esta eleição deverá contabilizar qualquer alteração nos pagamentos da locação
resultante da concessão de renda relacionada com a COVID-19 da mesma forma que contabilizaria a alteração
aplicando a NIRF 16, se a alteração não fosse uma modificação da locação. O expediente prático aplica-se apenas
às concessões de locação que ocorram como consequência directa da COVID-19 e apenas se todas as condições
seguintes forem cumpridas:

No presente exercício financeiro, a Empresa não aplicou a emenda à NIRF 16 (tal como emitida pelo IASB em
Maio de 2020) como resultado de concessões de locação que não cumprem as condições da NIRF 16:46B. Esta
emenda não teve qualquer impacto nas demonstrações financeiras da Empresa.

A alteração nos pagamentos da locação resulta numa contraprestação revista para a locação que é
substancialmente igual ou inferior à contraprestação da locação imediatamente anterior à alteração;

Qualquer redução nos pagamentos de locação afecta apenas os pagamentos inicialmente devidos até 30 de
Junho de 2021 (uma concessão de renda cumpre esta condição se resultar em pagamentos de locação reduzidos
até 30 de Junho de 2021 e em pagamentos de locação aumentados que se prolonguem para além de 30 de Junho
de 2021); e

No ano corrente, a Empresa aplicou as emendas às Normas e Interpretações NIRF emitidas pelo Conselho de
Administração que se encontram em vigor para um período anual que começa em ou após 1 de Janeiro de 2020. A
sua adopção não teve qualquer impacto material sobre as divulgações ou sobre os montantes reportados nestas
demonstrações financeiras.

A entidade adoptou as emendas incluídas nas Emendas às Referências ao Quadro Conceptual nas Normas NIRF
pela primeira vez no ano corrente. As emendas incluem emendas consequentes às Normas afectadas para que
estas se refiram ao novo Quadro Conceptual. No entanto, nem todas as emendas actualizam esses
pronunciamentos no que diz respeito a referências e citações da Estrutura Conceptual de modo a que se refiram à
Estrutura Conceptual revista. Alguns pronunciamentos são apenas actualizados para indicar a versão da Estrutura
Conceptual a que se referem (a Estrutura Conceptual IASC adoptada pelo IASB em 2001, a Estrutura Conceptual
IASB de 2010, ou a nova Estrutura Conceptual revista de 2018) ou para indicar que as definições da Norma não
foram actualizadas com as novas definições desenvolvidas no Quadro Conceptual revisto.
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a) Emendas às Referências ao Quadro Conceptual nas Normas NIRF

b) Emendas à NIRF 3 Definição de um negócio

os

de

A entidade adoptou as emendas à NIRF 3 pela primeira vez no ano corrente. As emendas esclarecem que embora
as entidades tenham normalmente resultados, os resultados não são necessários para que um conjunto integrado de
actividades e activos se qualifique como entidade. Para ser considerado uma entidade, um conjunto adquirido de
actividades e activos deve incluir, no mínimo, um input e um processo substantivo que, em conjunto, contribuam
significativamente para a capacidade de criar outputs. As alterações eliminam a avaliação sobre se os
participantes no mercado são capazes de substituir quaisquer entradas ou processos em falta e de continuar a
produzir resultados. As emendas introduzem também orientações adicionais que ajudam a determinar se foi
adquirido um processo substantivo. As emendas introduzem um teste de concentração opcional que permite uma
avaliação simplificada sobre se um conjunto adquirido de actividades e activos não é um negócio. Segundo o teste
de concentração opcional, o conjunto adquirido de actividades e activos não é uma entidade se substancialmente
todo o justo valor dos activos brutos adquiridos estiver concentrado num único activo identificável ou numa
entidade de activos semelhantes. As emendas são aplicadas prospectivamente a todas as combinações de negócios
e aquisições de activos cuja data de aquisição seja em ou após 1 de Janeiro de 2020.

a

As Normas que são alteradas são a NIRF 2, NIRF 3, NIRF 6, NIRF 14, NIC 1, NIC 8, NIC 34, NIC 37, NIC 38,
IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, e SIC-32.
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Emendas à IAS 1 e IAS 8

Definição de material

6. Normas emitidas mas ainda não adoptadas

a) NIRF 17 Contratos de Seguros
A NIRF 17 estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação dos
contratos de seguro e substitui a NIRF 4 Contratos de Seguro. A NIRF 17 traça um modelo geral, que é
modificado para contratos de seguros com características de participação directa, descrito como a abordagem
de taxa variável. O modelo geral é simplificado se determinados critérios forem satisfeitos através da
mensuração da responsabilidade pela cobertura remanescente utilizando a abordagem de atribuição de prémios.
O modelo geral utiliza pressupostos actuais para estimar o montante, a calendarização e a incerteza dos fluxos
de caixa futuros e mede explicitamente o custo dessa incerteza. Tem em conta as taxas de juro do mercado e o
impacto das opções e garantias dos segurados.

Em Junho de 2020, o IASB emitiu Emendas à NIRF 17 para responder às preocupações e desafios de
implementação que foram identificados após a publicação da NIRF 17. As emendas adiam a data de aplicação
inicial da NIRF 17 (incorporando as emendas) para períodos anuais de relato com início em ou após 1 de
Janeiro de 2023. 

A entidade adoptou as emendas à IAS 1 e IAS 8 pela primeira vez no ano corrente. As emendas tornam a
definição de material na IAS 1 mais fácil de compreender e não se destinam a alterar o conceito subjacente de
materialidade nas Normas NIRF. O conceito de "obscurecer" informação material com informação imaterial foi
incluído como parte da nova definição. O limiar de materialidade que influencia os utilizadores foi alterado de
"poderia influenciar" para "poderia razoavelmente esperar-se que influenciasse". A definição de material na IAS 8
foi substituída por uma referência à definição de material na IAS 1. Além disso, o IASB alterou outras Normas e a
Estrutura Conceptual que contêm uma definição de "material" ou referem-se ao termo "material" para assegurar a
coerência.
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a) NIRF 17 Contratos de Seguros

b)

c) Emendas à IAS 1 - Classificação de Passivos como Correntes ou Não Correntes

d) Emendas à NIRF 3 - Referência ao Quadro Conceptual

As emendas à NIRF 10 e IAS 28 tratam de situações em que há uma venda ou contribuição de activos entre um
investidor e a sua associada ou empreendimento conjunto. Especificamente, as emendas declaram que os
ganhos ou perdas resultantes da perda de controlo de uma subsidiária que não contenha um negócio numa
transacção com uma associada ou empreendimento conjunto que seja contabilizado usando o método da
equivalência patrimonial, são reconhecidos nos lucros ou perdas da empresa-mãe apenas na medida dos
interesses não relacionados dos investidores nessa associada ou empreendimento conjunto. Da mesma forma,
os ganhos e perdas resultantes da reavaliação dos investimentos retidos em qualquer antiga subsidiária (que se
tenha tornado uma associada ou empreendimento conjunto que seja contabilizada usando o método da
equivalência patrimonial) ao justo valor são reconhecidos nos lucros ou perdas da antiga empresa-mãe apenas
na medida dos interesses dos investidores não relacionados na nova associada ou empreendimento conjunto. A
data efectiva das emendas ainda não foi fixada pelo Conselho; no entanto, é permitida a aplicação antecipada
das emendas. Os administradores da Empresa prevêem que a aplicação destas emendas poderá ter um impacto
nas demonstrações financeiras consolidadas da Empresa em períodos futuros, caso tais transacções surjam.

As emendas à IAS 1 afectam apenas a apresentação de passivos como correntes ou não correntes na
demonstração da posição financeira e não o montante ou o momento do reconhecimento de qualquer activo,
passivo, rendimentos ou despesas, ou a informação divulgada sobre esses itens. As emendas clarificam que a
classificação de passivos como correntes ou não correntes se baseia em direitos existentes no final do período
de relato, especificam que a classificação não é afectada pelas expectativas sobre se uma entidade irá exercer o
seu direito de diferir a liquidação de um passivo, explicam que existem direitos se os pactos forem cumpridos
no final do período de relato, e introduzem uma definição de "liquidação" para tornar claro que a liquidação se
refere à transferência para a contraparte de dinheiro, instrumentos de capital, outros activos ou serviços. As
emendas são aplicadas retrospectivamente para períodos anuais com início em ou após 1 de Janeiro de 2023,
com aplicação antecipada permitida. 

As emendas actualizam a NIRF 3 de modo a que esta se refira à Estrutura Conceptual de 2018 em vez da de
1989. Acrescentam também à NIRF 3 a exigência de que, para obrigações no âmbito da NIC 37, um adquirente
aplique a IAS 37 para determinar se na data de aquisição existe uma obrigação presente como resultado de
acontecimentos passados. Para uma imposição que estaria dentro do âmbito de aplicação da IFRIC 21, o
adquirente aplica a IFRIC 21 para determinar se o evento obrigatório que dá origem a uma obrigação de pagar
a imposição ocorreu na data de aquisição. 

Ao mesmo tempo, o IASB emitiu uma extensão da isenção temporária de aplicação da NIRF 9 (Emendas à
NIRF 4) que estende a data de expiração fixa da isenção temporária de aplicação da NIRF 9 na NIRF 4 aos
períodos anuais de relato iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2023. A NIRF 17 deve ser aplicada
retrospectivamente, a menos que seja impraticável, caso em que se aplica a abordagem retrospectiva
modificada ou a abordagem do justo valor. Para efeitos dos requisitos de transição, a data de aplicação inicial é
o início se o período de relato anual em que a entidade aplica a Norma pela primeira vez, e a data de transição é
o início do período imediatamente anterior à data de aplicação inicial.

Emendas à NIRF 10 e IAS 28 - Venda ou Contribuição de Activos entre um Investidor e o seu Associado 
ou Empreendimento Conjunto
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e) Emendas à NIC 16 - Propriedades, Instalações e Equipamentos - Procedimentos antes do Uso Pretendido
As emendas proíbem a dedução do custo de um item da propriedade, instalações e equipamento de quaisquer
receitas da venda de itens produzidos antes de esse activo estar disponível para uso, ou seja, receitas enquanto
se leva o activo ao local e condição necessários para que possa funcionar da forma pretendida pela gerência.
Consequentemente, uma entidade reconhece tais receitas de vendas e custos relacionados nos lucros ou
prejuízos. A entidade mede o custo desses itens de acordo com a NIC 2 Inventários. As emendas clarificam
também o significado de "testar se um activo está a funcionar correctamente". A NIC 16 especifica agora isto
como avaliando se o desempenho técnico e físico do activo é tal que possa ser utilizado na produção ou
fornecimento de bens ou serviços, para aluguer a terceiros, ou para fins administrativos. Se não forem
apresentadas separadamente na demonstração do rendimento integral, as demonstrações financeiras devem
divulgar as quantias de receitas e custos incluídos nos lucros ou prejuízos que se relacionem com itens
produzidos que não sejam uma produção das actividades ordinárias da entidade, e que linha(s) de item(s) na
demonstração do rendimento integral incluem tais receitas e custos. As emendas são aplicadas
retrospectivamente, mas apenas a itens do activo fixo tangível que são trazidos para o local e condição
necessários para que possam funcionar da forma pretendida pela gerência no início ou após o início do período
mais antigo apresentado nas demonstrações financeiras em que a entidade aplica as emendas pela primeira vez.
A entidade deve reconhecer o efeito cumulativo da aplicação inicial das emendas como um ajustamento ao
saldo inicial dos resultados retidos (ou outro componente do capital próprio, conforme apropriado) no início
desse período mais antigo apresentado. As emendas são efectivas para períodos anuais com início em ou após 1
de Janeiro de 2022, sendo permitida a aplicação antecipada.

Finalmente, as emendas acrescentam uma declaração explícita de que um adquirente não reconhece os activos
contingentes adquiridos numa combinação de negócios. As emendas são efectivas para concentrações de
actividades empresariais para as quais a data de aquisição seja na ou após o início do primeiro período anual
com início em ou após 1 de Janeiro de 2022. A aplicação antecipada é permitida se uma entidade também
aplicar todas as outras referências actualizadas (publicadas juntamente com o Quadro Conceptual actualizado)
ao mesmo tempo ou antecipadamente.
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7. Gestão do risco financeiro

As actividades do Banco expõem-no a uma variedade de riscos financeiros e essas actividades envolvem a análise,
avaliação, aceitação e gestão de algum grau de risco ou combinação de riscos. Assumir o risco é fundamental para o negócio
e os riscos operacionais são uma consequência inevitável de se estar no negócio. O objectivo do microbanco é, portanto,
alcançar um equilíbrio adequado entre risco e retorno e minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro do
microbanco. O microbanco está exposto a diferentes tipos de risco no decurso normal das operações, incluindo risco de crédito,
risco de liquidez e risco de mercado. Uma gestão rigorosa e eficaz destes riscos é uma prioridade para o microbanco, sendo o
seu objectivo apoiar as suas orientações,particularmentenoquedizrespeitoàestabilidadefinanceirae aocrescimento
sustentado e rentável.

A abordagem do microbanco à gestão de risco baseia-se na inculcação de uma cultura e prática de gestão de risco a
nível empresarial que não se limita apenas às divisões especializadas em gestão de risco, mas está incorporada na gestão
quotidiana das unidades de negócio estratégicas do microbanco. A prioridade do microbanco na gestão do risco, para vantagem
competitiva, centrou-se no reforço e melhoria das estruturas de gestão de risco existentes, em conformidade com os
ditames do código universal de práticas bancárias, Basileia II: Convergência Internacional de Medição de Capital e Normas de
Capital: Um Quadro Revisto. É neste contexto que os membros do Conselho de Administração do microbanco definiram e
adoptaram um Quadro de GestãodoRiscoqueestáaserimplementado,acompanhadoecontroladode perto pela
Administração.

Para fornecer referências para uma gestão sã e prudente, o Conselho de Administração do microbanco baseia-se, entre
outras coisas, em leis e regulamentos, no Código de Ética e nas suas próprias políticas. Esta abordagem de gestão do risco
baseia-se em princípios que encorajam o microbanco a assumir a responsabilidade pela qualidade da gestão do risco. O
Conselho de Administração (o "Conselho") tem a responsabilidade geral pelo estabelecimento e supervisão do quadro de
gestão de risco do microbanco. O Conselho de Administração criou o Comité de Auditoria e o Comité do Activo e Passivo
(ALCO) e o Comité de Risco, que são responsáveis pelo desenvolvimento e controlo das políticas de gestão do risco do
microbanco nas suas áreas específicas. Todos os Comités do Conselho de Administração têm membros executivos e
não executivos e informam regularmente o Conselho de Administração sobre as suas actividades.

As políticas de gestão de risco do Banco são estabelecidas para identificar e analisar o risco enfrentado pelo Banco,
estabelecer limites e controlos de risco adequados e monitorizar os riscos e a adesão aos limites. As políticas e sistemas de
gestão de risco são revistas regularmente para reflectir as mudanças nas condições de mercado, produtos e serviços
oferecidos. O microbanco, através das suas normas e procedimentos de formação e gestão, visa desenvolver um ambiente
de controlo disciplinado e construtivo, no qual todos os funcionários compreendam as suas funções e obrigações.

O Comité de Fiscalização do microbanco é responsável pelo controlo do cumprimento das políticas e procedimentos de
gestão do microbanco, e pela revisão da adequação do quadro de gestão do risco em relação aos riscos enfrentados pelo 
microbanco. Os riscos a que o microbanco está exposto são geridos através de um quadro de gestão do risco a nível 
empresarial que engloba um processo de formulação de políticas de risco empresarial, fixação de limites de tolerância ao 
risco, identificação e medição do risco e elaboração de relatórios a nível do Conselho de Administração. A 
identificação, quantificação, monitorização e informação sobre os vários riscos empresariais, é centralizada através de 
divisões funcionais de Auditoria Interna e Gestão do Risco . Funcionalmente, a função de Auditoria Interna reporta à Comissão
de Auditoria.
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(a) Risco de crédito

(b) Gestão do risco de crédito

O risco de crédito é o risco de perda financeira para o microbanco se um cliente ou contraparte de um instrumento
financeiro não cumprir as suas obrigações contratuais e resultar principalmente de empréstimos e adiantamentos do
microbanco a clientes, investimentos de curto prazo, outros créditos e montantes devidos por partes relacionadas. A quantia
escriturada dos activos financeiros representa a exposição máxima.

O risco de crédito representa a maior parte da exposição ao risco do microbanco. O processo de crédito do microbanco é
regido por políticas e procedimentos de crédito estabelecidos centralmente, regras e orientações cujo principal objectivo é
manter uma carteira de crédito bem diversificada. As políticas e procedimentos de risco de crédito são revistas pela Direcção
e são aprovadas pelo Conselho de Administração.

A concessão de empréstimos sem garantia a indivíduos formalmente empregados é a principal actividade da actividade do
microbanco. Como tal, a exposição ao risco de crédito e a gestão deste risco é uma consideração fundamental.

O risco de crédito é o risco de perda financeira para o microbanco se um cliente ou contraparte de um instrumento
financeiro não cumprir as suas obrigações contratuais e resultar principalmente dos empréstimos e adiantamentos do
microbanco aos clientes. Para efeitos de relatórios de gestão de risco, o microbanco considera e consolida todos os elementos
de exposição ao risco de crédito (tais como o risco de incumprimento individual do devedor, o risco de incumprimento do
empregador e o risco país).

As políticas de risco e os níveis de autoridade são estabelecidos de modo a proporcionar um quadro para a formalização da
gestão, controlo e definição dos limites de limitação do risco, e O apetite de risco do microbanco, dentro do qual a gestão diária
dos negócios pode ser realizada.

As políticas de gestão de risco do microbanco são estabelecidas para identificar e analisar o risco enfrentado pelo microbanco,
estabelecer limites e controlos de risco adequados e monitorizar os riscos e a adesão aos limites. As políticas e sistemas de gestão
de risco são revistas regularmente para reflectir as mudanças nas condições de mercado, produtos e serviços oferecidos. O
microbanco, através das suas normas e procedimentos de formação e gestão, visa desenvolver um ambiente de controlo
disciplinado e construtivo, no qual todos os funcionários compreendam as suas funções e obrigações.

O microbanco analisa o retorno versus risco nestes casos, uma vez que outros bancos podem oferecer um retorno mais
elevado com uma componente de risco significativa.  

O risco de crédito do cliente é mitigado pela utilização de modelos de recolha de salários. O emprego de clientes por
empregadores aprovados serve efectivamente como garantia dos empréstimos concedidos a tais clientes, uma vez que o
empregador recupera a prestação do empréstimo directamente do salário do cliente. Todo o dinheiro e activos equivalentes a
dinheiro são colocados em bancos respeitáveis. Se a notação de crédito do microbanco diminuir, o risco será avaliado, e
serão tomadas medidas.
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(i) Estrutura

• uma função independente de análise de crédito;
• processo de aprovação de crédito por um comité constituído por pelo menos dois Quadros de Gestão;
• auditoria independente, análise de risco e função de conformidade.

•

•

(ii) Análise da qualidade de crédito

O desembolso das facilidades de crédito é gerido por um Departamento de Desembolso de Empréstimos centralizado,
reportando directamente ao Director Geral. Este departamento é também responsável pela gestão de garantias e documentos,
incluindo a guarda de documentos.

O microbanco controla a sua carteira de crédito numa base contínua. Estão em vigor procedimentos para identificar, numa
fase inicial, as exposições de crédito para as quais pode haver risco de perda. O objectivo de um sistema de alerta precoce é
abordar potenciais problemas enquanto várias opções podem ainda estar disponíveis. A detecção precoce de empréstimos
problemáticos é um princípio da nossa cultura de crédito e destina-se a assegurar que se preste maior atenção a essa
exposição. O Comité de Crédito reúne regularmente, e os dados de cobrança são revistos pelo comité e analisados. O comité
de crédito reporta mensalmente à direcção nos termos do seu estatuto. 

O microbanco segue as directrizes dos regulamentos do Banco de Moçambique para os procedimentos de classificação /
abate relacionados com empréstimos problemáticos para efeitos de relatórios regulamentares.

A tabela abaixo apresenta informações sobre a qualidade de crédito de empréstimos e adiantamentos a clientes e a provisão 
para perdas por imparidade detida pelo microbanco contra esses activos.

O microbanco implementou uma segregação fundamental dos deveres subjacentes ao processo de concessão de crédito:

A política de crédito do microbanco reflecte a sua tolerância ao risco, ou seja, o apetite pelo risco de crédito. Isto, no
mínimo, reflecte uma estratégia de concessão de empréstimos baseada em vários produtos, sectores económicos, segmentos
de clientes e mercados alvo, dando a devida consideração aos riscos específicos dos mercados alvo. 

As características salientes do processo de aprovação do risco do microbanco são delineadas abaixo:
Cada extensão do crédito requer a aprovação por vários níveis pré-definidos de autoridades de aprovação, tal como
definido no Manual de Crédito.
cada alteração material a uma facilidade de crédito requer aprovação ao nível adequado/predefinido.
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2021 2020
MZN MZN

Empréstimos e adiantamentos aos clientes
Estágio 1 - Em cumprimento (Performing ) 3,256,498,356 1,598,769,376

3,211,131,393 1,507,158,149- Salário (Payroll)
- Não salário (Non-Payroll) 45,366,963 91,611,227

Estágio 2 - Aumentos significativos 119,342,800 617,436,740
113,665,182 446,844,964- Salário (Payroll)

- Não salário (Non-Payroll) 5,677,618 170,591,776

Estágio 3 - Imparidade de crédito 273,439,918 483,096,069
               - S 139,244,854 247,430,049
               -

   - Salário (Payroll)
   - Não salário (Non-Payroll) 134,195,064 235,666,020

Empréstimos e adiantamentos brutos aos clientes 3,649,281,075 2,699,302,185
               - 3,464,041,428 2,201,433,162
               -

   - Salário (Payroll)
   - Não salário (Non-Payroll) 185,239,647 497,869,023

A provisão para imparidade em 31 de Dezembro é analisada da seguinte forma:

Provisão para imparidade
Estágio 1 - Em cumprimento (Performing ) (73,302,157) (73,232,105)

(72,068,153) (54,800,458)- Salário (Payroll)
- Não salário (Non-Payroll) (1,234,004) (18,431,647)

Estágio 2 - Aumentos significativos (16,620,918) (47,945,690)
(15,766,417) (18,598,760)- Salário (Payroll)

- Não salário (Non-Payroll) (854,501) (29,346,930)

Estágio 3 - Imparidade de crédito (136,978,051) (252,554,215)
               - (67,519,998) (170,939,943)
               -

   - Salário (Payroll)
   - Não salário (Non-Payroll) (69,458,053) (81,614,272)

Total de provisão para imparidade (226,901,127) (373,732,010)
(155,354,568) (244,339,161)- Salário (Payroll)

- Não salário (Non-Payroll) (71,546,559) (129,392,849)

Empréstimos e adiantamentos líquidos aos clientes 3,422,379,948 2,325,570,175
3,308,686,861 1,957,094,001- Salário (Payroll)

- Não salário (Non-Payroll) 113,693,087 368,476,174

A quantia escriturada de empréstimos e adiantamentos aos clientes representa a principal exposição de crédito. A exposição 
máxima ao risco de crédito sobre estes activos na data do relato foi:
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(iii) Montantes resultantes da perda de crédito esperada

• a restante probabilidade de incumprimento (PD) ao longo da vida na data do relato; com
•

Aprovações de empréstimos
Todos os clientes estão sujeitos as verificações na Central de Risco de Crédito (CRC) antes da emissão de novas 
facilidades. Este processo é levado a cabo para verificar se o requerente tem quaisquer facilidades de crédito junto 
das instituições bancárias e financeiras e o desempenho geral de tais facilidades, incluindo cheques devolvidos ou 
pagamentos em atraso. Além disso, a consideração do risco sectorial do requerente e das condições externas 
gerais prevalecentes no país que possam ter um impacto significativo no desempenho da facilidade é também 
considerada antes de um cliente ser emitido com um empréstimo.

Inputs, hipóteses e técnicas utilizadas para estimar a imparidade

Aumento significativo do risco de crédito

Ao determinar se o risco de crédito (ou seja, risco de incumprimento) sobre um instrumento financeiro
aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial, o microbanco considera a informação razoável e
sustentável que é relevante e disponível sem custos ou esforços indevidos. Isto inclui informação qualitativa e
quantitativa e análise baseada na experiência do microbanco, avaliação de crédito especializada e informação
prospectiva.

O microbanco identifica principalmente se ocorreu um aumento significativo do risco de crédito para uma
exposição comparando:

Devido à ausência de notações de crédito em Moçambique, o microbanco atribui a exposição a um grau de risco
de crédito com base em dados que são determinados como preditivos do risco de incumprimento (incluindo mas
não limitados a demonstrações financeiras auditadas, contas de gestão, projecções de fluxo de caixa,
informações regulamentares e de imprensa disponíveis sobre os clientes) e aplicando o juízo de crédito experiente. Os
graus de risco de crédito são definidos utilizando factores qualitativos e quantitativos que são indicativos do risco de 
incumprimento.

O microbanco assumiu que o risco de crédito de um activo financeiro não aumentou significativamente desde
o reconhecimento inicial se o activo financeiro tiver baixo risco de crédito à data do relatório. O microbanco
considera que um activo financeiro tem baixo risco de crédito quando a sua notação de risco de crédito é equivalente
à definição globalmente entendida de "grau de investimento".

Como ponto de apoio, o microbanco considera que um aumento significativo do risco de crédito ocorre, o mais
tardar, quando um activo está vencido há mais de 60 dias. Com 60 dias vencidos (dois meses de não
pagamento em consequência), o não pagamento pelo mutuário já não pode ser atribuído a qualquer inconveniente
administrativo, mas sim a possíveis problemas financeiros ou de carácter e a probabilidade de recuperar o
atraso é remota, com a possibilidade de os pagamentos em atraso permanecerem permanentemente. Os dias
vencidos são determinados através da contagem do número de dias desde a data de vencimento mais próxima em
relação à qual o pagamento integral não foi recebido. As datas de vencimento são determinadas sem considerar
qualquer período de carência que possa estar disponível para o mutuário.

a probabilidade de incumprimento restante ao longo da vida para este ponto no tempo que foi estimado no
reconhecimento inicial da exposição.
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•

•

• Os critérios não se alinham com o momento em que um activo se torna 60 dias vencido.

Activos financeiros modificados

•

•

Definição de incumprimento, imparidade e cura

• classificação interna do mutuário indicando incumprimento ou quase incumprimento ;
• o mutuário a solicitar financiamento de emergência ao microbanco;
• o mutuário com dívidas vencidas a credores ou funcionários públicos;
• o mutuário tiver falecido ;

• ; 
• uma violação do convénio não renunciada pelo microbanco;

• e 
•  a troca por causa de rumores ou factos sobre dificuldades financeiras .

Os termos contratuais dos activos financeiros podem ser modificados por uma série de razões, incluindo a alteração das
condições de mercado e outros factores não relacionados com uma deterioração do crédito actual ou potencial do
mutuário. Um activo financeiro existente cujos termos tenham sido modificados pode ser desreconhecido e o activo
renegociado reconhecido como um novo activo financeiro pelo justo valor. 

O microbanco controla a eficácia dos critérios utilizados para identificar aumentos significativos do risco de crédito
através de revisões regulares para confirmar se:

Os critérios são capazes de identificar aumentos significativos do risco de crédito antes de uma exposição estar em
incumprimento;

O tempo médio entre a identificação do aumento significativo do risco de crédito e o incumprimento parece razoável.

• uma diminuição material do valor da garantia subjacente quando a recuperação do empréstimo é esperada a partir
da venda da garantia;

uma diminuição material do volume de negócios do mutuário ou a perda de um cliente importante

• o devedor (ou qualquer entidade jurídica dentro do grupo do devedor) que apresente um pedido/protecção de
falência;

a dívida do devedor inscrita na lista de devedores ou capital próprio suspenso na primeira instância; 

Quando os termos de um activo financeiro são modificados e a modificação não resulta no desreconhecimento, a
determinação de se o risco de crédito do activo aumentou significativamente reflecte uma comparação de:

a restante probabilidade de incumprimento ao longo da vida estimada com base em dados sobre o reconhecimento
inicial e os termos contratuais originais.

O microbanco considera um instrumento financeiro em falta para os cálculos de perdas de crédito previstas em todos os
casos em que o mutuário se torna 90 dias atrasado nos seus pagamentos contratuais. O microbanco considera os saldos
de tesouraria e interbancários em falta e toma medidas imediatas quando os pagamentos intradiários necessários não
são liquidados até ao fecho do negócio, conforme delineado nos acordos individuais.

O microbanco alinhou a sua definição de activos com imparidade de crédito nos termos da NIRF 9 com a definição
EBA de crédito em incumprimento ("NPLs"). Como parte de uma avaliação qualitativa sobre se uma exposição é
afectada pelo crédito, o microbanco também considera uma variedade de casos que podem indicar falta de liquidez para
pagar. Quando tais eventos ocorrem, o microbanco considera cuidadosamente se o evento deve resultar em tratar o
cliente como inadimplente e, portanto, avaliado como Fase 3 para cálculos da PCE ou se a Fase 2 é apropriada. Tais
eventos incluem:          

A sua restante probabilidade de incumprimento ao longo da vida, na data do relato, com base em termos
modificados; com

49

Ao avaliar a informação prospectiva, a expectativa é baseada em múltiplos cenários. Exemplos de factores-chave
envolvem alterações, valores colaterais, incluindo preços imobiliários para hipotecas, preços de mercadorias, estado de
pagamento ou outros factores que são indicativos de perdas no grupo. O microbanco estima as perdas regulamentares e
a NIRF 9 dado o incumprimento numa base diferente. Segundo a NIRF 9, as taxas de perdas em caso de
incumprimento são estimadas para a Fase 1, Fase 2, Fase 3 e segmento da NIRF 9 de cada classe de activos. Os inputs
para estas perdas dadas as taxas de incumprimento são estimados e, sempre que possível, calibrados através de testes
retrospectivos contra recuperações recentes. Estas são repetidas para cada cenário económico, conforme apropriado.

Definição de incumprimento, imparidade e cura

É política do microbanco considerar um instrumento financeiro como "curado" e, portanto, reclassificado fora da Fase 
3 quando nenhum dos critérios de incumprimento tiver estado presente durante pelo menos seis meses consecutivos. 
A decisão de classificar um activo como Fase 2 ou Fase 1 uma vez curado depende do grau de crédito actualizado, 
no momento da cura, e se isto indica que houve um aumento significativo do risco de crédito em comparação 
com o reconhecimento inicial. 

A avaliação interna do microbanco e a probabilidade de incumprimento do processo de estimativa

O Departamento de Risco de Crédito independente do microbanco opera os seus modelos de notação interna. O 
microbanco gere modelos separados para as suas carteiras chave, nos quais os seus clientes são avaliados de 1 a 25 
utilizando notas internas. Os modelos incorporam informação qualitativa e quantitativa e, além da informação 
específica ao mutuário, utilizam informação externa suplementar que pode afectar o comportamento do mutuário. 
Quando prático, também se baseiam na informação da Good Rating Agency. Estas fontes de informação são primeiro 
utilizadas para determinar a probabilidade de incumprimento (PDs) dentro do quadro de Basileia III do microbanco. Os 
graus de crédito internos são atribuídos com base nestes graus Base III.As probabilidades de incumprimento são então 
ajustadas para a NIRF 9 Cálculos de perdas de crédito esperadas para incorporar informação prospectiva e a 
classificação da exposição de acordo com a NIRF 9 Classificação das fases da exposição. Isto é repetido para cada 
cenário económico, conforme apropriado.

Exposição ao incumprimento

A exposição em caso de incumprimento representa o montante bruto escriturado dos instrumentos financeiros sujeitos 
ao cálculo da imparidade, abordando tanto a capacidade do cliente de aumentar a sua exposição ao mesmo tempo que 
se aproxima do incumprimento como também os potenciais reembolsos antecipados. Para calcular a exposição em 
caso de incumprimento para um empréstimo da Fase 1, a Empresa avalia os possíveis eventos de incumprimento no 
prazo de 12 meses para o cálculo da perda de crédito esperada de 12 meses. No entanto, se um empréstimo da Fase 
1 que se espera que entre em incumprimento nos 12 meses a partir da data do balanço e que também se espera 
que cure e subsequentemente volte a entrar em incumprimento, então todos os eventos de incumprimento associados 
são tidos em conta. Para a Fase 2, a Fase 3 e os activos financeiros adquiridos ou originados, a exposição em caso de 
incumprimento é considerada para eventos ao longo da vida dos instrumentos. O microbanco determina a 
exposição em caso de incumprimento, modelando a variedade de possíveis resultados de exposição em 
vários pontos no tempo, correspondendo aos múltiplos cenários. A probabilidade de incumprimento da NIRF 9 é 
então atribuída a cada cenário económico com base no resultado dos modelos do microbanco.

Perda dado o incumprimento

Para instrumentos financeiros empresariais e de investimento, os valores das perdas em caso de incumprimento são
avaliados pelo menos de três em três meses pelos gestores de contas e revistos e aprovados pelo departamento
especializado em risco de crédito do microbanco. A avaliação do risco de crédito baseia-se num quadro normalizado de
avaliação de perdas dado o incumprimento, que resulta numa determinada taxa de perda dado o incumprimento. Estas
taxas de perdas dado o incumprimento têm em conta a exposição esperada em caso de incumprimento, em comparação
com o montante esperado a ser recuperado ou realizado a partir de qualquer garantia detida. Os dados aplicados
baseiam-se em dados de perdas historicamente recolhidos e envolvem um conjunto mais vasto de características de
transacção (por exemplo, tipo de produto, maior variedade de tipos de garantias), bem como características do
mutuário. Outros dados recentes e cenários económicos prospectivos são utilizados a fim de determinar a taxa de
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7. Gestão do risco financeiro

Empréstimos consignados

•

•

•

•

Provisão para imparidade (PDE) para produtos consignados em 31 de Dezembro de 2021:

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3

12-meses PCE
PCE ao longo 

de vida
PCE ao longo 

de vida
Total

MZN MZN MZN MZN

Provisão para perdas em 1 de Janeiro de 2021 54,800,458 18,598,760 170,939,943 244,339,161

Alterações na quantia bruta escriturada:
Transferência de estágio 1 para a estágio 2 (1,130,255) 7,029,327 - 5,899,073 
Transferência da estágio 2 para a estágio 1 1,673,968 (10,558,365) - (8,884,397) 
Transferência da estágio 1 para a estágio 3 (94,382) - 10,406,707 10,312,325 
Transferência da estágio 3 para a estágio 1 65,504 - (1,038,859) (973,355)
Transferência da estágio 2 para a estágio 3 - (32,447,948) 4,015,107 (28,432,841)
Transferência da estágio 3 para a estágio 2 - (76,745) 130,215 53,471 
Alterações nos PIs/PDIs/EAIs (20,910,289) 31,820,096 (118,028,309)  (107,118,502)
Novos activos financeiros reconhecidos 37,663,149 1,401,291 1,095,193 40,159,633
Provisão para perdas em 31 de Dezembro 72,068,153 15,766,417 67,519,998 155,354,568

O produto consignado representa os empréstimos que são concedidos aos funcionários do Governo e dos departamentos
governamentais. O risco associado a estes clientes é menor, uma vez que os reembolsos são retirados directamente dos
seus salários. Em Moçambique existe segurança associada aos empregos do Governo e, portanto, o risco de desemprego
para esse sector é considerado inferior, daí que o risco de crédito para este tipo de produto seja menor. O aumento que
ocorreu nas perdas de crédito esperadas para estes produtos durante o ano é principalmente explicado pelo crescimento
da carteira, bem como pelo aumento dos pagamentos em atraso para um departamento específico devido aos atrasos nos
pagamentos dos clientes. O aumento das perdas de crédito esperadas deste produto contribuiu principalmente para o
aumento das perdas de crédito globais esperadas, dado que este produto representa mais de 70% do total da carteira de
empréstimos.

Durante o ano houve algumas alterações no montante bruto escriturado que contribuíram para parte das alterações na
perda de crédito esperada. Estas alterações incluíram o seguinte:

 Desreconhecimento de activos financeiros devido ao reembolso pelos clientes e ao abate de créditos duvidosos,
num montante de MZN 606 504 676, resultando numa diminuição das perdas de crédito esperadas de MZN 107
118 502.
Foram emitidos novos empréstimos num montante de MZN 1 890 097 536, resultando num aumento das perdas de

crédito esperadas em mais de 15% devido ao elevado valor dos empréstimos, bem como dos empréstimos que
foram transferidos para a fase 2;

 Movimentos de empréstimos da fase 1 para a fase 2 do MZN 56 512 740 resultando num aumento das perdas de 
crédito esperadas de MZN 5 899 073 e movimentos da fase 2 para a fase 1 do MZN 83 698 393 resultando numa 
diminuição das perdas de crédito esperadas de MZN 8 884 397; 

 Os movimentos de empréstimos de e para a fase 3 resultaram numa diminuição líquida de MZN 19 040 400 em 
perdas de crédito esperadas. 
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Empréstimos consignados (continuação)

Provisao para imparidade (ECL) para produtos consignados em 31 de Dezembro de 2020:

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3

12-meses PCE
PCE ao longo de 

vida
PCE ao longo de 

vida
Total

MZN MZN MZN MZN

Provisão para perdas em 1 de Janeiro de 2020 23,452,995 38,668,336 224,832,917 286,954,248

Alterações na quantia bruta escriturada:
Transferência de estágio 1 para a estágio 2 (1,078,960) 863,566 - (215,394)
Transferência da estágio 2 para a estágio 1 4,054,540 (19,394,347) - (15,339,807)
Transferência da estágio 1 para a estágio 3 (560,795) - 8,098,693 7,537,898
Transferência da estágio 3 para a estágio 1 27,431,345 - (35,904,281) (8,472,936)
Transferência da estágio 2 para a estágio 3 - (3,157,740) 16,943,539 13,785,799
Transferência da estágio 3 para a estágio 2 - 972,198 (1,082,216) (110,018)
Alterações nos PIs/PDIs/EAIs (6,751,500) (3,399,959) (71,999,869) (82,151,328)
Novos activos financeiros reconhecidos 8,252,833 4,046,706 30,051,160 42,350,699
Provisão para perdas em 31 de Dezembro 54,800,458 18,598,760 170,939,943 244,339,161

Empréstimos não consignados

•

•

•

•

Provisão para imparidade para produtos não consignados em 31 de Dezembro de 2021: 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3

12-meses PCE
PCE ao longo 

de vida
PCE ao longo 

de vida
Total

MZN MZN MZN MZN

Provisão para perdas em 1 de Janeiro de 2021 18,431,647 29,346,930 81,614,272 129,392,849

Alterações na quantia bruta escriturada:
Transferência de estágio 1 para a estágio 2 (191,388) 300,587 - 109,199 
Transferência da estágio 2 para a estágio 1 128,510 (1,547,917) - (1,419,407) 
Transferência da estágio 1 para a estágio 3 (313,701) - 5,351,940 5,038,239 
Transferência da estágio 3 para a estágio 1 6,286 - (14,842) (8,556) 
Transferência da estágio 2 para a estágio 3 - (8,961,336) 4,779,970 (4,181,366)
Transferência da estágio 3 para a estágio 2 - 33,248 (8,674) 24,574 
Alterações nos PIs/PDIs/EAIs (17,224,687) (18,291,924) (22,264,612) (57,781,223)

Novos activos financeiros reconhecidos 397,337 (25,087) - 372,251 

Provisão para perdas em 31 de Dezembro 1,234,005 854,501 69,458,054 71,546,559

 Os movimentos de empréstimos de e para a fase 3 resultaram num aumento líquido de MZN 872 891 em perdas de 
crédito esperadas. 

O produto não consignado representa empréstimos comerciais que são tanto para indivíduos como para pequenas
empresas. Ao avaliar o risco associado a estes clientes, o microbanco tem em consideração a avaliação da rentabilidade
do negócio dos clientes, principais clientes, bem como qualquer impacto no sector empresarial. A classificação do risco
de crédito para este produto tende a ser medida com base nos pagamentos em atraso. 

Durante o ano houve alterações na quantia bruta escriturada que contribuíram para parte das alterações na perda de
crédito esperada. Estas alterações incluíram o seguinte: 

 Desreconhecimento de activos financeiros devido ao reembolso pelos clientes e abate de créditos duvidosos, num 
montante de MZN 334 783 086 resultando numa diminuição das perdas de crédito esperadas de MZN 57 181 223. 

 Movimentos de empréstimos da fase 1 para a fase 2 do MZN 9 569 386 e movimentos da fase 2 para a fase 1 do 
MZN 6 449 654, resultando numa diminuição líquida de MZN 1 310 208 na PCE; 

 Foram emitidos novos empréstimos num montante de MZN 23 621 098 e a perda de crédito esperada resultante foi 
de MZN 372 251; 
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Provisão para imparidade para produtos não consignados em 31 de Dezembro de 2020:

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3

12-meses PCE
PCE ao longo de 

vida
PCE ao longo de 

vida
Total

MZN MZN MZN MZN

Provisão para perdas em 1 de Janeiro de 2020 201,914 2,539,410 6,548,725 9,290,049

Alterações na quantia bruta escriturada:
Transferência de estágio 1 para a estágio 2 (2,223) 1,107,680 - 1,105,457
Transferência da estágio 2 para a estágio 1 331,470 (1,636,444) - (1,304,974) 
Transferência da estágio 1 para a estágio 3 (500) - 567,724 567,224
Transferência da estágio 3 para a estágio 1 4,940,558 - (5,066,331) (125,773)
Transferência da estágio 2 para a estágio 3 - (304,664) 384,654 79,990 
Transferência da estágio 3 para a estágio 2 - 95,131 (63,875) 31,256 
Alterações nos PIs/PDIs/EAIs 9,087,295 26,509,972 56,516,331 92,113,598
Novos activos financeiros reconhecidos 3,873,133 1,035,845 22,727,044 27,636,022
Provisão para perdas em 31 de Dezembro 18,431,647 29,346,930 81,614,272 129,392,849
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Agrupamento de activos financeiros mensurados numa base colectiva

O microbanco calcula a provisão para perdas de crédito esperadas, quer numa base colectiva, quer numa base individual.

As classes de activos em que o microbanco calcula a perda de crédito expetativa numa base individual incluem:
• Todos os activos da Fase 3, independentemente da classe de activos financeiros;
• As grandes e únicas exposições da carteira de empréstimos às Pequenas Empresas;
• Exposições que tenham sido classificadas como de crédito comprado ou originado com imparidade quando; e
• o empréstimo original foi desreconhecido, e um novo empréstimo foi reconhecido como resultado de uma reestruturação da dívida induzida pelo crédito.

As classes de activos em que o microbanco calcula a perda de crédito esperada numa base colectiva incluem:
• Os saldos mais pequenos e mais genéricos dos empréstimos às Pequenas Empresas do microbanco;
• Fases 1 e 2 - Hipotecas a retalho e Crédito ao consumo; e
• Exposições de crédito comprado ou de originado gerido numa base colectiva.

Garantia

31 de Dezembro de 2021 Total Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Total Total Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3
MZN MZN MZN MZN MZN MZN MZN MZN MZN

Empréstimo ao consumidor
Empréstimos de 72 meses 1,922,607,567 1,878,983,501 23,169,727 20,454,339 9,806,448 1,912,801,119 1,869,177,053 23,169,727 20,454,339
Empréstimos de 60 meses 999,369,377 846,575,119 57,703,888 95,090,371 2,210,257 997,159,120 844,364,862 57,703,888 95,090,371
Empréstimos de 48 meses 138,357,146 121,293,976 9,166,444 7,896,725 11,362,747 126,994,399 113,617,529 9,166,444 4,210,425
Empréstimos de 36 meses 327,668,934 275,925,724 19,952,242 31,790,967 34,442,393 293,226,540 270,597,243 19,629,942 2,999,355
Empréstimos de 24 meses 130,597,073 102,945,338 6,768,285 20,883,449 19,019,725 111,577,348 97,836,888 6,768,285 6,972,174
Empréstimos de 12 meses 130,680,979 30,774,698 2,582,213 97,324,067 48,000,678 82,680,301 28,104,160 632,213 53,943,927

Total 3,649,281,075 3,256,498,356 119,342,800 273,439,918 124,842,248 3,524,438,827 3,223,697,736 117,070,500 183,670,591

Garantia

31 de Dezembro de 2020 Total Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Total Total Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3
MZN MZN MZN MZN MZN MZN MZN MZN MZN

Empréstimo ao consumidor
Empréstimos de 72 meses 355,989,150 209,870,883 116,004,712 30,113,555 11,140,248 344,848,902 200,064,435 116,004,712 28,779,755
Empréstimos de 60 meses 1,277,782,851 848,786,163 300,562,166 128,434,522 22,210,257 1,255,572,594 826,575,906 300,562,166 128,434,522
Empréstimos de 48 meses 104,676,823 74,484,730 20,329,568 9,862,525 4,326,884 100,349,939 74,308,283 20,329,568 5,712,088
Empréstimos de 36 meses 384,332,220 274,761,524 56,310,095 53,260,601 37,961,315 346,370,904 267,337,950 43,453,329 35,579,626
Empréstimos de 24 meses 145,486,498 74,392,049 20,709,561 50,384,889 61,033,327 84,453,171 64,289,554 16,659,591 3,504,027
Empréstimos de 12 meses 431,034,643 116,474,028 103,520,638 211,039,977 138,267,820 292,766,823 70,086,493 53,908,195 168,772,135

Total 2,699,302,185 1,598,769,376 617,436,740 483,096,069 274,939,851 2,424,362,334 1,502,662,620 550,917,561 370,782,153

Os grupos do microbanco expõem em carteiras homogéneas mais pequenas, com base numa combinação de características internas e externas dos empréstimos, conforme ilustrado
abaixo:

Quantia bruta escriturada Exposição líquida

Quantia bruta escriturada Exposição líquida
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 Incorporação da informação prospectiva

2021 2020

Taxa de juro 23.1% 25.5%
Crescimento do PIB 4.5% -4.9%

Mensuração da perda de crédito esperada

Os principais inputs para a mensuração da perda de crédito esperada são as estruturas de termo das seguintes variáveis:
• Probabilidade de incumprimento (PD);
• Perda dado o incumprimento (LGD); e
• Exposição dado o incumprimento (EAD).

O microbanco incorpora informação prospectiva na sua avaliação sobre se o risco de crédito de um instrumento
aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial e na sua medição da perda de crédito esperada. Formula
uma visão de "cenário base" da futura direcção das variáveis económicas relevantes e uma gama representativa de outros
cenários de previsão possíveis, com base no aconselhamento do comité de risco e de peritos económicos e na
consideração de uma variedade de informações externas reais e previsionais. Este processo envolve o desenvolvimento
de dois ou mais cenários económicos adicionais e a consideração das probabilidades relativas de cada resultado. A
informação externa inclui dados económicos e previsões publicadas pelo governo e pelas autoridades monetárias e por
alguns analistas do sector privado e académicos.

O caso base representa uma melhor estimativa e está alinhado com a informação utilizada pelo microbanco para outros
fins, tais como planeamento estratégico e orçamentação. Os outros cenários representam resultados extremamente
optimistas e mais pessimistas. O microbanco também realiza periodicamente testes de stress-testing de choques mais
extremos para calibrar a sua determinação destes outros cenários representativos. O Microbanco identificou e
documentou os principais factores de risco de crédito e perdas de crédito esperadas para cada carteira de instrumentos
financeiros e, utilizando uma análise de dados históricos, estimou as relações entre variáveis macroeconómicas e risco
de crédito e perdas de crédito. Os cenários económicos utilizados em 31 de Dezembro de 2021 incluíam os seguintes
intervalos de indicadores-chave para os anos que terminam em 31 de Dezembro de 2020 e 2021.

As relações previstas entre os indicadores-chave e as taxas de incumprimento e de perdas em várias carteiras de activos
financeiros foram desenvolvidas através da análise dos dados históricos ao longo dos últimos 3 a 5 anos.

Para determinar a vida útil e a probabilidade de incumprimento de 12 meses, o microbanco utiliza o quociente médio
dos montantes de capital em imparidade e de contas a receber em mora, com base no histórico de incumprimento de
cinco anos. Para além de um ponto de incobrabilidade, assume-se 100% de Probabilidade de incumprimento. A
Probabilidade de incumprimentos é ajustada para reflectir informação prospectiva, tal como descrito acima. Alterações
na classificação da contraparte ou exposição levam a uma alteração na estimativa da Probabilidade de incumprimento
associada. 

Perda dado o incumprimento é a magnitude da perda provável se houver um incumprimento. O Microbanco estima a
perda Dado o incumprimento com base no histórico das taxas de recuperação de sinistros contra contrapartes em
incumprimento e nos fluxos de caixa esperados da realizabilidade das garantias descontadas à taxa de juro efectiva. Os
modelos de Perda dado o Incumprimento consideram a estrutura, a antiguidade do crédito e o sector das contrapartes. As
estimativas de perdas em caso de incumprimento são recalibradas para diferentes cenários económicos. São calculadas
numa base de fluxos de caixa descontados utilizando a taxa de juro efectiva como factor de desconto.
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(b)

(iii) Montantes resultantes da perda de crédito esperada

• Tipo de instrumento;
• Classificações de risco de crédito;
• Data do reconhecimento inicial;
• Indústria; e
• localização geográfica do cliente.

2021 2020
MZN MZN

Saldo em 1 de Janeiro (373,732,010) (253,071,104)
Perda líquida por imparidade reconhecida (71,546,861) (25,085,222)
Reversão durante o exercício 34,667,508 (95,575,684)
Abates 183,710,236 - 
Saldo em 31 de Dezembro (226,901,127) (373,732,010)

Perda dado o incumprimento é a magnitude da perda provável se houver um incumprimento. O Microbanco estima a
perda Dado o incumprimento com base no histórico das taxas de recuperação de sinistros contra contrapartes em
incumprimento e nos fluxos de caixa esperados da realizabilidade das garantias descontadas à taxa de juro efectiva. Os
modelos de Perda dado o Incumprimento consideram a estrutura, a antiguidade do crédito e o sector das contrapartes. As
estimativas de perdas em caso de incumprimento são recalibradas para diferentes cenários económicos. São calculadas
numa base de fluxos de caixa descontados utilizando a taxa de juro efectiva como factor de desconto.

A exposição em caso de incumprimento representa a exposição esperada no caso de um incumprimento. O microbanco
deriva a Exposição em caso de incumprimento da exposição actual à contraparte e potenciais alterações ao montante
actual permitido pelo contrato, incluindo amortização, e pré-pagamentos. A Exposição em caso de incumprimento
do activo financeiro é o seu montante bruto escriturado.

Conforme acima descrito o sujeito a utilizar um máximo de 12 meses de Probabilidade de incumprimento para activos
financeiros para os quais o risco de crédito não tenha aumentado significativamente, o microbanco mensura a perda de
crédito esperada considerando o risco de incumprimento durante o período contratual máximo (incluindo quaisquer
opções de extensão do mutuário) sobre o qual está exposto ao risco de crédito, mesmo que, para efeitos de gestão de
risco, o microbanco considere um período mais longo.

Quando a modelização de um parâmetro é realizada numa base colectiva, os instrumentos financeiros são agrupados
com base em características de risco partilhado, que incluem

Os agrupamentos são sujeitos a uma revisão regular para assegurar que as exposições dentro do grupo específico 
permanecem devidamente homogéneas.

Provisão para perdas
As tabelas seguintes mostram as reconciliações desde os saldos iniciais até aos saldos finais da provisão para perdas por 
classe de instrumentos financeiros:

Empréstimos e adiantamentos aos clientes
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(iv) Despesas com perdas de crédito

31 de Dezembro de 2021
Exposição ao 

incumprimento
Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Total

MZN MZN MZN MZN MZN
Empréstimos e adiantamentos
NIRF 9 provisão - 72 meses 1,922,607,567 36,220,862 2,126,464 7,426,294 45,773,619
NIRF 9 provisão - 60 meses 999,369,377 24,512,992 9,830,633 46,575,566 80,919,192
NIRF 9 provisão - 48 meses 138,357,146 2,843,525 1,108,831 3,181,775 7,134,131
NIRF 9 provisão - 36 meses 327,668,934 6,202,239 2,204,414 12,466,914 20,873,567
NIRF 9 provisão - 24 meses 130,597,073 2,622,317 681,831 6,827,773 10,131,921
NIRF 9 provisão - 12 meses 130,680,979 900,222 668,745 60,499,729 62,068,696

Total perda por imparidade 3,649,281,075 73,302,157 16,620,918 136,978,051 226,901,127

31 de Dezembro de 2020
 Exposição ao 

incumprimento 
Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Total

MZN MZN MZN MZN MZN
Empréstimos e adiantamentos
NIRF 9 provisão - 72 meses 355,989,150 4,090,600 134,438 25,055,001 29,280,040
NIRF 9 provisão - 60 meses 1,277,782,851 34,026,242 18,733,015 112,463,981 165,223,238
NIRF 9 provisão - 48 meses 104,676,823 1,433,538 979,283 5,405,130 7,817,950
NIRF 9 provisão - 36 meses 384,332,220 11,713,382 4,449,318 23,792,521 39,955,220
NIRF 9 provisão - 24 meses 145,486,498 9,074,254 1,650,671 24,377,552 35,102,477
NIRF 9 provisão - 12 meses 431,034,643 12,894,089 21,998,965 61,460,031 96,353,086

Total perda por imparidade 2,699,302,185 73,232,105 47,945,690 252,554,215 373,732,010

A tabela abaixo mostra os encargos de perda de crédito esperados sobre os empréstimos e adiantamentos registados
na demonstração de resultados do ano:
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Demonstrações Financeiras anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2021

(c) Gestão do Risco de Liquidez

Em 31 de Dezembro de 2021 1 - 3 Meses 3 - 12 Meses 1 - 5 anos > 5 ano Total
MZN MZN MZN MZN MZN

Activos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 581,869,771 - - - 581,869,771
Saldos com Bancos 345,702,534 - - - 345,702,534
Activos financeiros detidos para negociação 128,400,000 175,677,944 - - 304,077,944
Empréstimos e adiantamentos aos clientes 529,056,417 1,666,527,714 3,385,961,069 1,058,112,834 6,639,658,033
Outros créditos - 86,052,168 - - 86,052,168
Saldos interempresariais - 38,136,622 - - 38,136,622
Instrumentos do capital próprio - - - 6,327,551 6,327,551

1,585,028,722 1,966,394,447 3,385,961,069 1,064,440,385 8,001,824,623

Passivos financeiros
Descoberto bancário (24,515,968) - - - (24,515,968)
Outras contas a pagar - (162,868,515) - - (162,868,515)
Depósitos de clientes (766,734,633) (2,202,790,259) (1,056,493,224) - (4,026,018,116)
Saldos interempresariais - (5,823,781) - - (5,823,781)
Títulos de Dívida (140,881,737) (397,235,944) (215,495,208) - (753,612,890)
Outros empréstimos - (150,336,417) (147,472,428) - (297,808,845)

(932,132,339) (2,919,054,916) (1,419,460,860) - (5,270,648,115)

Diferença líquida de liquidez 652,896,383 (952,660,469) 1,966,500,209 1,064,440,385 2,731,176,509

Diferença cumulativa 652,896,383 (299,764,085) 1,666,736,123 2,731,176,509 - 

O risco de liquidez é o risco de o Microbanco ser incapaz de cumprir as obrigações de fluxo de caixa à medida que estas se tornam devidas devido
a uma incapacidade de gerar fluxos de caixa suficientes para liquidar activos ou para obter financiamento adequado. Se o microbanco for visto
como ilíquido, não poderá obter fundos suficientes, quer aumentando o passivo, quer convertendo os activos rapidamente e a um custo razoável.

A tabela abaixo apresenta os fluxos de caixa não descontados a receber e a pagar pelo microbanco ao abrigo dos activos e passivos financeiros por
maturidades contratuais remanescentes na data do reporte:

O microbanco segue uma política e procedimentos abrangentes de gestão de risco de liquidez, tal como recomendado pelo Director Executivo e
revisto e aprovado pelo Conselho de Administração. A política estipula a manutenção de vários rácios e preferências de financiamento.

A posição de liquidez diária é controlada, e são realizados testes de esforço regulares sob uma variedade de cenários que cobrem tanto as
condições normais como as mais severas do mercado. Todas as políticas e procedimentos de liquidez estão sujeitos a revisão e aprovação pelo
Comité de Activos e Passivos (ALCO). Os relatórios diários cobrem a posição de liquidez das unidades operacionais. Um relatório sumário,
incluindo quaisquer excepções e medidas correctivas tomadas, é submetido regularmente ao Comité de Activos e Passivos (ALCO).

O Tesouro recebe informações de outros departamentos do microbanco relativamente ao perfil de liquidez dos seus activos e passivos financeiros e
detalhes de outros fluxos de caixa projectados resultantes de negócios futuros projectados. A Tesouraria mantém então uma carteira de activos
líquidos a curto prazo, composta em grande parte por títulos de investimento líquidos a curto prazo, empréstimos e adiantamentos a microbancos e
outros, para assegurar que seja mantida liquidez suficiente. Os requisitos de liquidez são satisfeitos através da Tesouraria para cobrir quaisquer
flutuações a curto prazo e financiamento a longo prazo para fazer face a quaisquer requisitos estruturais de liquidez.

A abordagem do microbanco à gestão da liquidez é assegurar, na medida do possível, que terá sempre liquidez suficiente para satisfazer as suas
responsabilidades quando devidas, tanto em condições normais como de stress, sem incorrer em perdas inaceitáveis ou riscos de danos à reputação
do microbanco, bem como para cumprir os rácios do Banco de Moçambique. 
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(c) Gestão do Risco de Liquidez (continuação)

Em 31 de Dezembro de 2020 1 - 3 Meses 3 - 12 Meses 1 - 5 anos > 5 ano Total
MZN MZN MZN MZN MZN

Activos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 742,096,384 - - - 742,096,384
Saldos com Bancos - 418,713,014 - - 418,713,014
Activos financeiros detidos para negociação - 747,901,229 - - 747,901,229
Empréstimos e adiantamentos aos clientes 349,056,417 1,099,527,714 2,233,961,069 698,112,834 4,380,658,033
Outros créditos - 221,249,655 - - 221,249,655
Instrumentos do capital próprio - - - 6,327,551 6,327,551

1,091,152,801 2,487,391,611 2,233,961,069 704,440,385 6,516,945,865

Passivos  financeiros
Outras contas a pagar - (174,700,666) - - (174,700,666)
Depósitos de clientes - (3,297,835,622) - - (3,297,835,622)
Títulos de Dívida - - (535,239,591) - (535,239,591)
Outros empréstimos - - (424,238,973) - (424,238,973)

- (3,472,536,287) (959,478,565) - (4,432,014,852)

Diferença líquida de liquidez 1,091,152,801 (985,144,677) 1,274,482,504 704,440,385 2,084,931,013

Diferença cumulativa 1,091,152,801 106,008,124 1,380,490,628 2,084,931,013 - 

A tabela abaixo apresenta os fluxos de caixa não descontados a receber e a pagar pelo microbanco ao abrigo dos activos e passivos financeiros por
maturidades contratuais remanescentes na data do relato:
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MZN MZN MZN MZN MZN MZN
Activos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 367,941,898 213,927,873 - - - 581,869,771
Saldos com Bancos - - 345,702,534 - - 345,702,534
Activos financeiros detidos para negociação - - 304,077,944 - - 304,077,944
Empréstimos e adiantamentos aos clientes - 205,342,798 975,378,285 1,561,815,245 679,843,621 3,422,379,948
Instrumentos do Capital Próprio 6,327,551 - - - - 6,327,551

374,269,449 419,270,671 1,625,158,762 1,561,815,245 679,843,621 4,660,357,748

Passivos financeiros
Descoberto bancário - 24,515,968 - - - 24,515,968
Depósitos de clientes - 733,717,352 1,940,784,369 782,854,666 - 3,457,356,387
Títulos de Dívida - 140,881,737 397,235,944 215,495,208 - 753,612,890
Outros empréstimos - - - 297,808,845 - 297,808,845

- 899,115,058 2,338,020,313 1,296,158,719 - 4,533,294,090

Diferença  (Activos - Passivos) (374,269,449) 479,844,387 712,861,551 (265,656,526) (679,843,621) (127,063,658)

7.

(d) Gestão do risco de mercado

O risco de mercado é o risco de que o justo valor ou futuros fluxos de caixa dos instrumentos financeiros variem devido a mudanças nas variáveis de mercado tais como 
taxas de câmbio, taxas de juro, preços e volatilidades de mercado.

Este risco é gerido através de limites de tolerância ao risco estabelecidos pelo Conselho de Administração e implementado e monitorizado pelo Comité Activo-Passivo, 
em conjunto com a Divisão de Gestão de Risco. O Comité do Activo-Passivo formula estratégias de balanço, incluindo decisões sobre a posição estrutural do 
microbanco. BASEL II e as técnicas tradicionais de gestão do risco de mercado, tais como a Análise de Diferenças, Testes de Risco, são utilizadas no processo de gestão 
do risco de mercado.

Risco de taxa de juro

O risco de taxa de juro surge da possibilidade de que alterações nas taxas de juro possam afectar os fluxos de caixa ou o justo valor dos instrumentos financeiros. É o 
risco de que o valor de um investimento mude devido a uma alteração no nível absoluto das taxas de juro, ou seja, no diferencial entre duas taxas, na forma da curva de
rendimento ou em qualquer outra relação de taxa de juro. Nas microfinanças, o maior risco de taxa de juro ocorre tipicamente quando o custo dos fundos aumenta mais
rapidamente do que a instituição pode ou está disposta a ajustar as suas taxas de empréstimo. O custo dos fundos pode por vezes exceder os juros ganhos em 
empréstimos e investimentos, resultando numa perda. A exposição ao risco das taxas de juro é grandemente diminuída porque as margens entre o custo dos fundos e as 
taxas  de empréstimo dos clientes são suficientes para assegurar e manter tanto a sustentabilidade financeira como operacional. 

O microbanco controla a sua exposição aos efeitos da flutuação das taxas de juro do mercado sobre o risco da sua posição financeira e fluxos de caixa. As margens 
financeiras podem aumentar em resultado de tais flutuações mas também podem reduzir ou criar perdas em caso de movimentos imprevistos. A gestão estabelece os 
limites do grau de desajustamento da taxa de juro. A estratégia dos microbancos para gerir o risco da taxa de juro baseia-se em parcerias estratégicas de longo prazo que 
contribuem com capital próprio e dívida, que são as principais fontes de fundos para as actividades de crédito a clientes. Por conseguinte, as perspectivas de maturidades
de activos/passivos desajustados ou variações consideráveis no custo dos fundos são significativamente reduzidas.

As tabelas seguintes resumem a exposição do microbanco ao risco de taxa de juro com referência a 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020.

Em 31 de Dezembro de 2021 Não sensível 3 meses 3 meses a 1 ano 1 a 5 anos Mais de 5 anos Saldo
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As tabelas seguintes resumem a exposição do microbanco ao risco de taxa de juro com referência a 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020.

Em 31 de Dezembro de 2021 Não sensível 3 meses 3 meses a 1 ano 1 a 5 anos Mais de 5 anos Saldo
MZN MZN MZN MZN MZN MZN

Activos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 742,096,384 - - - - 742,096,384
Saldos com Bancos - - 418,713,014 - - 418,713,014
Activos financeiros detidos para negociação - - 747,901,229 - - 747,901,229
Empréstimos e adiantamentos aos clientes - 139,534,211 697,671,052 1,117,139,168 371,225,744 2,325,570,175
Instrumentos do Capital Próprio 6,327,551 - - - - 6,327,551

748,423,935 139,534,211 1,864,285,294 1,117,139,168 371,225,744 4,240,608,352

Passivos financeiros
Depósitos de clientes - 1,426,345,432 1,871,490,190 - - 3,297,835,622
Títulos de Dívida 260,000,000 - 10,000,000 265,239,591 - 535,239,591
Outros empréstimos 107,055,000 - 60,113,630 257,070,343 - 424,238,973

367,055,000 1,426,345,432 1,941,603,820 522,309,934 - 4,257,314,186

Diferença  (Activos - Passivos) 381,368,935 (1,286,811,221) (77,318,526) 594,829,234 371,225,744 (16,705,834)

2021 2020

Mudança nas curvas de rendimento de +100 pontos de base (1,270,637) (167,058)
Percentagem do capital social (+100 pontos de base) -0.30% -0.06%
Mudança nas curvas de rendimento de -100 pontos de base 1,270,637 167,058
Percentagem do capital social (-100 pontos base) 0.30% 0.06%

A análise da lacuna de maturidade mostra o desajuste antes de serem feitos quaisquer ajustamentos para os pressupostos de comportamento do produto e do cliente. O 
Comité de Activos e Passivos do microbanco (ALCO) gere este desajuste, estabelecendo orientações e limites para os défices de liquidez previstos e monitoriza 
diariamente estes limites máximos. O comité revê os pressupostos de comportamento do produto e do cliente quando há indicação de que existe uma mudança numa de 
mais variáveis. Ao Comité de Activos e Passivos são atribuídos os papéis de assegurar um balanço estruturalmente sólido, identificação e gestão de discrepâncias 
estruturais de liquidez; determinação e aplicação de um perfil comportamental; gestão de fluxos de caixa a longo prazo; preservação de uma base de financiamento 
diversificada; relatórios sobre requisitos de financiamento a longo prazo; avaliação de exposições de liquidez em moeda estrangeira e estabelecimento de risco de 
liquidez. O controlo e a elaboração de relatórios assumem a forma de mensuração e projecção dos fluxos de caixa para o dia, semana e mês seguintes, respectivamente, 
uma vez que são os principais períodos de gestão de liquidez. O ponto de partida para estas projecções é uma análise da maturidade contratual dos passivos financeiros e 
a data prevista de cobrança dos activos financeiros.

A correspondência e o desajuste controlado dos vencimentos e das taxas de juro dos activos e passivos é fundamental para a gestão do microbanco. Não é habitual que o 
microbanco seja completamente compatível, uma vez que o negócio transaccionado é frequentemente de termos incertos e de diferentes tipos. Uma posição inigualável 
aumenta potencialmente a rentabilidade, mas pode também aumentar o risco de perda.

Análise de sensibilidade

O microbanco realizou uma análise sobre o impacto de uma alteração da taxa de juro nos activos e passivos remunerados:
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Risco cambial

31 de Dezembro de 
2021 Taxa

Mudança 
de 

parâmetro
USD -  

exposição

%
alteraçã

o

Impacto nos 
lucros antes de 

impostos (MZN)

Impacto no 
capital próprio 

(MZN)

USD - activos 63.83 54.46 90,030,783 -14.7% (843,448,477) (843,448,477)
63.83 73.20 90,030,783 14.7% 843,448,477 843,448,477

USD - passivos 63.83 54.46 (947,556) -14.7% 8,877,130 8,877,130
63.83 73.20 (947,556) 14.7% (8,877,130) (8,877,130)

31 - Dez-20 Taxa

Mudança 
de 

parâmetro
USD - 

exposição

%
alteraçã

o

Impacto nos 
lucros antes de 

impostos (MZN)

Impacto no 
capital próprio 

(MZN)

USD - activos 74.81 91.08 61,033 21.8% 993,132 993,132
74.81 58.54 61,033 -21.8% (993,132) (993,132)

USD - passivos 74.81 91.08 (326,371) 21.8% (5,310,718) (5,310,718)
74.81 58.54 (326,371) -21.8% 5,310,718 5,310,718

2021 2020
USD 63.83 74.81
EUR 72.19 90.90

As taxas de câmbio utilizadas para a conversão dos saldos finais denominados em moeda estrangeira foram as
seguintes:  

O Microbanco revê a sua exposição em moeda estrangeira, incluindo compromissos numa base contínua. As
taxas aplicadas durante o ano foram de 1USD/MZN63,83 (2020: MZN74,90); e 1EUR/MZN72,19 (2020:
MZN90,90) 

Relativamente a outros activos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras, a política do Grupo
é assegurar que a sua exposição líquida seja mantida a um nível aceitável através da compra ou venda de
moedas estrangeiras a taxas à vista quando necessário para resolver desequilíbrios de curto prazo.

O risco cambial surge quando o microbanco realiza transacções denominadas numa moeda que não a sua moeda
funcional. A exposição do microbanco a moeda estrangeira deve-se em grande parte a empréstimos a longo
prazo de accionistas que são denominados em dólares norte-americanos.

As tabelas seguintes demonstram a sensibilidade a uma variação razoavelmente possível da taxa de câmbio do
dólar norte-americano (USD), com todas as outras variáveis mantidas constantes. O impacto no lucro do
microbanco antes de impostos deve-se a alterações no justo valor dos activos e passivos monetários:

O parâmetro mudança percentual baseia-se no movimento entre a taxa de fecho em 31 de Dezembro de 2020, e
31 de Dezembro de 2021. 

O parâmetro mudança percentual baseia-se no movimento entre a taxa de fecho em 31 de Dezembro de 2020, e
31 de Dezembro de 2021.
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8. Gestão de capital

•   

•      apoiar o desenvolvimento dos negócios do microbanco, mantendo uma base de capital forte e sustentável; 
• manter uma forte base de capital para apoiar o desenvolvimento do seu negócio; e
•      

•   possua o nível mínimo de capital de 5 000 000,00; e
•   

O capital regulamentar do microbanco, gerido pelo seu departamento de Gestão de Risco, está dividido em dois níveis:

•

•    

Os investimentos em associados são deduzidos do capital de nível 1 e de nível 2 para chegar ao capital regulamentar. 

Para efeitos de gestão do capital do microbanco, o capital inclui o capital emitido, o prémio de emissão e todas as outras reservas
de acções atribuíveis aos detentores de acções do microbanco. Os principais objectivos da gestão do capital do microbanco são
maximizar o valor accionista e cumprir os requisitos regulamentares locais do sector Microbanco. O microbanco gere a sua
estrutura de capital e faz ajustamentos à luz de alterações nas condições económicas e requisitos de pactos financeiros. Para
manter ou ajustar a estrutura de capital, o microbanco pode ajustar o pagamento de dividendos aos accionistas, devolver capital
aos accionistas ou emitir novas acções. O Microbanco controla o capital utilizando um rácio de adequação de capital
regulamentar ou de solvabilidade, que é "capital regulamentar" dividido pelo total dos "activos ponderados pelo risco". A
política do microbanco consiste em manter o rácio de solvabilidade acima do requisito regulamentar mínimo de 8%. Além disso,
o microbanco visa também salvaguardar a sua capacidade de continuar como uma empresa em funcionamento, de proporcionar
retornos aos accionistas e benefícios para outros interessados e de manter uma estrutura de capital óptima para reduzir o custo do
capital.

para salvaguardar a capacidade do microbanco de continuar como uma empresa em actividade, de modo a poder continuar a
proporcionar retornos aos accionistas e benefícios para outras partes interessadas.

para cumprir os requisitos de capital estabelecidos pelo Banco Central, que é o regulador da instituição financeira;

A adequação de capital e a utilização de capital regulamentar são monitorizadas regularmente pela direcção do microbanco,
utilizando técnicas baseadas nas orientações estabelecidas pelo Banco de Moçambique para fins de supervisão. A informação
requerida é arquivada mensalmente junto do regulador.  O Banco Central requer que cada microbanco o faça:

Capital de nível 1: capital social, lucros acumulados e reservas criadas para dotações de lucros acumulados. O valor
contabilístico dos activos intangíveis é deduzido ao chegar ao capital de nível 1.

Para manter ou ajustar a estrutura de capital, o microbanco pode emitir novas acções ou vender activos para reduzir a dívida. 
Consistente com outros no sector, o microbanco controla o capital com base nos rácios de adequação de capital.

Os principais objectivos do microbanco na gestão do capital:

mantenha um rácio de capital regulamentar total para os activos ponderados pelo risco (o rácio de adequação de capital)
igual ou superior a um mínimo de 8%. 

Capital de nível 2: capital de empréstimo subordinado qualificado, indemnizações colectivas por imparidade e ganhos não
realizados resultantes da avaliação justa de instrumentos de capital detido para negociação.

O risco ponderado dos activos é mensurado de acordo com uma classificação hierárquica de cinco níveis de ponderação,
classificados de acordo com a natureza de cada activo e contraparte, reflectindo uma estimativa do risco de crédito, risco de
mercado e outros riscos associados. O mesmo tratamento é adoptado para as contas extrapatrimoniais, com ligeiros
ajustamentos, de modo a reflectir potenciais perdas, tendo em conta a natureza da contingência. 
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A tabela abaixo apresenta a estrutura de capital do microbanco, com base nos requisitos do Banco de Moçambique:

2021 2020
MZN MZN

A. Fundos próprios
(a) Capital 570,359,584 570,359,584
(b) Prémios de emissão 143,345,572 1,791,130
(c) Reservas 25,205,754 25,205,754
(d) Resultados transitados (379,949,637) (379,949,637)

Fundos próprios principais de nivel 1 ( Common Equity Tier 1 Capital) (A1) 358,961,274 217,406,831

Activos intangíveis (122,632,489) (133,379,000)
 Diferença entre a IFRS 9 e imparidades prudenciais (9,877,368) (102,385,374)

Fundos próprios  de nivel 1 ( Tier 1 Capital ) (A2) 226,451,416 (18,357,543)

Provisões para riscos gerais crédito 397,524 292,291

Fundos próprios Totais (A3) 226,848,940 (18,065,252)

B. Activos ponderados pelo risco 3,263,257,589 2,405,461,655

C. Rácio de adequação de capital
Capital social de nível I (A1/B) 11.00% 9.04%
Capital de Nível I (A2/B) 6.94% -0.76%
Rácio de Fundos próprios Totais (A3/B) 6.95% -0.75%

Risco de solvência
O capital e as reservas não afectadas são evidência do empenho dos accionistas em assegurar a continuidade das operações e a 

solvência do microbanco. O risco de solvência é mensurado pelo rácio de adequação de capital que exige a detenção de capital 
em relação às classificações de activos ponderados pelo risco. O microbanco e os seus accionistas estão empenhados em deter 
capital suficiente para manter o rácio de adequação de capital acima dos requisitos mínimos do Banco Central de Moçambique 
de 8%. O rácio de adequação de capital do microbanco em 31 de Dezembro de 2021 era de 6,95% (2020: -0,75%) excluindo os 
lucros do exercício corrente que ainda serão aprovados pelo Banco Central para inclusão no capital regulatório. Após tal 
inclusão o índice de adequação de capital será de 8,14%.
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2021 2020
MZN MZN

9. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa 25,636,898 50,025,969
Disponibilidade em outras instituições de crédito 199,392,414 65,250,370
Depositos a Ordem  no Banco de Moçambique 14,535,458 299,477,911

239,564,770 414,754,250
Saldo mínimo de reservas obrigatorias no  Banco de Moçambique 342,305,000 327,342,134
Caixa e equivalentes de caixa por demonstração da posição financeira 581,869,770 742,096,384
Descoberto bancário (24,515,968) -
Caixa e equivalentes de caixa 557,353,802 742,096,384

10. Disponibilidade e aplicações em instituições de crédito
Saldos com Mozabanco 180,091,233 418,713,014
Saldos com o Banco BIG 115,398,219 -
Saldos com o United Bank for Africa Moçambique (UBA) 50,213,082 -

345,702,534 418,713,014

11. Activos financeiros ao custo amortizado
Bilhetes do Tesouro 304,077,944 677,450,053
Obrigações governamentais - 70,451,176

304,077,944 747,901,229

Em 31 de Dezembro de 2021, os prazos de vencimento dos títulos do tesouro são os seguintes:
No prazo de um ano 304,077,944 583,626,819
Após um ano - 164,274,410

304,077,944 747,901,229

O saldo no Mozabanco foi investido em 28 de Dezembro de 2021 a uma taxa de juro anual de 9,25% e tem uma
duração de 30 dias.

O saldo no Banco BIG foi investido em 03 de Dezembro de 2021 a uma taxa de juro anual de 9,50% e tem um
prazo de 30 dias. 

O saldo no United Bank for Africa Mozambique (UBA) foi investido em 14 de Dezembro de 2021 a uma taxa de
juro anual de 9,15% e tem um prazo de 30 dias. 

 Os Bilhetes do Tesouro foram adquiridos no mercado primário, emitidos pelo Banco de Moçambique. Os bilhetes 
ganham juros às taxas de mercado, são de 365 dias de prazo e são negociáveis no mercado secundário. 

 As obrigações governamentais foram adquiridas no mercado secundário a 22 de Julho de 2020. São obrigações a 5
anos com uma taxa de cupão de 14,9375% a pagar semestralmente e têm uma data de vencimento de 24 de Julho
de 2024. Em Dezembro de 2021, as obrigações foram vendidas no mercado secundário com um prejuízo comercial 
de 1,9 milhões de MZN.

65

MZN

12. Empréstimos e adiantamentos aos clientes

A discriminação de empréstimos e adiantamentos a clientes por carteira de produtos:

Empréstimos por produto 2021 2020
MZN MZN

Payroll
Crédito Payroll 3,376,882,884 2,201,433,162

3,376,882,884 2,201,433,162

Não payroll
Empréstimos individuais 97,228,771 284,105,150
Empréstimos às PME 126,184,205 154,120,126
Empréstimos de empregados 41,030,848 47,132,036
Grupo Empréstimos agrícolas 7,954,367 12,511,711

272,398,191 497,869,023

Crédito bruto 3,649,281,075 2,699,302,185

Menos: Provisão para perdas por imparidade (226,901,127) (373,732,010)

Empréstimos e adiantamentos líquidos aos clientes 3,422,379,948 2,325,570,175

Provisão para perdas
Saldo em 1 de Janeiro (373,732,010) (253,071,104)
Provisão para perdas em empréstimos 34,667,508 (95,575,684)
Perdas por imparidade em empréstimos e adiantamentos (71,546,861) (25,085,222)
Montantes abatidos ( written off ) 183,710,236 -

Saldo em 31 de Dezembro (226,901,127) (373,732,010)

Os clientes do Microbanco celebraram um acordo com uma companhia de seguros, Sanlam, para a qual cada
empréstimo é segurado para determinadas situações. Por essa razão, o MicroBanco paga a apólice de seguro em
nome do cliente e tem um crédito a receber do mesmo. O prémio do seguro refere-se aos pagamentos devidos pelos
clientes em relação aos pagamentos efectuados pelo MicroBanco em nome desses clientes para o seguro de
empréstimo. A apólice Sanlam é tida em conta no modelo de perda de crédito esperada. 

Durante 2020, o MicroBanco corrigiu o modelo de perda de crédito esperado, provocando uma reexpressão sobre
os números de 2018 e 2019. 

Durante 2021, um total de MZN 183.710.236 (2020: nulo) empréstimos foram abatidos. Para mais pormenores
sobre empréstimos e adiantamentos, consultar a nota 7. 
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2021 2020
MZN MZN

12. Empréstimos e adiantamentos aos clientes (continuação)

Até 1 mês 277,212,777 38,759,503
De 1 mês a 3 meses 205,342,798 100,774,708
De 3 meses a 1 ano 975,378,284 697,671,052
De 1 ano a 5 anos 1,561,815,245 1,117,139,168
Acima de 5 anos 402,630,844 371,225,744

3,422,379,948 2,325,570,175

13. Outros activos

Sector público 22,343,367 7,508,023
Despesas com encargos diferidos 157,370 422,144
Devedores diversos 63,551,431 213,319,488

86,052,168 221,249,655

Está incluída em outras contas a receber em 2020 a quantia MZN38.136.622 devida pela Xtenda Finanças
Moçambique (Mcb), S.A., uma subsidiária da Xtenda Financial Holdings Limited. A Mybucks concedeu um
empréstimo de capital de exploração à Xtenda Finanças Moçambique (Mcb), S.A., que não tinha garantia,
tinha um prazo de 12 meses e estava a acumular juros de 30% ao ano. Como parte da reestruturação iminente
resultante da aquisição da MyBucks pela Xtenda Financial Holdings Limited , o empréstimo foi convertido em
saldo a receber sem juros e sem prazos de reembolso fixos, durante o ano de 2020. Em 2021, o saldo foi
reclassificado como saldo interempresarial, na sequência da aquisição bem sucedida da MyBucks Mozambique
Mcb, S.A. pela Xtenda Financial Holdings Limited. 

Outros devedores incluem montantes relacionados com adiantamentos feitos a empregados e a fornecedores,
tanto residentes como não residentes. O aumento no sector público está relacionado com a retenção na fonte de
impostos sobre os depósitos nos bancos, bem como com os pagamentos por conta efectuados durante o ano. A
perda de crédito estimada para estes créditos é considerada irrelevante, uma vez que todos os saldos se
encontram dentro da fase 1. Os administradores acreditam que não há necessidade de mais provisões para além
da provisão para perdas de crédito. 

Em 31 de Dezembro, os prazos de vencimento dos empréstimos e adiantamentos baseados em cobranças
contratuais previstas foram os seguintes:
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Avaliação da imparidade

Corrente <30 Dias 30-60 Dias 60-90 Dias +90 Dias Total
31 de Dezembro de 2021 MZN MZN MZN MZN MZN MZN
Taxa de perdas esperadas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Estimativa do montante bruto escriturado 
dado incumprimento 10,139,915 22,343,367 16,291,519 23,599,542 13,677,826 86,052,168
Perda de crédito esperada - - - - - -

Corrente <30 Dias 30-60 Dias 60-90 Dias +90 Dias Total
31 de Dezembro de 2020 MZN MZN MZN MZN MZN MZN
Taxa de perdas esperadas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Estimativa do montante bruto escriturado dado 
incumprimento

26,070,845 57,447,272 41,887,299 60,677,035 35,167,204 221,249,655

Perda de crédito esperada - - - - - -

 Após a data do relato, foram efectuados os pagamentos de MZN 5.982.281 (2020: MZN 6.821.006), relativos a estes saldos. 

É realizada uma análise de imparidade em cada data de relato, utilizando uma matriz de provisões para mensurar as perdas de crédito
esperadas. As taxas de provisão baseiam-se em dias vencidos para agrupamentos de vários segmentos de clientes com padrões de perdas
semelhantes (ou seja, por região geográfica, tipo de produto, tipo de cliente e classificação, e cobertura por cartas de crédito ou outras formas
de seguro de crédito). O cálculo reflecte o resultado ponderado pela probabilidade, o valor do dinheiro no tempo e informações razoáveis e
suportáveis disponíveis na data do relatório sobre eventos passados, condições actuais, e previsões de condições económicas futuras.
Geralmente, as contas a receber são abatidas se vencidas há mais de um ano e não estão sujeitas a actividade de execução. A exposição
máxima ao risco de crédito na data do reporte é a quantia escriturada de cada classe de activos financeiros. O microbanco não detém garantias
como garantia. Apresentam-se a seguir as informações sobre a exposição ao risco de crédito dos créditos comerciais e activos contratuais do
Grupo, utilizando uma matriz de provisões:
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2021 2020
MZN MZN

14. Instrumentos do Capital Próprio

SIMO - Sociedade Interbancária de Moçambique 6,327,551 6,327,551
6,327,551 6,327,551

15. Saldos intragrupos

(a) Saldos intragrupos devidos pelas empresas do Grupo

Xtenda Finanças Moçambique (MCB), S.A. 38,136,622 -
Saldo em 1 de Janeiro - -
Transferência de outros créditos (nota 13) 38,136,622 -
Saldo em 31 de Dezembro 38,136,622 -

(b) Saldos intragrupos devido a empresas do Grupo

Xtenda Financial Holdings Limited 5,823,781 -
Saldo em 1 de Janeiro - -
Levantamentos de fundos 5,823,781 -
Saldo em 31 de Dezembro 5,823,781 -

Natureza das transacções com partes
relacionadas

O saldo entre empresas devido pela Xtenda Financas Moçambique (MCB), S.A. não vence juros e não tem prazos de
reembolso fixos. Resultou da reclassificação de um empréstimo a prazo para um saldo inter-empresas, na sequência da
aquisição bem sucedida da MyBucks Mozambique Mcb, S.A. pela Xtenda Financial Holdings Limited, que é também
accionista maioritária da Xtenda Financas Mozambique (MCB), S.A.

Os acréscimos consistem principalmente em acréscimos baseados em salários, honorários de auditoria e credores
diversos que se espera sejam pagos dentro de um período de 12 meses. Não existem incertezas materiais relacionadas
com o calendário e quantum dos fluxos de caixa decorrentes dos acréscimos. 

O montante representa a participação que o microbanco tem na sociedade interbancária (SIMO) de 0,50%, com um
número de 63.275 acções.

Durante o ano, o Banco teve algumas das suas despesas pagas pela Xtenda Finanças Moçambique (MCB), S.A., e
vice versa. Uma parte significativa destas despesas estava relacionada com as taxas de consulta. As quantias devidas
a/de empresas do grupo são pagáveis a pedido e não vencem juros.
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MZN MZN
16. Activos intangíveis 2021 2020

MZN MZN
Custo
Saldo em 1 de Janeiro 148,654,484 75,149,490
Aquisições 1,152,946 73,504,994
Saldo em 31 de Dezembro 149,807,430 148,654,484

Amortização
Saldo em 1 de Janeiro (15,275,484) (9,011,207)
Depreciação do ano (11,899,457) (6,264,277)
Saldo em 31 de Dezembro (27,174,941) (15,275,484)

Quantia escriturada 122,632,489 133,379,000

17. (a) Activos de direito de uso

Custo
Saldo em 1 de Janeiro 56,503,130 68,440,071
Adições 9,641,026 -
Ajustamentos (844,073) (11,936,941)
Saldo em 31 de Dezembro 65,300,083 56,503,130

Depreciação acumulada
Saldo em 1 de Janeiro (23,033,017) (14,553,926)
Depreciação do ano (10,098,850) (11,578,842)
Ajustamentos - 3,099,751
Saldo em 31 de Dezembro (33,131,867) (23,033,017)

Quantia escriturada 32,168,216 33,470,113

17. (b) Passivos de locação

Saldo em 1 de Janeiro 37,022,994 57,355,480
Adições 9,641,026 -
Ajustamentos (1,098,989) (12,078,603)
Pagamentos (11,258,852) (8,253,883)
Saldo em 31 de Dezembro 34,306,179 37,022,994

O sistema usado pelo microbanco foi melhorado e as adições durante o ano referem-se aos custos incorridos durante o
período abrangido pelo relatório para melhorar o software. Os custos foram capitalizados e a amortização foi iniciada
imediatamente quando o processo de actualização foi finalizado. Os custos são amortizados ao longo da vida útil
restante do software.
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do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

2021 2020
MZN MZN

17. (c) A análise da maturidade das locações é a seguinte:

Apresentam-se a seguir os montantes escriturados dos passivos de locação e os movimentos durante o ano:

Saldo em 1 de Janeiro 37,022,994 57,355,480
Adições 9,641,026 -
Pagamentos (11,258,852) (8,253,883)
Ajustamentos (1,098,989) (12,078,603)
Saldo em 31 de Dezembro 34,306,179 37,022,994

Dentro de 1 ano 2,125,412 13,886,948
Entre 1 e 2 anos 10,105,019 12,031,336
Entre 2 e 3 anos 9,557,653 7,736,199
Entre 3 e 4 anos 10,911,898 2,578,733
Entre 4 e 5 anos 1,606,197 789,778

34,306,179 37,022,994

17. (d) Seguem-se os montantes reconhecidos nos lucros ou prejuízos:

Despesas de depreciação 10,098,850 11,578,842
Montantes reconhecidos nos lucros ou 
prejuízos 10,098,850 11,578,842

31 de Dezembro de 2021 Fixa Variável Total
 MZN  MZN  MZN

Renda fixa 11,258,852 - 11,258,852
11,258,852 - 11,258,852

31 de Dezembro de 2020 Fixa Variável Total
 MZN  MZN  MZN 

Renda fixa 8,253,883 - 8,253,883

8,253,883 - 8,253,883

Os pagamentos associados às locações de curto prazo de sucursais a retalho e todas as locações de activos de baixo
valor são reconhecidos linearmente como uma despesa nos lucros ou prejuízos. As locações de curto prazo são
locações com um prazo de locação igual ou inferior a 12 meses. 
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2021 2020
MZN MZN

18. Outras contas a pagar

Acréscimos estatutários 35,288,566 31,262,000
Sector público 15,667,584 17,493,630
Outros acréscimos 111,912,365 125,945,036

162,868,515 174,700,666

19. Depósitos de clientes

Depósitos correntes 252,179,273 747,044,450
Depósitos a prazo 3,129,785,088 2,490,706,222

3,381,964,361 3,237,750,672

Juros acumulados 75,392,026 60,084,950

Saldo em 31 de Dezembro 3,457,356,387 3,297,835,622

Até 1 mês 252,179,273 1,107,265,640
De 1 mês a 3 meses 514,555,360 319,079,791
De 3 meses a 1 ano 1,634,128,530 1,871,490,191
De 1 ano a 5 anos 1,056,493,224 -
Acima de 5 anos - -

3,457,356,387 3,297,835,622

20. Títulos de dívida

(a) Série de Obrigações Empresariais Cotadas 2 (2018) 273,585,112 182,139,069
(b) Série de Obrigações Empresariais Cotadas 3 (2018) 40,628,611 40,525,278
(c) Série de Obrigações Empresariais Cotadas 4 (2018) 10,000,000 10,000,000
(d) Série de Obrigações Empresariais Cotadas 1 (2019) 84,571,111 84,608,889
(e) Série de Obrigações Empresariais Cotadas 2 (2019) 83,022,222 82,555,000
(f) Série de Obrigações Empresariais Cotadas 1 (2020) 130,881,737 130,601,801
(g) Papel Comercial 2021 130,924,097 4,809,555

753,612,890 535,239,591

Os acréscimos consistem principalmente em acréscimos baseados em salários, honorários de auditoria e credores
diversos que se espera sejam pagos dentro de um período de 12 meses. Não existem incertezas materiais relacionadas
com o calendário e quantum dos fluxos de caixa decorrentes dos acréscimos.

Em 2020, está incluído em outras contas de regularização do activo um saldo de 72.290.000 relativo à Xtenda Financial
Holdings Limited (XFHL), então um potencial accionista. O saldo acumulado dos serviços de gestão que foram prestados 
pela XFHL à MyBucks e foi reembolsado durante 2021. 

Em 31 de Dezembro, os prazos de vencimento dos depósitos dos clientes com base nos termos contratuais de reembolso
foram os seguintes:

72

Reconciliação dos Títulos de Dívida:
Saldo em 1 de Janeiro 535,239,591 644,788,646
Taxa de juros para o ano 143,918,614 95,469,605
Levantamentos de fundos 295,000,000 4,809,555
Reembolsos (220,545,315) (209,828,215)
Saldo em 31 de Dezembro 753,612,890 535,239,591

Até 1 mês 140,881,737 -
De 3 meses a 1 ano 397,235,944 192,139,069
De 1 ano a 5 anos 215,495,209 343,100,522

753,612,890 535,239,591

(a) Série de Obrigações Empresariais Cotadas 2 (2018)
Saldo em 1 de Janeiro 182,139,069 180,000,000
Taxa de juros do ano 42,314,793 38,700,000
Levantamentos de fundos 70,000,000 -
Reembolsos (20,868,750) (36,560,931)

Saldo em 31 de Dezembro 273,585,112 182,139,069

Em 31 de Dezembro, os prazos de vencimento dos títulos de dívida baseados em condições de reembolso contratuais eram os 
seguintes:

As obrigações foram emitidas em 29 de Junho de 2018 com um valor nominal de MT100 cada uma por um período de
três anos. No final do ano, o valor nominal da obrigação era de MT 100. A taxa do cupão foi fixada em 21,50%. Os
juros são pagos de seis em seis meses. Em Junho de 2021 as Obrigações venceram e foram renovadas por 1 ano e
convertidas em papel comercial com um aumento de MZN 70 milhões e todas as condições permaneceram as mesmas
excepto a taxa de juro que foi alterada para 18,90%. 

73

(b) Série de Obrigações Empresariais Cotadas 3 (2018)
Saldo em 1 de Janeiro 40,525,278 40,000,000
Taxa de juros do ano 6,803,333 6,733,611
Reembolsos (6,700,000) (6,208,333)

Saldo em 31 de Dezembro 40,628,611 40,525,278

(c) Série de Obrigações Empresariais Cotadas 4 (2018)
Saldo em 1 de Janeiro 10,000,000 10,000,000
Taxa de juros do ano 1,575,000 1,578,472
Reembolsos (1,575,000) (1,578,472)

Saldo em 31 de Dezembro 10,000,000 10,000,000

(d) Série de Obrigações Empresariais Cotadas 1 (2019)
Saldo em 1 de Janeiro 84,608,889 80,000,000
Taxa de juros do ano 13,562,222 13,637,778
Reembolsos (13,600,000) (9,028,889)
Saldo em 31 de Dezembro 84,571,111 84,608,889

As obrigações foram emitidas em 30 de Novembro de 2018 com um valor nominal de MT100 cada uma por um período
de quatro anos. No final do ano, o valor nominal de cada obrigação era de MT 100. A taxa do cupão foi indexada com a
taxa de juro MIMO, e foi acrescentada uma margem que é reposta de seis em seis meses após o pagamento do cupão do
semestre anterior. Os juros são pagos de seis em seis meses.

As obrigações foram emitidas em 01 de Março de 2019 com um valor nominal de MT100 cada uma, por um período de
cinco anos. No final do ano, o valor nominal da obrigação era de MT100. A taxa do cupão foi fixada em 17,00%. Os
juros são pagos de seis em seis meses. 

As obrigações foram emitidas em 30 de Novembro de 2018 com um valor nominal de MT100 cada uma por um período
de três anos. No final do ano, o valor nominal de cada obrigação era de MT 100. A taxa do cupão foi indexada com a
taxa de juro MIMO, e foi acrescentada uma margem que é reposta de seis em seis meses após o pagamento do cupão do
semestre anterior. Os juros são pagos de seis em seis meses. 
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2021 2020
MZN MZN

20. Títulos de dívida (continuação)

(e) Série de Obrigações Empresariais Cotadas 2 (2019)
Saldo em 1 de Janeiro 82,555,000 80,000,000
Taxa de juros do ano 16,267,222 15,788,333
Reembolsos (15,800,000) (13,233,333)

Saldo em 31 de Dezembro 83,022,222 82,555,000

(f) Série de Obrigações Empresariais Cotadas 1 (2020)
Saldo em 1 de Janeiro 130,601,801 128,788,647
Taxa de juros do ano 22,495,977 10,464,077
Reembolsos (22,216,041) (8,650,923)

Saldo em 31 de Dezembro 130,881,737 130,601,801

(g) Papel Comercial 2021

Saldo em 1 de Janeiro 4,809,555 - 
Taxa de juros do ano 40,900,066 - 
Levantamentos de fundos 225,000,000 4,809,555
Reembolsos (139,785,524) - 

Saldo em 31 de Dezembro 130,924,097 4,809,555

As obrigações foram emitidas em 01 de Maio de 2019 com um valor nominal de MT100 cada uma por um período de
três anos. No final do ano, o valor nominal de cada obrigação era de MT100. A taxa do cupão foi indexada com a taxa
de juro MIMO, e foi acrescentada uma margem que é reposta de seis em seis meses após o pagamento do cupão do
semestre anterior. Os juros são pagos de seis em seis meses.

O papel comercial foi emitido em Janeiro de 2021 com um teor de 1 ano a uma taxa de juro fixa de 20,5% . Os juros são
pagos mensalmente. 

As obrigações foram emitidas em 30 de Maio de 2020 com um valor nominal de MT100 cada uma, por um período de
Quatro anos. No final do ano, o valor nominal de cada obrigação era de MT100. A taxa do cupão foi indexada com a
taxa de juro MIMO, e foi acrescentada uma margem que é reposta de seis em seis meses após o pagamento do cupão do
semestre anterior. Os juros são pagos de seis em seis meses.
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2021 2020
MZN MZN

21. Outros empréstimos

(a) Empréstimos bancários 168,539,917 267,183,973
(b) Empréstimos de outras instituições financeiras 129,268,928 157,055,000

297,808,845 424,238,973

Reconciliação de Outros empréstimos
Saldo em 1 de Janeiro 424,238,973 477,055,000
Taxa de juros do ano 63,052,124 39,995,021
Reembolsos (189,482,252) (92,811,048)

Saldo em 31 de Dezembro 297,808,845 424,238,973

Até 1 mês - -
De 1 mês a 3 meses - -
De 3 meses a 1 ano - -
De 1 ano a 5 anos 297,808,845 424,238,973
Acima de 5 anos - -

297,808,845 424,238,973

(a) Empréstimos bancários
Saldo em 1 de Janeiro 267,183,973 320,000,000
Taxa de juros por ano 39,251,426 13,651,687
Reembolsos (137,895,482) (66,467,714)

Saldo em 31 de Dezembro 168,539,917 267,183,973

Em 31 de Dezembro, os prazos de vencimento de Outros empréstimos baseados em condições contratuais de reembolso
eram os seguintes:

O empréstimo foi contraído em 29 de Outubro de 2020 por uma duração de três anos a uma taxa variável, taxa Prime mais
indexação. Os juros e os reembolsos de capital são pagos trimestralmente.
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2021 2020
MZN MZN

157,055,000 157,055,000
23,800,698 26,343,334

(51,586,770) (26,343,334)

21. Outros empréstimos

(b) Empréstimos de outras instituições financeiras
Saldo em 1 de Janeiro
Taxa de juros do ano
Reembolsos
Saldo em 31 de Dezembro 129,268,928 157,055,000

22. (a) Capital social autorizado 570,359,584 570,359,584

Emitido e totalmente pago

Saldo em 1 de Janeiro 570,359,584 570,359,584
Emissão de acções de MZN 1 cada - -
Saldo em 31 de Dezembro 570,359,584 570,359,584

22. (b) Prémio de emissão
Saldo em 1 de Janeiro 1,791,130 1,791,130

86,170,503 -
Transferência a partir de outras reservas 58,960,576 -

Saldo em 31 de Dezembro 146,922,209 1,791,130

22. (c) Resultados por acção
Lucro/(prejuízo) líquido atribuível aos accionistas ordinários 38,630,424 (67,242,475)
Número médio ponderado de acções 5,703,596 5,703,596

Resultados básicos por acção 6.77 (11.79) 

Acções ordinárias em emissão em 1 de Janeiro 5,703,596 5,703,596
Acções ordinárias emitidas durante o ano - - 
Acções em 31 de Dezembro 5,703,596 5,703,596

Número médio ponderado ajustado de acções ordinárias em emissão 5,703,596 5,703,596

Número médio ponderado de acções:

Acções no início do ano 5,703,596 5,703,596
Acções emitidas durante o ano - - 
Acções em 31 de Dezembro 5,703,596 5,703,596

Proporção do período coberto 100% 100%

Número médio ponderado de acções 5,703,596 5,703,596

Injecção de capital - 29 de Dezembro de 2021

O empréstimo foi contraído em 18 de Janeiro de 2018 por um período de cinco anos a uma taxa fixa de 15%, e o pagamento
dos juros e do capital é efectuado semestralmente. 

A transferência de outras reservas de MZN 58 960 576 é um empréstimo de accionistas de 908 678 USD que foi
preventivamente mantido noutras reservas e que foi convertido em capital a 5 de Março de 2021 após a aprovação do
Banco Central para a conversão de empréstimo em capital. 

A 29 de Dezembro de 2021 os accionistas da Mybucks Moçambique MCB, S.A. recapitalizaram o microbanco através
da injecção de 1,35 milhões de USD como prémio de emissão. Este montante foi convertido em moeda local à taxa de
câmbio então vigente de MZN63.83/$1.

Os titulares de acções ordinárias têm direito a receber um dividendo, conforme declarado de tempos a tempos, e têm
direito a um voto por acção nas reuniões do Banco. Não foram pagos dividendos durante o ano. 
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2021 2020
MZN MZN

23. Rendimento líquido de juros

Método de rendimento de juros utilizando juros efectivos
Juros sobre empréstimos e adiantamentos 1,174,546,113 937,194,931
Outros juros e rendimentos similares 18,022,226 29,484,856

Rendimento total de juros 1,192,568,339 966,679,787

Despesas com juros
Despesas com juros sobre depósitos de clientes (415,360,332) (296,466,753)
Despesas com juros sobre títulos de dívida (63,052,124) (39,995,021)
Despesas com juros sobre empréstimos (129,190,769) (102,706,887)
Despesas com juros sobre as facilidades de descoberto (3,474,000) (31,399,033)

Total de despesas com juros (611,077,225) (439,168,661)

Rendimento líquido de juros 581,491,114 527,511,126

24. Rendimento comercial líquido
Perdas cambiais não realizadas (16,463) (7,802,729)
Outros ganhos 4,567,030 952,270

4,550,567 (6,850,459)

25. Rendimento de taxas e comissões
Taxas de serviço 11,725,461 54,827,970
Taxas sobre empréstimos e adiantamentos - 34,445,942
Transacções com cartões de débito 4,819,477 1,549,749
Serviços prestados 2,698,335 1,205,425

19,243,273 92,029,086

Despesas com taxas e comissões
Outras taxas e comissões (1,586,940) (2,218,861)

Rendimento líquido de taxas e comissões 17,656,333 89,810,225

26. Outros rendimentos operacionais
Recuperação de empréstimos 447,429 547,430 
Outros rendimentos (120,862) (64,319,180)

326,567 (63,771,750)
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2021 2020
MZN MZN

27. (a) Despesas operacionais

Despesas administrativas 300,690,698     305,912,822     
Custos com pessoal 27 (b) 160,151,349     172,914,533     
Remuneração dos auditores 8,109,887         8,309,049        
Remuneração dos Directores 4,708,329         6,592,882        
Taxa administrativa (inversão)/despesa (21,719,205)      49,797,153      
Depreciação 23,991,134       27,545,212      
Amortização 11,899,457       6,264,277        

487,831,649     577,335,928     
27. (b) Custos com pessoal

Salários e vencimentos 131,596,302     159,961,164     
Contribuição de INSS 8,577,940         7,405,681        
Custos da assistência médica 19,977,107       5,547,688        

160,151,349     172,914,533     

 O número de funcionários do microbanco no final do ano foi de 158 (2020: 205)  
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28. Imposto
2021 2020

MZN MZN
Imposto sobre o rendimento reconhecido nos lucros ou prejuízos:
Imposto corrente - 1,805,980
Imposto diferido (7,030,672) 17,057,562
Imposto do exercício (7,030,672) 18,863,542

Imposto corrente
Imposto do exercício - 1,805,980
Depreciação do exercício - 1,805,980

a) Imposto corrente a pagar
Saldo em 1 de Janeiro - 37,938,180
Depreciação do exercício - 1,805,980
Imposto do período anterior (sobre) / sob provisão - (39,744,160)
Saldo em 31 de Dezembro - -

Reconciliação do imposto efectivo:
Taxa Taxa

Resultados contabilísticos do ano antes de impostos 44,646,072 fiscal (87,121,041) fiscal

Imposto de 32% sobre os lucros/(perdas) contabilísticos 14,286,743 32.0% (27,878,733) 32.0%
Despesas/rendimentos não permitidos 6,822,619 15.3% 11,140,050 -12.8%
Rendimento isento - 0.0% (318,879) 0.4%
Subprovisão fiscal do período anterior (5,868,848) -13.1% (1,805,980) 2.1%
Outras diferenças temporárias (22,271,186) -49.9% - 0.0%

(7,030,672) -15.7% (18,863,542) 21.7%

b) Imposto diferido

Activos por impostos diferidos 32,412,818 39,744,903
Passivos por impostos diferidos (8,369,589) (8,917,068)
Saldo líquido de fecho 24,043,229 30,827,835

Em 1 de Janeiro 30,827,835 13,524,207
Taxa anual actual (7,030,672) 17,057,562
Crédito ao capital próprio 246,066 246,066
Em 31 de Dezembro 24,043,229 30,827,835
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Activos e passivos por impostos diferidos

Os movimentos em diferenças temporárias durante o ano foram:

2021 Reconhecido em
lucro ou perda

e outro Activos por Passivos por
Saldo em Rendimento Encargo ao Saldo em Impostos Impostos

Janeiro integral capital próprio Dezembro diferidos diferidos
MZN MZN MZN MZN MZN MZN

Propriedade e equipamento 1,619,675 5,747,377 - 7,367,052 7,367,052 -
Excedente de revalorização de edifícios (8,612,341) (3,314) - (8,615,655) - (8,615,655)
Passivos de locação - R.O.U. 3,616,663 7,361,315 - 10,977,978 10,977,978 -
 Ganhos / (perdas) cambiais 2,496,874 (1,523,465) - 973,409 973,409 -
Perdas fiscais 32,011,691 (18,917,312) - 13,094,379 13,094,379 -
Outras diferenças temporárias (304,726) 304,726 - - - -

30,827,836 (7,030,672) - 23,797,164 32,412,818 (8,615,655)

2020 Reconhecido em
lucro ou perda

e outro Activos por Passivos por
Saldo em Rendimento Encargo ao Saldo em Impostos Impostos

Janeiro integral capital próprio Dezembro diferidos diferidos

Propriedade e equipamento - 1,619,675 - 1,619,675 1,619,675 -
Excedente de revalorização de edifícios (8,858,407) - 246,066 (8,612,341) - (8,612,341)
Passivos de locação - R.O.U. - 3,616,663 - 3,616,663 3,616,663 -
 Ganhos / (perdas) cambiais - 2,496,874 - 2,496,874 2,496,874 -
Perdas fiscais 22,382,615 9,629,076 - 32,011,691 32,011,691 -
Outras diferenças temporárias - (304,726) - (304,726) - (304,726)

13,524,208 17,057,562 246,066 30,827,836 39,744,903 (8,917,067)       

O imposto diferido refere-se às diferenças temporárias resultantes da MyBucks Mozambique Mcb, S.A. O imposto diferido é calculado utilizando a
taxa de imposto decretada de 32% (2020: 32%) sendo a taxa de imposto decretada aplicável em Moçambique - a jurisdição fiscal para o
microbanco.Os activos e passivos fiscais diferidos e o encargo fiscal diferido (crédito) na declaração de lucros ou perdas são atribuíveis aos seguintes
itens:
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Reconhecimento dos activos por impostos diferidos

Em 31 de Dezembro, o Microbanco tinha avaliado perdas de MZN 65 254 885 (2020: MZN 100,036.543).

•       

•       Se é provável que a entidade tenha lucros tributáveis antes que as perdas fiscais não utilizadas expirem; 
• Se as perdas fiscais não utilizadas resultam de causas identificáveis que não são susceptíveis de se repetirem; e
•       

O Microbanco fez estimativas razoáveis de que será capaz de gerar os seguintes lucros tributáveis durante os próximos 3 anos: 

• 2022 – MZN 180,000,000
• 2023 – MZN 260,000,000
• 2024 – MZN 320,000,000

• O objectivo é desenvolver o lado da agência para reduzir a dependência de tijolos e argamassas criados.
• Concentrar-se na melhoria das colecções a partir da taxa média actual de 95% a 98%.
• Prosseguir a cobrança de dívidas/acção judicial para clientes não pagantes.
• Aumentar o financiamento em moeda local para mitigar o custo da cobertura e a exposição cambial.
• Contacto constante com clientes incumpridores para melhorar as cobranças.
• Considerar um produto de empréstimo de curto prazo - "adiantamento de salário" para a base de clientes existente.
• Continuar a gerir activamente os custos.
• Alterar o sistema de empréstimos e acelerar a introdução de comprimidos para permitir uma melhor rotação dos empréstimos.
•       

c) Perdas fiscais

Ano do prejuízo fiscal Data de validade Saldo b/f Encargo Usado Expirado Saldo c/f
MZN MZN MZN MZN MZN

2019 2024 - 71,758,972 - - 71,758,972
2020 2025 71,758,972 28,277,562 - - 100,036,534
2021 2026 100,036,534 - (34,781,649) - 65,254,885

Perdas fiscais totais 100,036,534 - (34,781,649) - 65,254,885 

Ao fazer esta avaliação, a direcção do Microbanco considerou os planos de negócios e as previsões de negócios. As expectativas do Microbanco
quanto ao nível de lucros tributáveis futuros levaram em conta os planos financeiros e estratégicos a longo prazo do Microbanco. 

As previsões de lucros tributáveis foram obtidas com base em orçamentos aprovados para 2022 a 2024. O activo fiscal diferido refere-se
principalmente a perdas fiscais transitadas, e perdas cambiais não realizadas. A gerência prevê que poderão cumprir as suas previsões de lucros para os
anos futuros, com base no seguinte:  

Melhorar o desenvolvimento do negócio através da recolha de informação do mercado e da concorrência, revendo os serviços que prestamos, para
ajudar a reter e captar novos clientes. 

"A administração está confiante de alcançar as suas projecções acima, dado o resultado positivo do negócio, juntamente com o forte apoio dos
accionistas demonstrado acima. As autoridades fiscais têm o direito de rever as obrigações fiscais do Microbanco durante um período de 5 anos. Com
base nas suas revisões, as autoridades fiscais poderiam reavaliar os impostos devido a diferentes interpretações e/ou não cumprimento da legislação 

O Microbanco acumulou perdas fiscais, que estão sujeitas a acordo com a Autoridade Tributária de Moçambique. Os seguintes prejuízos fiscais estão
disponíveis para transitar por um período máximo de 5 anos. 

Na medida em que as previsões não suportam o activo por impostos diferidos a ser utilizado no prazo de 5 anos, o activo por impostos diferidos não é 
reconhecido. 

O Microbanco reconheceu um activo por impostos diferidos de MZN 32 412 818 (2020: MZN 39,744,903). O reconhecimento dos activos por
impostos diferidos do Microbanco relativamente a prejuízos fiscais reportáveis baseia-se numa avaliação dos níveis futuros de lucros tributáveis
esperados que serão compensados por esses prejuízos. Ao abrigo da actual lei fiscal moçambicana, os prejuízos fiscais não utilizados expiram ao fim
de 5 anos. Espera-se que estes prejuízos fiscais sejam plenamente utilizados pelos rendimentos tributáveis futuros nos próximos 12 a 24 meses.

Se a entidade tem diferenças temporárias tributáveis suficientes relativas à mesma autoridade fiscal e à mesma entidade tributável, o que resultará
em valores tributáveis contra os quais as perdas fiscais não utilizadas podem ser utilizadas; 

Se existem oportunidades de planeamento fiscal disponíveis que irão criar lucro tributável no período em que as perdas fiscais não utilizadas ou o
crédito fiscal não utilizado possam ser utilizados.

Os seguintes critérios são utilizados na avaliação da probabilidade de haver lucro tributável contra o qual as perdas fiscais não utilizadas podem ser
utilizadas: 
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29. Propriedade e equipamento
Edifícios Obras Mobiliário e Equipamento Veículos Outro Total

41,936,79717363) em curso equipamento informático Equipamento
 de escritório

MZN MZN MZN MZN MZN MZN MZN
Custo
Saldo em 1 de Janeiro de 2020 91,972,656 - 41,936,797 54,626,820 41,063,117 34,972,471 264,571,861
Adições - - 193,266 4,799,492 2,076,127 971,633 8,040,518
Alienações - - - (254,204) - - (254,204)

Em 31 de Dezembro de 2020 91,972,656 - 42,130,063 59,172,108 43,139,244 35,944,104 272,358,175

Adições - 107,507,685 455,708 4,200,399 - 1,036,455 113,200,247
Alienação / abate (1,350,261) - (1,277,279) (3,034,646) (3,493,932) (762,727) (9,918,844)
Em 31 de Dezembro de 2021 90,622,395 107,507,685 41,308,493 60,337,860 39,645,312 36,217,832 375,639,577

Depreciação acumulada
Saldo em 1 de Janeiro de 2020 (40,029,738) - (23,282,152) (35,326,649) (25,351,924) (17,190,178) (141,180,641)
Depreciação do exercício (4,054,175) - (2,888,549) (13,463,925) (4,716,638) (2,421,925) (27,545,212)
Alienações - - - 47,067 - - 47,067

Em 31 de Dezembro de 2020 (44,083,913) - (26,170,701) (48,743,507) (30,068,562) (19,612,103) (168,678,786)

Depreciação do exercício (3,817,047) - (2,560,781) (10,589,116) (4,736,744) (2,287,447) (23,991,134)
Alienação 1,350,261 - 644,402 2,480,913 3,144,539 520,789 8,140,903
Em 31 de Dezembro de 2021 (46,550,699) - (28,087,080) (56,851,710) (31,660,767) (21,378,761) (184,529,016)

Quantias escrituradas
Em 31 de Dezembro de 2021 44,071,696 107,507,685 13,221,413 3,486,150 7,984,545 14,839,071 191,110,561
Em 31 de Dezembro de 2020 47,888,743 - 15,959,362 10,428,601 13,070,682 16,332,001 103,679,389

2021 2020
MZN MZN

Nivel 3 Nivel 3

Valorização / Custo 90,622,395 91,972,656
Depreciação acumulada (46,550,699) (44,083,912)

Valor contabilístico 44,071,696 47,888,744

Se os edifícios fossem declarados com base no custo histórico, os montantes seriam os seguintes:

Custo 62,170,913 63,521,174
Depreciação acumulada (45,012,780) (42,545,994)

Valor contabilístico 17,158,133 20,975,180

Instrumentos Técnicas de valorização Dados observáveis

Edifícios

Os terrenos e edifícios do microbanco localizados na Beira, Quelimane e Ulongwe para as sucursais do microbanco foram reavaliados em 31 de Dezembro de 2019 
pela CPU INTERVALOR, LDA, uma firma de avaliadores profissionais independentes a valor de mercado, numa base de utilização mais elevada e melhor, 
resultando num excedente de reavaliação de MZN 10 251 771, MZN12 151 118 e MZN 6 048 594, respectivamente, que foram transferidos para a reserva de 
reavaliação do microbanco.

A tabela seguinte analisa os edifícios mensurados pelo justo valor no final do período de referência por níveis de hierarquia do justo valor (definições detalhadas da 
hierarquia do justo valor na nota 30) nos quais a medição do justo valor é classificada.

O justo valor dos edifícios foi reavaliado tendo em consideração as normas e orientações
expressas pelo Conselho Internacional de Normas de Avaliação (IVSC) e pelo TEGoVA (o
Livro Azul). Foram utilizados o Método de Comparação do Mercado Directo e o Método do
Rendimento, pois foi possível identificar e validar a existência de um mercado de locação.
Foram também utilizados dados não observáveis, tais como a taxa de capitalização obtida
através da análise do mercado, bem como a renda mensal potencial (representada pelo preço
por metro quadrado).

Preços do mercado de locação de 
propriedades. 

83

30. Mensuração do justo valor

Activos e passivos por hierarquia de justo valor

Justo valor dos instrumentos financeiros não mensurados pelo justo valor

31 de Dezembro de 2021 Justo valor Custo Total da quantia Justo valor
Nível 1 Nível 2 Nível 3 através de ORI amortizado escriturada

MZN MZN MZN MZN MZN MZN MZN
Activos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 581,869,771     -                   -                    -                  581,869,771     581,869,771       581,869,771     
Saldos com Bancos 345,702,534     -                   -                    -                  345,702,534     345,702,534       345,702,534     
Activos financeiros detidos para negociação - -                   304,077,944 304,077,944   - 304,077,944 304,077,944     
Empréstimos e adiantamentos aos clientes - -                   3,422,379,948 - 3,422,379,948 3,422,379,948    3,422,379,948  
Outros créditos - -                   86,052,168 - 86,052,168 86,052,168         86,052,168       
Saldos interempresariais - -                   38,136,622 - 38,136,622 38,136,622         38,136,622       
Instrumentos do capital próprio -                   -                   6,327,551         6,327,551       - 6,327,551 6,327,551         

Total dos activos financeiros 927,572,305     - 3,856,974,233 310,405,495   4,474,141,043  4,784,546,538    4,784,546,538  

Passivos financeiros
Descoberto bancário 24,515,968       -                   -                    -                  24,515,968       24,515,968         24,515,968       
Other payables - -                   162,868,515 - 162,868,515 162,868,515       162,868,515     
Depósitos de clientes - -                   3,457,356,387 - 3,457,356,387 3,457,356,387    3,457,356,387  
Saldos interempresariais -                   -                   5,823,781         - 5,823,781 5,823,781           5,823,781         
Títulos de Dívida - 753,612,890 - -                  753,612,890 753,612,890       753,612,890     
Outros empréstimos - -                   297,808,845 - 297,808,845 297,808,845       297,808,845     

Total dos passivos financeiros 24,515,968       753,612,890     3,923,857,527  - 4,701,986,386 4,701,986,386    4,701,986,386  

"31 de Dezembro de 2020 Total da quantia Justo valor
Nível 1 Nível 1 Nível 1 Nível 1 Nível 1 escriturada

MZN MZN MZN MZN MZN MZN MZN
Activos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 742,096,384     - - - 742,096,384     742,096,384       742,096,384     
Saldos com Bancos 418,713,014     - - - 418,713,014     418,713,014       418,713,014     
Activos financeiros detidos para negociação - - 747,901,229     747,901,229   - 747,901,229 747,901,229     
Empréstimos e adiantamentos aos clientes - - 2,325,570,175  - 2,325,570,175 2,325,570,175    2,325,570,175  
Outros créditos - - 221,249,655     - 221,249,655 221,249,655       221,249,655     
Instrumentos do capital próprio - - 6,327,551         6,327,551       - 6,327,551 6,327,551         

Total dos activos financeiros 1,160,809,397  - 3,301,048,609 754,228,780   3,707,629,227  4,461,858,007    4,461,858,007  

Passivos financeiros
Outros Passivos - - 174,700,666     - 174,700,666 174,700,666       174,700,666     
Depósitos de clientes - - 3,297,835,622  - 3,297,835,622 3,297,835,622    3,297,835,622  
Títulos de Dívida -        535,239,591 - - 535,239,591     535,239,591       535,239,591     
Outros empréstimos -        - 424,238,973     - 424,238,973 424,238,973       424,238,973     

Total dos passivos financeiros - 535,239,591 3,896,775,261  - 4,432,014,852 4,432,014,852    4,432,014,852  

Embora os títulos de dívida estejam cotados, não são negociados regularmente e, como resultado, o preço cotado não é representativo do justo valor; por conseguinte, foram
classificados no nível 2.

Apresenta-se a seguir uma comparação, dos montantes escriturados e dos justos valores dos instrumentos financeiros do microbanco que não são escriturados pelo justo valor
nas demonstrações financeiras. Este quadro não inclui os justos valores dos activos não financeiros e passivos não financeiros:
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31. Montantes devidos a partes relacionadas

(a) Partes relacionadas

As partes relacionadas identificadas, e a natureza das suas relações são detalhadas abaixo:

Descrição 2021
Xtenda Financial Holdings Limited Accionista
Xtenda Finanças Moçambique (MCB), S.A. Empresa do grupo
Angelo Eduardo Mondlane Membro do Conselho e Director Não-Executivo
Joao Jose Macaringue Membro do Conselho e Director Não-Executivo
Stephanie Walker Membro do Conselho e Director Não-Executivo
Bekithemba Moyo Membro do Conselho e Director Não-Executivo
Francis Dzanya Membro do Conselho e Director Não-Executivo
Joaquim Bila Membro do Conselho Fiscal 
Carlos Sitoe Membro do Conselho Fiscal 
Venancio Chirrime Membro do Conselho Fiscal 
Andrew Taruwona Membro do Conselho e Director Executivo
Moses Vera Membro do Conselho e Director Executivo

Descrição 2020
MyBucks, S.A. Accionista
Futurium FIN, S.A. Accionista
Pieter van Der Merwe Accionista
Joao Jose Macaringue Membro do Conselho e Director Não-Executivo
Mark Vivier Membro do Conselho e Director Não-Executivo
Andre Dauane Membro do Conselho e Director Não-Executivo
Thamsanqa Sibiya Membro do Conselho e Director Não-Executivo
Riaan Paul Membro do Conselho e Director Não-Executivo
Stephanie Walker Membro do Conselho Fiscal 
Joaquim Bila Membro do Conselho Fiscal 
Carlos Sitoe Membro do Conselho Fiscal 
George Nheweyembwa Membro do Conselho e Director Executivo

(b) Transacções com partes relacionadas 2021 2020
MZN MZN

As transacções com partes relacionadas são detalhadas abaixo:

Descrição Natureza da transacção
Xtenda Finanças Moçambique (MCB), S.A. Saldo inter-empresas 38,136,622        -                  
Xtenda Finanças Moçambique (MCB), S.A. Saldo inter-empresas (5,823,781)         -                  
Xtenda Financial Holdings Limited Subscrição de prémio de emissão 86,170,503        -                  
MyBucks, S.A. Taxas da Gestão - 49,797,153 

118,483,344      49,797,153     

(c) Compensação da Gestão chave

(i) Prestações de emprego a curto prazo 39,644,024        37,550,291     

(ii) Honorários dos administradores 4,708,329          6,592,882       

(iii) Empréstimos a directores - - 

Em 31 de Dezembro de 2021, o microbanco era controlado pela Xtenda Financial Holdings Limited, que detém 99.999% do capital social.

O pessoal chave da gestão são as pessoas com autoridade e responsabilidade pelo planeamento, direcção e controlo das actividades do
microbanco, directa ou indirectamente, incluindo quaisquer directores (executivos ou não) do microbanco.
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Demonstrações Financeiras anuais para o ano findo em 31 de Dezembro de 2021

32.

• 

• 

33. Contingências

34. Compromissos de capital
O microbanco não tinha compromissos de capital em 31 de Dezembro de 2021 (2020: nulo)

35.
Durante o ano, o microbanco não declarou quaisquer dividendos (2020: nulo).

36.

_________________________ ________________________
Contabilista Conselho de administração

Eventos subsequentes

Dividendos

O Banco Central aprovou a nomeação do Sr. Bekithemba Moyo e do Sr. Francis Dzanya como directores não executivos na
Mybucks Moçambique, Mcb, S.A Conselho de Administração em vigor a 22 de Fevereiro de 2022. Os dois administradores
representam o accionista maioritário, Xtenda Financial Holdings Limited. Não houve outros eventos significativos ou
materiais após a data do relatório que exijam a divulgação ou ajustamento das demonstrações financeiras para o ano que
terminou a 31 de Dezembro de 2021.

Relato por segmentos
O principal responsável pela tomada de decisões operacionais (CODM) foi identificado pelo microbanco como o
Administrador Delegado (CEO), que é responsável pela avaliação do desempenho e afectação de recursos do microbanco.

O microbanco reporta um único segmento, nomeadamente a banca de retalho, para o qual é disponibilizada informação
financeira numa base mensal e em relação à qual o desempenho é medido e os recursos alocados ao longo do segmento.

Não foi divulgada qualquer informação por segmento geográfico, devido ao facto de as actividades comerciais serem
predominantemente realizadas em Moçambique.  

Dentro do segmento há uma série de produtos e serviços dos quais o microbanco obtém as suas receitas. Estes incluem:

Serviços bancários transaccionais, dos quais o rendimento das taxas de transacção é divulgado na face da declaração de
rendimentos; e

Produtos de empréstimo que são concedidos a clientes de empréstimo. Há uma série de produtos concedidos pelo
segmento, tais como crédito ao consumo, empréstimos a PMEs, e agricultura, entre outros. Os detalhes destes empréstimos
são divulgados na nota 7, os juros obtidos são divulgados na nota 23.

Os compromissos de empréstimo são acordos para emprestar a um cliente no futuro, sujeitos a determinadas condições. Tais
compromissos são normalmente assumidos por um período fixo. O microbanco pode retirar-se da sua obrigação contratual
para a parte não utilizada dos limites de empréstimo acordados, dando um pré-aviso razoável ao cliente. No final do ano, o
microbanco não tinha quaisquer compromissos pendentes de empréstimo ou de aquisição de activos.

Houve litígios pendentes contra o microbanco que, se decididos contra o microbanco, resultarão em responsabilidades não
superiores a MZN 2 000 000 que, na opinião dos directores, não terão um efeito adverso significativo na posição financeira
do microbanco.

O microbanco tem compromissos no que diz respeito aos passivos da locação financeira, cujos pormenores são divulgados na
nota 17 das demonstrações financeiras.
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BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

Anúncio do Concurso Público N.° 24A002141/CP/02/2022

1. A Bolsa de Valores de Moçambique convida pessoas singulares ou colectivas, nacio-

nais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apre-

sentarem propostas fechadas para Fornecimento de Equipamento Informático.

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

mentos do Concurso ou adquirí-los na Bolsa de Valores de Moçambique, sita na Av. 

25 de Setembro, nº 1230, 5º andar, Prédio 33 andares, pela importância não reem-

bolsável de 1.000,00MT (mil meticais), para cada conjunto, a ser depositada na 

conta da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), Nº 004400018101, ou pelo NIB: 

000880000440001810180, Banco Comercial e de Investimentos (BCI).

3. O prazo de validade das propostas será de 120 dias, a contar da data-final da sua
entrega.

4. As propostas deverão ser entregues em formato físico, no endereço acima citado,
até às 10.00 horas do dia 10/5/2022, e serão abertas em sessão pública, no mes-

mo endereço, às 10.30 horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes que

desejam comparecer.

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de

60.000,00MT, para o Lote I, válida pelo prazo de 120 dias.

6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito às 10.30 horas do dia
25/5/2022, em sessão pública, a realizar na Bolsa de Valores de Moçambique, sita

na Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º Andar, Prédio 33 Andares.

7. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo

Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 20 de Abril de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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ANÚNCIO DE VAGAS 

A Rogers Aviation Mozambique Lda., procura 
candidatos qualificados para integrar o seu quadro 
de pessoal, para as seguintes posições:

-

-

-

-

-

-

-

- Assistência na placa e Load Control
(manuseio de bagagem);

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DE AQUISIÇÕES-UGEA

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Nº 24A002141/QP/01/ 2022

1. The Mozambique Stock Exchange (BVM) invites interested companies, with

representation in the national territory, to submit their Expression of Interest

in participating in the public tender Consultancy, where the Selection will be

based on Quality and Price, for the Elaboration of an Information Technol-
ogy Strategic Plan.

2. The main goal of the Mozambique Stock Exchange is to hire a company spe-

cialized in the field, for the Elaboration of an Information Technology Strate-

gic Plan, aiming to improve the alignment of Information and Communication

Technology (ICT) actions and solutions with the goals and business objectives,

as well as the ability of ICTs to respond to business needs.

3. Participation in the tender process will be restricted to a shortlist to be pre-

pared by the Contracting Entity under the terms of article 260 of the Regula-

tion for Contracting Public Works Contracts, Supply of Goods and Provision of

Services to the State, approved by Decree nº 5 / 2016, of March 8.

4. Collective Entities may obtain more information and withdraw the Terms of

Reference for the Supra Tender, at the address indicated in point 5.

5. Companies must deliver the Expression of Interest by 09 May 2022, until
10:00 am, at the following address: Av. 25 de September, nº 1230, 5th Floor,

Building 33 Floors, in Maputo City.

Maputo, 20 April of 2022

The Competent Authority

Unreadable

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

N.º 24A002141/QP/01/2022

1. A Bolsa de Valores de Moçambique convida empresas interessadas, com repre-

sentação no território nacional, a apresentarem sua Manifestação de Interesse

em participar no Concurso de Consultoria, Selecção Baseada na Qualidade e no

Preço, para Elaboração de um Plano Director de Tecnologia de Informa-
ção.

2. O objectivo principal da Bolsa de Valores de Moçambique é contratar uma em-

presa especializada no ramo, para Elaboração de um Plano Director de Tec-

nologia de Informação, com vista melhorar o alinhamento das acções e solu-

ções de Tecnologia da Informação e Comunicação com as metas e objectivos

do negócio, assim como, capacidade das TI em responder às necessidades do

negócio.

3. A Participação no processo de concurso será restrita a uma lista curta a ela-

borar pela Entidade Contratante nos termos do artigo 260 do Regulamento de

Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Pres-

tação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

4. As entidades colectivas poderão obter mais informações e levantar os Termos

de Referência do concurso supra, no endereço indicado no ponto 5.

5. As empresas deverão entregar a Manifestação de Interesse até ao dia 9 de
Maio de 2022, até às 10.00 horas, no seguinte endereço: Av. 25 de Setembro,

nº 1230, 5º Andar, Prédio 33 Andares, na Cidade de Maputo.

Maputo, aos 20 Março de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos fazendo saber que no dia 21 de Abril de 2022, pelas 12.30 horas, 
na Sala de Sessões desta Secção, será realizada a abertura de propostas em carta fechada, 
pela segunda praça, pelo preço mínimo de 2 455 000,00MT (dois milhões, quatrocentos 
e cinquenta e cinco mil meticais), para a venda em hasta pública do imóvel penhorado nos 
Autos de Execução Ordinária nº 15/20-B, movidos pelo exequente NOSSO BANCO, SA, 
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO, contra o executado MILO RAJABALI, residente no Bairro da 
Matola “A”, Q. nº 29, casa nº 721, província de Maputo, com a seguinte designação:

Verba Única
Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo, descrito sob o nº 59 881 a 
fls. 188 verso, do livro B/203 e inscrito sob nº 88 135 a fls. 40 verso, do livro G/135 a favor 
do executado MILO RAJABALI, e foi constituída uma hipoteca inscrita provisoriamente sob 
o nº 81 197, fls. 25, do livro C/111, a favor do exequente NOSSO BANCO, SA, SOCIEDADE
EM LIQUIDAÇÃO.

Todas as propostas em carta fechada deverão ser entregues até esse momento no Cartório da 
13ª Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sito na Av. 25 de Setembro, nº 
916, 4º andar, porta 402, direito, cidade de Maputo, durante as horas normais de expediente, 
pelas pessoas interessadas na compra do referido imóvel, bem como ficam notificados 
àqueles que nos termos do artº 876º, nº 2 do CPC, podiam requerer à adjudicação, bem 
assim aos titulares de qualquer direito de preferência na alienação do bem penhorado para, 
querendo, exercerem o seu direito no acto da praça.
O imóvel pode ser apreciado na Rua do Embondeiro, parcela 141/5, R/C, Bairro da Costa do 
Sol - Triunfo, cidade de Maputo, devendo contactar o fiel depositário, Dr. Célio Pimental, 
colaborador do exequente, com domicílio legal no Banco de Moçambique, Av. 25 de Setembro, 
4º andar, cidade de Maputo.

Maputo, aos 12 de Abril de 2022

A Secretária Judicial
(Ilegível)

Verifiquei
A Juíza de Direito

Maria da Luz

3414

CONCURSO DE VENDA DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 

A Afrox Moçambique, Lda lança um concurso de venda dos seguintes veículos 
automóveis “nas condições em que estão”.

Número
de Registo

Detalhes
do Veículo

Tipo de 
Veículo

Ano de 
fabrico

Kilometragem 
Actual

Condição 
do Veículo

MMP- 10-36 NISSAN UD85 Camião 
caixa aberta

2000 73,849 Em 
condições

AFL-395-MP Mercedes Benz
Actros 2644

Camião cavalo 2007 771,717 Em 
condições

A Afrox Moçambique, Lda reserva-se o direito, a seu critério, de aceitar, parcial ou 
totalmente, qualquer proposta apresentada, ou de não aceitar. 

Os interessados são convidados a contactar o Coordenador de Distribuição através 
do número de telemóvel 84 190 3996 para consultas, bem como para informações 
sobre o concurso. 

Todos os protocolos de prevenção da Covid 19 deverão ser seguidos ao aceder as 
instalações da Afrox. 

As propostas deverão ser apresentadas em envelope fechado, com a seguinte 
descrição Concurso nº VEH 2022.01 e endereçadas ao:

Coordenador de Distribuição 
Afrox Moçambique, Lda
n.º 1335/6, Av. Josina Machel
Machava  - Moçambique

Termos e condições aplicáveis estão disponíveis mediante solicitação. 

Data de encerramento do concurso: 27 de Abril de 2022, pelas 16.30 horas. 
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 RÁDIO MOÇAMBIQUE – EP

ANÚNCIO DE CONCURSO

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/DAQ/RM/2022

A Rádio Moçambique-EP convida pessoas colectivas, nacionais ou estrangeiras, 

interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas 

fechadas para fornecimento de 5 (cinco) viaturas de expediente para Rádio 
Moçambique-EP.

1. Os concorrentes deverão ser titulares do Alvará compatível com o Objecto.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar

os documentos de Concurso ou adquirí-los na Sede da Rádio Moçambique-

EP, Rua da Rádio, n.º 2, R/C, Porta n.º 57, Caixa Postal 200, Maputo, pela
importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos
meticais), por conjunto.

3. O pagamento deverá ser feito através do depósito bancário na conta nº

1010145721007-MZN, do Banco Standard Bank, SA, em nome da Rádio
Moçambique-EP e o talão de depósito deverá ser apresentado no acto do

levantamento dos Documentos do Concurso.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 3 até às
10.00 horas do dia 11 de Maio de 2022 e serão abertas em sessão pública

no mesmo endereço às 10.15 horas.

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória de

140.000,00MT (cem e quarenta mil meticais), válida por um período de

150 dias.

6. O Anúncio de Posicionamento dos concorrentes será feito em sessão pública 

no dia 19 de Maio de 2022, pelas 10.00 horas, no mesmo endereço, na

presença de quem desejar participar.

7. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços da Rádio

Moçambique-EP, aprovada pela Assembleia Geral, de 25 de Novembro de
2020.

Autoridade Competente

Maputo, aos 20 de Abril de 2022
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INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA

MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

3409

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª Secção Comercial

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 do executado: AD-
HAY-PEÇAS SOBRESSALENTES, EI, com sede na Avenida do Trabalho, 
nº 1836, nesta cidade de Maputo, FAIZAL VALENTE ALBINO GOPALGY 
e SANDRA LEBREUX SIMÕES, ambos residentes no 2º Bairro de Cha-
manculo, nº 2215, Célula “C”, nesta cidade de Maputo, para, no prazo de 
dez dias, posteriores àqueles dos éditos, reclamarem, querendo, nos Au-
tos de Execução Ordinária nº 37/21-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, desig-
nadamente:

Verba Única
Imóvel descrito na Conservatória dos Registos de Gaza, sob o número 950, 
a fls. 93, do livro B-03-R, inscrito sob o nº 2 162 a fls. 175, do livro G/03, 
a favor de Valente Albino Gopalgy, casado em regime de comunhão de 
bens com Fátima Ahmede Valigy, a favor do Banco Comercial e de Inves-
timentos, SA.

Maputo, aos 29 de Março de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE 
DE PEMBA

CERTIDÃO
Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de quatro de Abril 
de dois mil e vinte e dois, lavrada de 
folhas sessenta e quatro a sessenta e 
quatro verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número um A, 
barra dois mil e vinte e dois, deste 
Cartório Notarial, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação Notarial 
por óbito de que, às zero horas 
do dia dezanove de Maio de dois 
mil e dezanove, no domicílio, no 
distrito de Palma, província de Cabo 
Delgado, faleceu vítima, cujo código 
da causa da morte é R999, ACHIMO 
SAIDE COMBO, de então cinquenta 
e dois anos de idade, solteiro, 
de nacionalidade moçambicana, 
natural de Pemba e com a sua última 
residência no distrito de Palma, 
província de Cabo Delgado, filho de 
Saide Combo e de Amina Uazir.
Que deixou como herdeiro, seu 
filho SAIDE ACHIMO SAIDE, 
solteiro, maior, de nacionalidade 
moçambicana, natural de Palma e 
residente em Pemba, no Bairro de 
Alto Gingone.
Que não existem outras pessoas que 
por lei prefiram ou com ele possam 
concorrer à sucessão.
Que não existem herdeiros sujeitos a 
inventário obrigatório e que deixou 
bens e não deixou testamento.

Está Conforme
Cartório Notarial da Cidade de 

Pemba, aos quatro dias do mês de 
Abril do ano dois mil e vinte e dois

O Notário
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 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

 PROVÍNCIA DE TETE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES   

   ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO N.º 23F121641/CL/2022 
1. O Serviço Provincial de Justiça e Trabalho convida pessoas colectivas ou singulares interessadas a apresentarem propostas em

cartas fechadas para o seguinte concurso:

Nº do 
Concurso

Modalidade 
de Concurso

Objecto do 
Concurso

Prazo mínimo 
de Validade 

das Propostas

Data e Hora-
final para 

apresentação 
das Propostas

Data e 
hora de 

abertura das 
Propostas

Data e hora 
do anúncio de 

posicionamento

23F121641/
CL/0001/2022

Concurso 
Limitado

Contratação 
para aquisição 

de combustíveis 
e lubrificantes

120 dias
3/5/2022

11.00 horas
3/5/2022

11.30 horas
5/5/2022

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los no Serviço
Provincial de Justiça e Trabalho de Tete, sita na Av. Kenneth Kaunda, no período normal de expediente, mediante o pagamento
não reembolsável de 1.500,00MT.

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 do Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Tete, aos 18 de Abril de 2022

O Director do Serviço 
(Ass. Ilegível)

CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
Nos termos do n.º 2, 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 que os concursos abaixo 

foram adjudicados, de acordo com o seguinte:

Nº do concurso Objecto Empresa Valor

Concurso por 
Cotações Nº OM-69/
CMM/DMPF/G/21

Aquisição de camisetes, bonés e botas para  
funcionários da Direcção Municipal de 

Planificação e Finanças (Lote 1 e 2)

SERIGRAFIA E 
SERVIÇOS BELAVISTA

159.488,55MT (Lote 1)

40.248,00 MT (Lote 2)

Concurso Público 
OM-83/CMM/

DMPF/S/21

Manutenção e reparação de viaturas do CMM: 
Manutenção e reparação de motorizadas

 (Lote 1)
PERS SHOP, LDA 246.348,07MT

Manutenção e reparação das viaturas do 
VOTAU (Lote 2)

SABE BATE CHAPA, LDA 4.595.313,00MT

Manutenção e reparação de máquinas e 
tractores (Lote 4)

EMAQ, LDA 7.698.674,17MT

Maputo, Abril de 2022

A UGEA

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 33, conjugado com o n.º 2 do artigo 64, ambos do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados às empresas abaixo
indicadas:

Nº de 
Concurso

Objecto de Concurso Modalidade Adjudicatário
Valor de 

Adjudicação, 
incluindo o IVA (MT)

47K000541/
CL/0001/2022

Fornecimento de produtos alimentares e de 
limpeza

Concurso 
Limitado

SUPERMERCADO 
JULY, LDA

356.976,77

47K000541/
CC/0003/2021

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes Concurso 
por Cotações

GOPETRO 
MOÇAMBIQUE, LDA

3.268.320,00

47K000541/
CP/0002/2022

Obras de Melhoramento de Vias de Acesso no 
Distrito de Moamba, 

Lote 1: Blocos de Funganine, Baptine e 
Ndindiza Concurso 

Público

CCH CONSTRUÇÕES 
& ENGENHARIA, 

LDA

31.285.553,00

Obras de Melhoramento de Vias de Acesso no 
Distrito de Moamba, 

Lote 2: Blocos de Jone e Mabane
45.746.592,32

47K000541/
CC/0001/2022

Fornecimento de Agendas e Calendários
Concurso 

por Cotações
STOPRESS, LDA 142.155,00

Nº de Concurso Objecto de Concurso Resultado Motivo

47K000541/
CL/0001/2021

Serviços de Manutenção de 
Viaturas

Deserto
Não cumprimento com as exigências do Documento de 

Concurso, alínea a), artigo 25 do Decreto n.º 5/2016, 
de 8 de Março

Maputo, Abril de 2022 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d), 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 nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que objecto do Concurso abaixo, foi 
adjudicada à seguinte empresa:

Item
Modalidade 
do Concurso

N.º do Concurso Objecto do Concurso
Empresa 

Adjudicada 
Valor Adjudicado

1 Ajuste Directo 
41D000541/001/

AD/2022

Aquisição de Insumos 
Agrícolas no Âmbito de 

Emergência

EASI SEEDS 
NAMPULA, LDA

 2.980.500,00MT

Nampula, aos 20 de Abril de 2022

O Director do Serviço Provincial

(Ilegível)   

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO 

CONCURSO: CCU 010/ADPP/2022

FORNECIMENTO DE AUTOCOLANTES
PARA PROJECTO DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE MALÁRIA   

A ADPP Moçambique, no âmbito da implementação do Projecto de Prevenção e Controlo da 
Malária, financiado pelo Fundo Global, pretende adquirir autocolantes para a Campanha de Distribuição de 

Redes Mosquiteiras na Província de Nampula     

1. Nestes termos, A ADPP convida empresas elegíveis a apresentarem suas propostas para os seguintes
lotes, objecto do presente concurso:

LOTE I – IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE AUTOCOLANTES
LOTE II – IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE AUTOCOLANTES
2. Os concorrentes só poderão concorrer para um lote apenas.

3. Os concorrentes interessados poderão solicitar o caderno de encargos e obter informações adicionais do
concurso através do EMAIL procurement.geral@adpp-mozambique.org

4. Prazo de validação mínima das propostas deverá ser de 90 (noventa) dias, contados a partir da data-
-limite de entrega das propostas.

5. As propostas deverão ser submetidas em envelope fechado, incluindo envelope fechado com as amostras
dos autocolantes a fornecer, ambos visivelmente escrito CONCURSO NR CCU 010/ADPP/2022

6. Data-Limite: 3/5/2022, às 14.00 horas na Sede da ADPP, na Av. Massacre de Wiriamo, n.º 258 B, Ma-
chava, em Maputo

7. Serão qualificadas para avaliação as propostas que reunirem a mínima qualificação jurídica, técnica e
fiscal.

8. O concurso será realizado de acordo com o regulamento de licitação da ADPP Moçambique e em Confor-
midade com as políticas do doador.
NOTA: A ADPP Moçambique reserva-se o direito de exigir amostras e/ou visitas aos fornecedores sem-
pre que se julgue necessário.

ADPP – Moçambique - Projecto de prevenção da Malária – WV 

Av. Massacre de Wiriamo, n.º 258 B, Machava, Matola - Moçambique 

Maputo, aos 20 de Abril de 2022

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO N.º47A003641/SBQC/01/2022

Serviços de Consultoria para Prestação de Serviços de Levantamento das Condições Actuais e 
Elaboração da Proposta de Intervenção nos Sistemas de Abastecimento de Água Afectados pela 

Instabilidade na Província de Cabo Delgado 

De acordo com o artigo 33, n.º 3, alínea d) do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado às seguintes empresas:

Lote Modalidade Concorrente Vencedor
Valor de 

Adjudicação

I
Selecção baseada 
na qualidade do 

consultor

E.G.C ENGENHARIA, GESTÃO E CONSULTORIA, LDA 2.569.850,00MT

II HMR CONSULTORES, LDA 2.394.456,00MT

III HMR CONSULTORES, LDA 2.319.696,00MT

Os valores de adjudicação inclui o IVA

Maputo, aos 19 de Abril de 2022

Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE MOMA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 02 /GDM/UGEA/2022

1. Nos termos da alínea a) do no 1 do artigo 69 do Decreto no 5/2016, de 8 de Março, o Governo do Distrito de Moma convida empresas elegíveis, com 

Licenças Simplificadas e Inscritas no Cadastro Único, e Alvará a partir da 2a Classe para Empreitada de Obras de Construção, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, a apresentarem interesse em propostas fechadas para fornecimento de bens de acordo com o seguinte:

Número do Concurso Objecto Valor da Proposta Validade da Proposta 

211100
Construção de Muro de Contenção à Erosão Costeira na Vila 

Sede do Distrito de Moma
1.500,00 90 Dias 

211104
Melhoramento Localizado de Estrada Km-6/Chalaua, Via 

Jagoma num Troço de 40km 1.500,00 90 Dias 

2. De modo a velar a observância dos requisitos dos interessados, nos termos do no 2 do artigo 71 do Decreto no 5/2016, de 8 de Março, as propostas 

deverão ser entregues no endereço abaixo a serem abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 14.00 horas do dia 3/5/2022, na presença 

dos concorrentes que desejarem comparecer e o anúncio de posicionamento será em sessão pública, no mesmo endereço às 14.00 horas do dia
10/5/2022.

Endereço: Secretaria Distrital de Moma, Gabinete da UGEA
E-mail: ugeadmoma5@gmail.com 

3. A visita do local de execução das obras é obrigatória, Para contratação de empreitada de obra de construção, os concorrentes deverão comparecer no 
Serviço acima, a partir do dia 29/4/2022, devendo anexar o comprovativo na proposta.

NB: AS Empresas com Obras não concluídas ou mal paradas dos anos passados não são elegíveis no concurso acima, mesmo que reúnam 
requisitos para o efeito e apresentar cartas abonatórias é uma vantagem.

Moma, aos 6 de Abril de 2022
O Administrador Distrital

Abacar Chande
(Técnico superior de Administração Publica N1)

MUNICÍPIO DE BOANE
_______

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE BOANE 

Adenda aos Concursos

Alteração da Data Prevista para Abertura de Propostas 

e Modificação de Especificações Técnicas

1. Concurso Público para Fornecimento 2 Viaturas de Transporte de Passageiros e Mercadoria;

2. Concurso Limitado para Fornecimento de Plantas de Reflorestamento;

3. Concurso Limitado para Fornecimento de Sementes de Produção Agrícola.

Havendo necessidade de se modificar o mapa de especificações técnicas dos concursos acima 
mencionados, o Conselho Municipal da Vila de Boane torna público que fica adiada a data inicialmente 
prevista para abertura das propostas, passando para o dia 27 de Abril de 2022, à mesma hora 
prevista para cada concurso.

Boane, aos 19 de Abril de 2021
A Autoridade Competente

Presidente do Conselho Municipal

PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

MUNICÍPIO DE GURUÉ
CONSELHO MUNICIPAL 

Anúncio de Adjudicação 

De acordo com o Art. 44, alínea f ) do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 
de Março, comunica – se que foi adjudicada a empresa abaixo, de acordo com o objecto de concurso:

Ord Número do Concurso Objecto do Concurso
Concorrente 

Vencedor
Valor Incluindo 

IVA

1 090E000241/06/
UGEA/CMCG/

CONSULT./PDUL/2021

Serviços de Consultoria para 
Elaboração de Estudos e 

Projecto Executivo para as Obra 
de Asfaltagem da Estrada, Troço 

Cruz. 4 Estrada / Rio Invata 

CONSULTEC, 
CONSULTORES 
ASSOCIADOS, 

LDA 
2.112.107,10MT 

Gurué, Abril de 2022

Entidade Contratante 

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE, IP

Unidade de Gestão do Projecto

Solicitação de Manifestação de Interesse 

Oficial de Programa - Componente 2 (EMPREGA)

O Governo de Moçambique, através do Instituto Nacional da Juventude, IP, instituição tutelada pelo 
Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, com o suporte do Banco Mundial, está a implementar 
um projecto designado “Aproveitar o Dividendo Demográfico: Moçambique – Desenvolvimento e 
Empoderamento para Jovens”, e pretende aplicar parte dos recursos para a contratação de um Oficial 
de Programa para  – Componente 2 (EMPREGA).

Objectivos da Contratação
O Oficial de Programa será contratado com o objectivo de apoiar tecnicamente a coordenação e gestão do 
Programa “EMPREGA”  e o  apoio á Unidade de Gestão do Projecto (UGP) em actividades relacionadas à 
Competição dos Planos de Negócio (CPN) e Programa de Apoio à Produtividade (PAP),  tendo em conta a 
cobertura territorial do programa.

Qualificações Necessárias:

O candidato a ser contratado deverá possuir:
• Formação superior em Economia, Gestão, Contabilidade ou outras áreas afins;
• Mínimo de 5 anos de experiência em apoio de planificação e implementação de programas;
• Conhecimento do funcionamento dos programas de empreendedorismo em Moçambique, com

destaque para programas direccionados para jovens e mulheres;
• Conhecimento da legislação nacional relevante, com destaque para as Políticas da Juventude e

Emprego e questões ligadas ao género;
• Experiência com projectos e programas financiados por parceiros de desenvolvimento, em

particular o Banco Mundial, será considerada uma vantagem;

O Instituto Nacional da Juventude, IP - Unidade de Gestão do Projecto convida consultores individuais 
elegíveis a manifestarem o seu interesse em realizar o serviço. Os Consultores interessados deverão 
submeter informações demonstrando que possuem qualificações e experiência relevantes necessárias 
para executar os serviços.

O processo de selecção será de acordo com os procedimentos estabelecidos no Regulamento de Aquisições 
para Mutuários do IPF do Banco Mundial, 4ª Edição, Novembro de 2020.

Os interessados poderão obter informações adicionais e solicitar os Termos de Referência através do 
e-mail: informacoesdoconcurso@gmail.com

Os interessados deverão enviar uma carta de manifestação de interesse, bem como o Curriculum Vitae, 
em português e suas experiências, para o endereço abaixo, até às 15.30 horas do dia 6 de Maio de 
2022, com a seguinte descrição: “ MZ-SEJE-279555-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE UM OFICIAL DE 
PROGRAMA- Componente 2 (EMPREGA)”. 
De referir que somente os candidatos pré-seleccionados na lista curta é que serão contactados.

Secretaria de Estado da Juventude e Emprego
Unidade de Gestão do Projecto

Endereço: Av. 10 de Novembro, nº 74, Praceta 1196, R/C Esquerdo
Local: Cidade de Maputo

Endereço electrónico: informacoesdoconcurso@gmail.com

Item
Modalidade de 

Contratação
Objecto de 

Contratação

Data e hora de 
entrega das 
propostas

Data e hora 
da abertura 

das propostas

Validade 
das 

propostas

Garantia 
Provisória

1
Concurso 
Limitado

Concurso n ° 07/
DPFE,FPN/CL/2022 

- Prestação de
Serviços de Limpeza, 

Jardinagem e 
Desinfecção das 
instalações das 

Portagens de Utuculo 
e de Congerenge, na 
província do Niassa

4/5/2022 

10.30 horas 

4/5/2022  

  10.45 horas
120 Dias

Não Aplicável

Os concorrentes interessados poderão adquirir o Caderno de Concurso no valor de 800,00MT 

(oitocentos meticais), a partir do dia 20 de Abril de 2022, na Delegação Provincial do FE,FP 
Niassa, sito no bairro Massenger, Km 3.2, telefone 27121000/ 27121001.

Lichinga, aos 19 de Abril de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

Delegação Provincial de Niassa

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso

A Delegação Provincial do FE, FP Niassa convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais e 
Estrangeiros interessadas a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo indicado:

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia 
catorze do mês de Março do ano dois mil e vinte e dois, lavrada de 
folhas cinquenta e sete a cinquenta e oito, do livro de notas para 
escrituras diversas número 98-A, a cargo de MOMEDE FARUCO 
MAMUDO MUJAVAR, licenciado em Direito, Conservador 
e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi 
celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito 
do senhor DONALDO CARLOS BOCA, ocorrido no dia doze de 
Fevereiro de dois mil e dezassete, na altura com quarenta e nove 
anos de idade, no estado civil que era casado com Margarida 

António Mazuze Boca, de nacionalidade moçambicana, filho de 
Machambitane Carlos Boca e de Madalena Bapane Dava.
Que o autor da herança não deixou testamento nem qualquer 
disposição que expressa a sua última vontade.
Que a herança é constituída por bens móveis, imóveis e contas 
bancárias.
Que deixou como únicos e universais herdeiros, seus filhos: 
THEKHA MADALENA DONALDO BOCA, JÉSSICA DONALDO 
BOCA, MARCELA DONALDO BOCA e DONALDO CARLOS BOCA 
JÚNIOR, solteiros, naturais e residentes na cidade de Xai-Xai.

Que nos termos da lei não há outras pessoas que prefiram à 
indicada herança ou que possam concorrer a esta sucessão.
Para fins do disposto no artigo 92 do Código do Notariado em 
vigor, faz-se esta publicação em conformidade com a referida 
escritura de habilitação a que me reporto.

Está Conforme
Cartório Notarial de Xai-Xai, aos 15 de Março de 2022

O Notário
(Ilegível)

3747

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA PROVÍNCIA DE GAZA

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE XAI-XAI

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE DONALDO CARLOS BOCA

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO REF. N.º ANEP/NCB-06/EQUIP/2021

AQUISIÇÃO DE VIATURAS

De acordo com o n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

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

comunica-se a V. Excia que o objecto do concurso acima foi adjudicado conforme abaixo indicado (Preço 

DDP – Local de Destino):

Lote Designação do Lote Empresa Adjudicada Preço Adjudicado C/IVA

LOTE I
4 (Quatro) viaturas cabina dupla 4x4 

– Viatura Manual - 2.800cc
INTERAUTO COMÉRCIO 

AUTOMÓVEL, LDA 
11,298,440.00MT

LOTE II
6 (Seis) viaturas cabina dupla 4x4 - 

viatura automática - 3.000cc
RONIL, LDA 18,243,366.00MT

LOTE III

4 (Quatro) - Viaturas Comerciais
Item 3.1 - 2 Viaturas Cabina Simples 

4x4, Caixa Aberta – 4.000cc
Item 3.2 - 2 Viaturas Cabine Dupla 

4x4, Caixa Aberta – 4.000cc

CFAO MOTORS, LDA 13,774,568.07MT

LOTE IV
6 (Seis) viaturas de transporte mini-

bus de 30 lugares – 4.000cc
MILLENNIUM 2000 

MOTORS, LDA 
22,500,000.00MT

LOTE V 
4 (Quatro) viaturas de caixa aberta de 

3.5 Toneladas – 5.000cc
TÉCNICA INDUSTRIAL, SA 11,980,800.00MT

LOTE VI 
1 (Uma) Viatura Station Wagon - 

2.800cc a 3.200 cc
CFAO MOTORS, LDA 4,297,688.84MT

Maputo, aos 20 de Abril de 2022

O Director-Geral
(Ilegível)

3441

3434
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Autoridade Nacional da Educação Profissional – Direcção Geral; Av. Mao Tsé Tung Nº 72 Esq. c/ Av. Armando Tivane C. P. Nº 4063 
MAPUTO – MOÇAMBIQUE; Tel +258 21 484030/7 Fax +258 21 486127; Cel: +258 82 3209730/3043568/84 3899397

E-mail direccao.geral@anep.gov.mz; Web: www.anep.gov.mz

Autoridade Nacional da Educação Profissional – Direcção Geral; Av. Mao Tsé Tung Nº 72 Esq. c/ Av. Armando Tivane C. P. Nº 4063 
MAPUTO – MOÇAMBIQUE; Tel +258 21 484030/7 Fax +258 21 486127; Cel: +258 82 3209730/3043568/84 3899397

E-mail direccao.geral@anep.gov.mz; Web: www.anep.gov.mz

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

CONCURSO REF. N.º ANEP/EQUIP/SHOP-02/2022
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO

De acordo com o n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 
de Março, comunica-se a V. Excia que o objecto do concurso acima foi adjudicado conforme abaixo 
indicado (Preço DDP – Local de Destino):

N.º do Lote Designação do Lote Empresa Adjudicada
Preço Adjudicado C/

IVA

LOTE I

Monitor / 
Processador 

– Desktop (23
unidades) e Disco 

Externo (8 unidades)

TRIANA 2.913.534,00MT

LOTE II
LAPTOP (17 

unidades)
BYTES & PIECES 2.194.837,43MT

LOTE III
LAPTOP - Macbook 

(6 unidades)
MOZCOMPUTERS 1.631.910,05MT

LOTE IV
Impressora 

Multifuncional (4 
unidades)

MOZCOMPUTERS 239.980,01MT

LOTE V 
Equipamento 

Fotográfico e de 
Filmagem

TRIANA 775,710.00MT

Maputo, aos 20 de Abril de 2022

O Director Geral
(Ilegível)

MUNICÍPIO DE MAPUTO 
………………………………

CONSELHO MUNICIPAL

AVISO
CONDICIONAMENTO DO TRÁFEGO PARA A SINALIZAÇÃO GRÁFICA 

O Conselho Municipal de Maputo avisa a todos os munícipes, em geral, e 

aos automobilistas, em particular, que o tráfego na Avenida Mártires da 

Moeda, Rua do Farol e Viatudo Alcântara Santos, estará condicionado, a 

partir da próxima quarta-feira, dia 20 de Abril corrente, para dar lugar 

a realização de trabalhos de sinalização gráfica horizontal, obedecendo o 
seguinte horário:

Período Diurno -Das 9.00 às 15.00 horas 

Período Nocturno - Das 20.00 às 5.00 horas 

Recomenda-se aos utentes das vias mencionadas a prestarem muita 

atenção para a sinalização temporária a ser colocada e poderão recorrer 
a vias alternativas, por forma a reduzir o congestionamento de viaturas 
nas proximidades dos troços acima indicados.

Ciente dos transtornos que esta medida vai causar aos automobilistas 

e outros utentes das vias acima mencionadas, o Conselho Municipal de 

Maputo apela a compreensão e colaboração de todos.

Maputo, aos 19 de Abril de 2022
Maputo Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera   

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

__________
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
A Delegação Provincial do INSS de Nampula convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais 
ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas 
fechadas para o fornecimento de bens e prestação de serviços abaixo indicados:

N.º e Modalidade
do Concurso

Objecto
de Contratação

Data e hora 
de entrega de 

propostas

Data e hora 
de abertura de 

propostas

Valor de 
Garantia

Provisória 

11/INSS/DPN/
UGEA/2022

Concurso Limitado

Fornecimento de banners, 
cartões-de-visita, 

autocolantes, placas de 
sinalização e publicitárias, 
roll-ups, camisetes e bonés 
(bordados e estampados).

3/5/2022
 às 9.00horas

3/5/2022 
às 9.15 horas

Não exigível

12/INSS/DPN/
UGEA/2022

Concurso Limitado

Fornecimento e 
manutenção de extintores 

3/5/2022
 às 11.00 horas

3/5/2022 
às 11.15 horas

Não exigível

Os concorrentes interessados poderão apreciar e/ou adquirir os documentos de concurso na 
Sede da Delegação Provincial do INSS de Nampula, sito na Av. Trabalho, n.º 3197, R/C, Telemóvel: 
823033349, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais), para cada 
conjunto, através do depósito directo na conta n.º 3424392 do Banco Millenium bim, em nome do 
INSS - Delegação de Nampula.

As propostas deverão ser entregues no endereço acima e serão abertas em sessão pública, no mesmo 
endereço e na presença dos concorrentes que o desejarem.

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.

Nampula, Abril de 2022

Autoridade Competente

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

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

CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA 17)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos 

regularizados, a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo:

Nº de Concurso
Objecto de 

Contratação

Data, hora e local de 

concentração da visita 
Alvará

Data, Hora e Local de abertura 

do concurso

Garantia 

Provisória

Concurso Limitado 

OM 01/CMM/

ADMKMB/UGEA 

17/2022

Construção de campo 

de futebol no Bairro de 

Malhazine

Visita de carácter obrigatório no

 dia 26/4/2022,
 pelas 8.00 horas;

Local de concentração:

Administração do Distrito 

Municipal KaMubukwana

Alvará de Empreiteiros 

de obras públicas de 4ª 

classe, categoria I a VI, 

subcategoria 1ª a 14ª

Dia: 4/5/2022

Local: Administração do Distrito 

Municipal KaMubukwana

Hora de entrega: 10.00 horas

Hora de abertura:  10.15 horas

N/A

Concurso Limitado 

OM 02/CMM/

ADMKMB/UGEA 

17/2021

Construção de 
Secretaria no Bairro de 

Inhagóia “A”

Visita de carácter obrigatório no 
dia 26/04/2022, 
pelas 9.00 horas;

Local de concentração:

Administração do Distrito 

Municipal KaMubukwana

Alvará de Empreiteiros 

de obras públicas de 4ª 

classe, categoria I a VI, 

subcategoria 1ª a 14ª

Dia: 4/5/2022

Local: Administração do Distrito 

Municipal KaMubukwana

Hora de entrega: 11.00 horas

Hora de abertura: 11.15 horas

N/A

Concurso por 

Cotações OM 03/

CMM/ADMKMB/

UGEA 17/2022

Fornecimento de 
4 aparelhos de ar-

condicionado 
N/A

Alvará Compatível com 

a natureza do objecto de 

contratação

Dia: 25/4/2022

Local: Administração do Distrito 

Municipal KaMubukwana

Hora de entrega: 12.00 horas

Hora de abertura: 12.15 horas

N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias para Concursos Limitado e por Cotações;

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos dos concursos no endereço indicado no n° 6, no horário das 

8.00 até 15.30 horas, a partir do dia 19/4/2022.

4. Os documentos do concurso Limitado poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil

meticais), e o pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo, conta em meticais NIB 000105610000000243263, no

BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de recibo emitido pela Recebedoria Municipal do Bairro 25 de Junho “A” ou Recebedoria Municipal de Zimpeto, ambas

situadas no Distrito Municipal KaMubukwana.

5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,

aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.

6. As propostas deverão se entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer a sessão. 

Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas.

Conselho Municipal de Maputo

Administração do Distrito Municipal KaMubukwana

Av. de Moçambique, Rua São Pedro, n° 5314

Maputo – UGEA 17 3434

3440

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE SAÚDE DA CIDADE
HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d), n°3 do artigo 33, conjugado com o n° 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 

Obras Públicas, Fornecimento e Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se 

que foram adjudicados os objectos de concursos abaixo:

Nº de 
Concurso

Objecto de Contratação Concorrente e o preço

58L001251/
CP/01/22

Fornecimento de combustível e lubrificantes PETROMOC, SA  
pelo valor de 2.739.143,75MT

58L001251/
CL/01/22

Prestação de serviços de Manutenção e reparação do Imóvel 
do Hospital Geral José Macamo e 10 (dez) Centros de Saúde 
da área (parte hidráulica, eléctrica, carpintaria e serralharia 

OBRA RÁPIDA  – CONSTRUÇÕES E LIMPEZA 
pelo valor de 4.782.271,90MT

58L001251/
CL/03/22

Prestação de serviços de catering e aluguer de tenda gigante 
ao Hospital Geral José Macamo  

ALPA CATERING, LDA 
pelo valor de 843.800,00MT

58L001251/
CL/04/22

Fornecimento de géneros alimentícios (pão) ao Hospital Geral 
José Macamo

PADARIA E PASTELARIA HANHANA, LDA
 pelo valor de 1.140.000,00MT

58L001251/
CC/01/22

Prestação dos serviços de reparação, manutenção de 
reclames luminosos e montagem de sinaléticas ao Hospital 

Geral José Macamo

KANHISSA SOLUÇÕE, LDA pelo valor de 
349.830,00MT

58L001251/
AD/02/22

Prestação dos serviços de, manutenção e reparação de viatura 
de marca Toyota Land Cruiser (tipo ambulância) em uso no 

Hospital Geral José Macamo

CFAO MOTORS MOZAMBIQUE, LDA 
pelo valor de 500.000,00MT

58L001251/
AD/03/22

Prestação dos serviços de, manutenção e reparação de viatura 
de marca Nissan Hard Body em uso no Hospital Geral José 

Macamo

MOTOCARE, LDA 
pelo valor de 250.000,00MT

58L001251/
AD/04/22

Manutenção e assistência técnica de 2 (dois) elevadores
ELEVADORES MICROPROCESSOR, LDA 

pelo valor de 1.000.000,00MT

58L001251/
AD/05/22

Prestação de Serviços de Segurança da viatura Ford Ranger 
do Hospital Geral José Macamo

CARTRACK, LDA 
 pelo valor de 14.460,00MT 

58L001251/
AD/07/22

Prestação dos serviços de, manutenção e reparação de viatura 
de marca KIA em uso no Hospital Geral José Macamo

INTERCAR, LDA 
pelo valor de 250.000,00MT

58L001251/
AD/08/22

Prestação dos serviços de, manutenção e reparação de viatura 
de marca Ford Ranger em uso no Hospital Geral José Macamo

INTERAUTO, LDA 
pelo valor de 250.000,00MT

Maputo, aos 20 de Abril de 2022

A autoridade Competente

(Assinatura Ilegível)

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 10946L para Ouro e Minerais Associados, no distrito de 

Chiúta, na província de Tete, a favor da requerente RAY MINERALS, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15   28   0,00 33   02  10,00

2 -15   28   0,00 33   03  30,00

3 -15   30  30,00 33   03  30,00

4 -15   30  30,00 33   05  30,00

5 -15   30  40,00 33   05  30,00

6 -15   30  40,00 33   05  50,00

7 -15   36   0,00 33   05  50,00

8 -15   36   0,00 33   03  20,00

9 -15   34  50,00 33   03  20,00

10 -15   34  50,00 33   02  40,00

11 -15   34   0,00 33   02  40,00

12 -15   34   0,00 33   02  10,00

Maputo, aos 31/3/2022

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
3754

3754

3754

3754

AVISO

AVISO

AVISO

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 10942L para Ouro e Minerais Associados, no 

distrito de Chiúta, na província de Tete, a favor da requerente SOLACE, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15   21   0,00 33   29  50,00

2 -15   22  20,00 33   29  50,00

3 -15   22  20,00 33   30  50,00

4 -15   21  30,00 33   30  50,00

5 -15   21  30,00 33   30   0,00

6 -15   21   0,00 33   30   0,00

7 -15   21   0,00 33   34  30,00

8 -15   21  10,00 33   34  30,00

9 -15   21  10,00 33   32   0,00

10 -15   28  10,00 33   32   0,00

11 -15   28  10,00 33   24  40,00

12 -15   21  30,00 33   24  40,00

13 -15   21  30,00 33   25  30,00

14 -15   16  30,00 33   25  30,00

15 -15   16  30,00 33   26  20,00

16 -15   21   0,00 33   26  20,00

Maputo, aos 31/3/2022

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

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 

10944L para Ouro e Minerais Associados, nos distritos de Chifunde e Marávia, na província de Tete, a favor da requerente 

GRACETY, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -14   42   0,00 32   16   0,00

2 -14   40   0,00 32   16   0,00

3 -14   40   0,00 32   15   0,00

4 -14   30  40,00 32   15   0,00

5 -14   30  40,00 32   20  40,00

6 -14   40   0,00 32   20  40,00

7 -14   40   0,00 32   19  30,00

8 -14   42   0,00 32   19  30,00

Maputo, aos 31/3/2022

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

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 

10956L para Ouro e Minerais Associados, no distrito de Chiúta, na província de Tete, a favor da requerente GREATSTONE,  

LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15   21  30,00 33   24  40,00

2 -15   25  30,00 33   24  40,00

3 -15   25  30,00 33   14  30,00

4 -15   21  30,00 33   14  30,00

Maputo, aos 30/3/2022

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

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 
10943L para Ouro e Minerais Associados, no distrito de Chiúta na província de Tete, a favor da requerente SNIPER 
MINERALS, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15   47   30,00 33   16   10,00

2 -15   47   30,00 33   23    0,00

3 -15   54   20,00 33   23    0,00

4 -15   54   20,00 33   22   10,00

5 -15   55    0,00 33   22   10,00

6 -15   55    0,00 33   21    0,00

7 -15   53   50,00 33   21    0,00

8 -15   53   50,00 33   19   10,00

9 -15   52   50,00 33   19   10,00

10 -15   52   50,00 33   18    0,00

11 -15   51    0,00 33   18    0,00

12 -15   51    0,00 33   16   10,00

Maputo, aos 31/3/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
3754
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL SUPREMO

LISTA PROVISÓRIA DO CONCURSO DE NOVOS INGRESSOS À CATEGORIA DE TÉCNICO 
SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO N1

N Nome dos candidatos Documentos em falta Ponto de Situação

1 Abdul Rafique Mussagy Chande Admitido

2 Abdulsatar Ussene Assane Não apresenta certificado para 
a vaga exigida e nem áreas afins Excluído

3 Abílio Artur Patrício Admitido

4 Acácio Luís Monjane Admitido

5 Alcídio Lucas Macameiro Não apresenta certificado para 
a vaga exigida e nem áreas afins Excluído

6 Anatol Sebastião Vilanculos E, F Admitido condicionalmente

7 António Zeferino Tembe Admitido

8 Armindo das Neves Puhereque Mevua Admitido

9 Cecília de Fátima Mário H Admitido condicionalmente

10 Egonha das Neves Miguel Admitido

11 Élcio Eurico Apolónio Tembe Admitido

12 Eliseu João Fernando Chaúque Admitido

13 Ernesto Argentina Cumbe Admitido

14 Florindo Mateus Admitido

15 Fortunato José da Cunha do Amaral C, D, E, Admitido condicionalmente

16 Guilherme Filipe Johane Júnior C, D, E, Admitido condicionalmente

17 Hélio Armando Sendela B Admitido condicionalmente

18 Ivete Rosa Alfredo Jaieia Macaringue Admitida

19 Jaime Eusébio Chirrinze B Admitido condicionalmente

20 Jéssica Cláudia José Jorge Não apresenta certificado para 
a vaga exigida e nem áreas afins Excluída

21 Lamete Luís Augusto Mocha Admitido

22 Leonel Lemuel Matola Admitido

23 Lourenço André Cossa B Admitido condicionalmente

24 Marchel Márcio Boaventura Apala Admitido

25 Mercídio Américo Huo Admitido

26 Muhamad Yassin Mahomed N. Jamal Admitido

27 Nélcia da Emília Mendes Não apresenta certificado para 
a vaga exigida e nem áreas afins Excluída

28 Nerson Augusto Fernando Admitido

29 Onixor Pita Archilde Chichava B Admitido condicionalmente

30 Ornélio José Luís Mahingue Admitido

31 Paulo Augusto Macie B, C Admitido condicionalmente

32 Rotraud Luz Domingos E Admitido condicionalmente

33 Virgílio Alfredo Matimbe Admitido

34 Winny Erjota Ricardo Nuvunga Não apresenta certificado para 
a vaga exigida e nem áreas afins Excluída

Legenda:

Requisitos Gerais 

A) Certidão de registo de nascimento ou fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade actualizada;

B) Fotocópia autenticada do Certificado de habilitações literárias exigidas para o provimento do
lugar;

C) Certidão do Registo Criminal em original,

D) Certidão de Aptidão física e mental para exercício da actividade, em original;

E) Duas fotografias tipo-passe;

F) Comprovativo de inscrição ou comprovativo do serviço militar;

G) Outros documentos exigidos nos termos da lei;

H) Curriculum Vitae detalhado e;

I) Compromisso de honra que não se encontra na situação de aposentado.

Instruções:

Os candidatos admitidos condicionalmente deverão apresentar os documentos em falta, ou 
entregues com vícios, de acordo com a legenda acima no prazo de (15) dias, contados da segunda 
e última publicação do aviso de publicação da presente lista de candidatos admitidos e excluídos na 
fase documental. Findo este prazo apenas os admitidos serão submetidos as entrevistas, conforme 
o caso, cujo calendário será publicado oportunamente.

Maputo, aos 13 de Abril de 2022
O presidente do Júri 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE ZAMBÉZIA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DAS OBRAS PÚBLICAS                  
REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO

ADITAMENTO AO ANÚNCIO DO CONCURSO Nº 47E001261/CP/0004/2022

Foi publicado um anúncio no jornal “Notícias” do dia 9 de Abril de 2022, cujo o 
objecto do concurso: Reabilitação de 500 Fontes de Abastecimento de Água, 
em 22 Distritos da Província da Zambézia, divididos em cinco (5) lotes, 
tendo havido falhas durante a elaboração. Assim sendo, vimos por meio desta 
informar que no número 7 do anúncio, onde se lê;  

“As propostas, devidamente seladas, com indicação clara do Concurso, devem 
ser entregues na RGEAC da Direção Provincial das Obras Públicas de Zambézia 
(DPOPZ), sita na Av. Josina Machel, nº 652, C.P. nº 36, na Cidade de Quelimane, até 

10.00 horas do dia 20 de Abril de 2022. A abertura das Propostas terá lugar a 
partir das 10.15 horas do dia 3 de Maio de 2022, no endereço acima indicado. 
A abertura das propostas é pública, será na presença dos concorrentes ou seus 
legítimos representantes que queiram assistir ao acto de abertura’’. 

Passa a ler-se:

As propostas, devidamente seladas, com indicação clara do Concurso, deverão 
ser entregues na RGEAC da Direção Provincial das Obras Públicas de Zambézia 
(DPOPZ), sita na Av. Josina Machel, nº 652, C.P. nº 36, na Cidade de Quelimane, até 

às 10.00 horas do dia 3 de Maio de 2022. A abertura das Propostas terá lugar a 
partir das 10.15 horas do dia 3 de Maio de 2022, no endereço acima indicado. 
A abertura das propostas é pública, será na presença dos concorrentes ou seus 
legítimos representantes que queiram assistir ao acto de abertura’’.

Pelos transtornos causados, pedimos as sinceras desculpas.

Quelimane, aos 19 de Abril de 2022
O Director Provincial

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
INSTITUTO DO PATROCÍNIO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
O Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica de Inhambane convida empresas interessadas e elegíveis, a 
apresentarem propostas fechadas, para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Número/objecto
Modalidade 

de 
concurso

Data-
limite de 

entrega das 
propostas

Data e hora 
de abertura

Data do 
anúncio do 

posicionamento 
dos concorrentes 

Valor da 
garantia 

provisória 

Custo do 
caderno de 

encargos

23I000441/CP/02/2022-
Fornecimento de 

Combustível e 
Lubrificantes

Concurso
Público

14/5/2022
9.00 horas

14/5/2022
9.15 horas

15/5/2022 
9.00 horas -------   1000,00MT

23I000441/CP/07/2022- 
Fornecimento de 

Maquinaria, Equipamento 
e Mobiliário

Concurso
Público

14/5/2022
10.00 horas

14/05/22
10.15 horas

15/4/22
10.00 horas   -------- 1000,00MT

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 no Departamento de 
Administração e Finanças desta Delegação, mediante depósito do valor correspondente e não reembolsável.
O período de validade das propostas é de 120 dias.  
Endereço: 

Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica de Inhambane

 Rua de Tete- Junto da Conservatória dos Registos e Notariado 

Telf. nº 293-20661/4 ou 87-6000664, Cidade de Inhambane

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 20 de Abril de 2022

O Delegado Provincial 

Rafael Daniel Macuácua

(Técnico Superior de Assistência Jurídica)

   Balane1, Rua de Tete-junto a Conservatória dos Registos e Notariado Tel. 293-20661/4 ou 87-6000664

3426
162

91

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



PUBLICIDADE 45Quarta-feira, 20 de Abril de 2022

________

Aviso
Propostas de Normas Moçambicanas em Fase de Inquérito Público

Nos termos da alínea c) do artigo 4 do Decreto n.º 81/2020, de 9 de Setembro que aprova o Estatuto Orgânico do Instituto 
Nacional de Normalização e Qualidade - IP, conjugado com o n.º 2 do artigo 9 do Decreto n.º 59/2009 que aprova o 
Regulamento de Normalização e Avaliação da Conformidade, o INNOQ, IP torna público que se encontram concluídas 
as Propostas de Normas Moçambicanas (PrNMs) na área de Segurança e Saúde Ocupacional, conforme abaixo indicado:

Lista de Propostas de Normas Moçambicanas (PrNMs) - 2022
Área de Segurança e Saúde Ocupacional

CTN 20 - Comissão Técnica de Normalização – Segurança e Saúde Ocupacional

1. PrNM 1132:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído - Procedimento
Técnico.

2. PrNM 1133:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Análise Gravimétrica de Aerodispersóides Sólidos Colectados
sobre Filtros de Membrana - Método de Ensaio.

3. PrNM 1134:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Método de Colecta e Análise de Fibras em Locais de Trabalho -
Análise por Microscopia Óptica de Contraste de Fase - Método de Ensaio.

4. PrNM 1135:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional aos Raios X nos Serviços
de Radiologia - Procedimento Técnico.

5. PrNM 1136:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional ao Calor - Procedimento
Técnico.

6. PrNM 1137:2022 - Norma de Higiene Ocupacional – Calibração de Bombas de Amostragem Individual pelo Método
da Bolha de Sabão - Procedimento Técnico.

7. PrNM 1138:2022 - Norma de Higiene Ocupacional – Colecta de Material Particulado Sólido Suspenso no Ar de
Ambientes de Trabalho - Procedimento Técnico.

8. PrNM 1139:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional a Vibrações de Corpo
Inteiro - Procedimento Técnico.

9. PrNM 1140:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional a Vibrações em Mãos e
Braços - Procedimento Técnico.

10.  PrNM 1141:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação dos Níveis de Iluminância em Ambientes Internos de 
Trabalho - Procedimento Técnico.

Estas PrNM(s) estãrão em período de Inquérito Público durante 60 dias, entre os dias 18 de Abril a 16 de Junho de 
2022. Durante esta fase de Inquérito Público, todos os interessados têm a possibilidade de consultar, comentar e propor 
melhorias aos documentos, bem como verificar a sua influência sobre os seus próprios interesses, de modo a iniciarem 
o processo de adaptação.

Informa-se também que as consultas poderão ser realizadas no Centro de Documentação do INNOQ, IP, Bairro do Zimpeto, 
Parcela 7168/D1/7- Maputo, durante as horas normais de expediente.

Instituto Nacional de Normalização e Qualidade - INNOQ, IP

Publique-se

A Autoridade Competente 

(Ilegível)

3445

O seu parceiro para a qualidade

Tel: +258 21344600 | Fax: +258 21344610 | Cell: +258 82 4756985| Linha verde: 800300600| www.innoq.gov.mz
Av. Moçambique | Parcela 7168/D1/7 | Bairro do Zimpeto | C.P: 2983;

Maputo - Moçambique

Instituto Nacional de Normalização e Qualidade

DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO  

Concurso Público Nº 52A002341/CP/003/2022

A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) convida empresas interessadas 
a apresentarem propostas fechadas para fornecimento e instalação de 
equipamento informático com vista a criação da sala multimédia para 
a Universidade Eduardo Mondlane (Especificações Técnicas constantes dos 
Documentos do Concurso).

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
Documentos de Concurso ou adquirí-los mediante solicitação por escrito na 
UGEA Central a funcionar no edifício da Reitoria, Campus Universitário, Av. Julius 
Nyerere, n.º 3453, Maputo, entre às 8.00 e 15.00 horas, pela importância não 
reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais) a ser depositada na conta 
170475561 – UEM do Millennium BIM.

As propostas deverão ser entregues no endereço acima até às 10.00 horas locais 
do dia 12 de Maio de 2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, 
às 10.15 horas do dia 12 de Maio de 2022, na presença dos concorrentes que 
desejarem comparecer. 

O posicionamento dos concorrentes será anunciado no dia 18 de Maio de 2022, 
às 10.30 horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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 20 de Abril de 2022

A Directora
(Ilegível)

3734
3447

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 10941L para Ouro e Minerais Associados, nos 
distritos de Chifunde e Marávia, na província de Tete, a favor da requerente REEFLEX, LIMITADA, com 
as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -14   40    0,00 32   20   40,00
2 -14   30   30,00 32   20   40,00
3 -14   30   30,00 32   25   50,00
4 -14   31   40,00 32   25   50,00
5 -14   31   40,00 32   28   50,00
6 -14   33    0,00 32   28   50,00
7 -14   33    0,00 32   36   40,00
8 -14   33   40,00 32   36   40,00
9 -14   33   40,00 32   28   50,00

10 -14   36   20,00 32   28   50,00
11 -14   36   20,00 32   28   30,00
12 -14   32   20,00 32   28   30,00
13 -14   32   20,00 32   26   30,00
14 -14   37   30,00 32   26   30,00
15 -14   37   30,00 32   23   40,00
16 -14   40    0,00 32   23   40,00

Maputo, aos 31/3/2022
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

3754

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E 

TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO 

DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE MANUEL FERREIRA 

MAHUMANE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e quatro de Março de 
dois mil e vinte e dois, exarada 
de folhas sessenta e um a folhas 
sessenta e três, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
trinta, traço “B”, barra BAÚ, deste 
Balcão, a cargo da Notária em 
exercício, ROBERTINA CRISTINA 
NHAMBI MAURÍCIO JAGÁ, foi 
celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de MANUEL FERREIRA 
MAHUMANE, de então sessenta e 
quatro anos de idade, casado que 
era sob o regime de comunhão 
de adquiridos com Carolina 
Alberto Seth Langa, com última 
residência habitual no Bairro T3, 
Infulene, Matola.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade, tendo deixado como 
únicos e universais herdeiros 
de seus bens, seus filhos: 
LEONOR LÍGIA MAHUMANE 
CHISSINGUE, casada, residente 
no Bairro do Zimpeto, Maputo, 
RAÚL MANUEL MAHUMANA, 
solteiro, maior e residente 
na Matola, LÚCIA MARTA 
MAHUMANA, solteira, maior, 
residente na Matola, OCTÁVIO 
PAULO MAHUMANA, solteiro, 
maior e residente no Bairro T3, 
Matola, IDALINA FERREIRA 
MAHUMANA, solteira, maior, 
residente no Bairro de Tsalala, 
Matola e a cônjuge sobreviva 
acima mencionada, residente na 
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 do 
falecido.

Está Conforme

Matola, aos 14 de Abril de 2022

A Notária
(Ilegível)

3752

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 10957L para Ouro e Minerais Associados, nos distritos de Marávia e Zumbo, 
na província de Tete, a favor da requerente KATIKA, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -14   56   40,00 31   04    0,00

2 -14   56   40,00 31   00    0,00

3 -14   55    0,00 31   00    0,00

4 -14   55    0,00 31   06   30,00

5 -14   52   30,00 31   06   30,00

6 -14   52   30,00 31   21   20,00

7 -14   51    0,00 31   21   20,00

8 -14   51    0,00 31   23    0,00

9 -14   57   20,00 31   23    0,00

10 -14   57   20,00 31   20    0,00

11 -14   54   30,00 31   20    0,00

12 -14   54   30,00 31   09   30,00

13 -15   00    0,00 31   09   30,00

14 -15   00    0,00 31   08   40,00

15 -14   55   10,00 31   08   40,00

16 -14   55   10,00 31   04    0,00

Maputo, aos 31/3/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo) 3754

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

Anúncio de Concurso
1. No âmbito do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimentos de Bens e Prestação de

Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, O Departamento de Aquisições do Ministério
da Economia e Finanças convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o provimento
dos seguintes serviços:

N° do Concurso
Objecto do 
Concurso Lotes

Modalida-
de

Validade 
da 

proposta

Prazo de entrega das 
propostas e

Documentos de Quali-
ficação e ou Manifesta-

ção de Interesse

Data de abertura 
das propostas

Data de 
Posicionamento dos 

Concorrentes

Valor da
Garantia 
em MT

Provisória

Data Hora Data Hora Data Hora

04 
CP/27A000100/2022

Aquisição 
de Equipa-
mento In-
formático

Lote I –
 50 Computado-

res de Mesa

Concurso 
Público

120 Dias 10/5/2022 9.00 horas 10/5/2022
9.15 

horas
26/5/2022

9.00 
horas

93.750,00MT

Lote II –
 5 Impressoras 
Multifuncionais

Concurso 
Público

120 Dias 10/5/2022 9.00 horas 10/5/2022
9.15 

horas
26/5/2022

9.00ho-
ras

43.750,00MT

04/
CL/27A000100/2022

Prestação 
de Serviços 
de Limpeza 
Edifício II

Concurso 
Limitado

120 Dias 2/5/2022 9.00 horas 2/5/2022
9.15 

horas
19/5/2022

9.00ho-
ras

N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-
los no Departamento de Aquisições, sito na Avenida Julius Nyerere, nº 449/469, 13º andar, Torre A, pela importância 
não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais), das 8.00 às 15.00 horas, de 2ª a 6ª feira.

3. Para o efeito os concorrentes deverão depositar a quantia na conta n° 3110000131 do Absa Bank Moçambique, SA
em nome do Ministério da Economia e Finanças e apresentar o talão de depósito no endereço acima referenciado.

4. As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues no Departamento de Aquisições, sito na Avenida
Julius Nyerere, n.º 449/469, 13º andar, Torre A, de acordo com o horário e datas indicados na tabela.

Maputo, Abril de 2022

O Departamento de Aquisições
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com o n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os concursos abaixo foram adjudicados ao seguintes concorrentes:

N.º do Concurso
Modalidade de 

Concurso
Objecto de Concurso Concorrente

Valor de 
Adjudicação

No04K020551/CL/04/2021 CL Aquisição de uma viatura dupla cabina
INTER-AUTO COMÉRCIO 

AUTOMÓVEL, LDA
2,345,000.00MT

No04K020551/CPC/06/2021 CPC
Fornecimento de material de 

construção e ferragem
FERRAGEM KICHOSSA, LDA 87,000.00MT

No04K020551/CPC/09/2022 CPC
Concurso para a manutenção das 

instalações do serviço
VASCO F. CUMBE V.C.B 

REABILITAÇÕES, E.I  
345,750.00MT

No04K020551/CPC/08/2022 CPC
Contratação de empresa para prestação 

de serviços gráficos
NGOMA INTERPRISE, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA
284,310.00MT

No04K020551/CPC/10/2022 CPC

Contratação de empresa para 
manutenção dos equipamentos de 
segurança (câmaras de vigilância e 

vedação eléctrica)

INFINITY HOLDING, LDA 189,540.00MT

No04K020551/CPC/07/2022 CPC Prestação de serviços de catering
COMPLEXO PALHOTA 

RESIDENCIAL, LDA
284,169.60MT

No04K020551/CPC/15/2022 CPC
Contratação de empresa para reparação 

e manutenção de ar-condicionados
ZA CONSULTING E TECNOLOGY, 

LDA
146,905.20MT

Boane, Abril de 2022

A Autoridade Competente
(Assinatura ilegível)

4464

AEROCLUBE DE INHAMBANE

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocam-se os sócios do Aeroclube de Inhambane, 
para uma reunião da Assembleia Geral Ordinária a ter 
lugar na sua sede, no Aeródromo de Inhambane, no dia 
13 de Maio do corrente ano, pelas 19.00 horas, com 
a seguinte agenda de trabalhos:

a) Apreciação e aprovação do relatório de Contas do
Conselho de Direcção do exercício 2021; (alínea

b) do artº.20)

b) Aprovação do plano de actividades para o ano em
curso; (alínea d) do artº.17)

c) Eleição do Presidente da Mesa da Assembleia
Geral; e

d) Diversos.

NB: Esta Assembleia reunir-se-á com qualquer número 

de sócios presentes, meia hora depois da hora marcada, 

nos termos do n.º 5, do artigo 20 dos Estatutos do Clube.

Inhambane, aos 18 de Abril de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Hélsio Azevedo)
161

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE FUNHALOURO

SECRETARIA DISTRITAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1. O Governo do Distrito de Funhalouro, na Província de
Inhambane convida  pessoas singulares ou colectivas,
nacionais ou estrangeiras, interessadas e que
reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem e
manifestarem interesse para a fiscalização das obras
de Construção da Secretaria Administrativa da
Localidade de Tome.

2. Os Termos de Referência poderão ser levantados no
seguinte endereço: Secretaria Distrital de Funhalouro.

3. As manifestações de interesses deverão ser
entregues até às 8.00 horas do dia 29/4/2022, no
endereço acima descrito em invólucro selado, com a
identificação completa do concorrente e do objecto
de contratação.

4. A visita ao local das obras terá lugar no dia
27/4/2022, pelas 11.00 horas.

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 nº 5/2016, de 8 de
Março.

Funhalouro, Abril de 2022

Autoridade Competente

Manuel Narciso Pumule
Secretário Permanente do Distrito
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

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

Nº Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor (MT)

39A002552/CP/037/2022 Ajuste Directo Arrendamento de imóvel para a Delegação de Nampula MBOH MADY KABA UNIPESSOAL LIMITADA 1.128.600,00

39A002552/AJ/061/2022  Ajuste Directo
contratação de empresas para a Operacionalização da Central Mini-Hídrica de Majaua, Distrito 

de Milange, Província da Zambézia
CANAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA 21.770.775,00

ANÚNCIO DE CONCURSOS DESERTOS

De acordo com o artigo 61 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se que os seguintes concursos ficaram desertos :

Nº Concurso Modalidade Objecto Motivo

39A002551/
CL/026/2022

Concurso Limitado Contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte para a Delegação do Niassa Falta de Concorrentes

39A002551/
CL/027/2022

Concurso Limitado 
Contratação de empresa para prestação de Lavagem de viaturas,Fornecimento de Combustivel e lubrificantes a delegação do Funae 

no Niassa
Desclassificação de todos concorrentes

39A002551/
CL/028/2022

Concurso Limitado
Contratação de empresa para prestação de fornecimento de Material de escritório para a Delegação do Niassa das Mini Centrais 

Fotovoltaicas de Mavago, Mecula, Muembe e Matchedje
Desclassificação de todos concorrentes

39A002552/
CP/001/2022

Concurso Público Obras de construção do edifício da mini-central de Matondovela, no Distrito de Mecula, Província do Niassa Desclassificação de todos concorrentes

39A002552/
CP/167/2021

Concurso Público Obras de reabilitação das mini-central de Chiloane no Distrito de Machanga e Chissinguana no Distrito de Buzi, na Província de Sofala Desclassificação de todos concorrentes

FUNAE- SEDE: Rua da Imprensa, n.º 256, 6º andar, portas 607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: funae@funae.co.mz, Cidade de Maputo.

 Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
   Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280      

Sistema de Gestão Ambiental com  Certificado Nº PT10/03200   
    Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200  
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL 
KAMPFUMU

5ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito 
Municipal KaMpfumu correm éditos de trinta (30) 
dias, citando o executado DANIEL CHAFUZEIRA 
TIMANE, residente em parte incerta, para, no prazo de 
5 (cinco) dias, que começa a correr depois de findo o 
dos éditos, tudo a contar da data referente à segunda 
e última publicação deste anúncio, pagar ou nomear 
bens à penhora, podendo também deduzir oposição 
em sede da Acção Executiva para Pagamento da 
Quantia Certa, com Processo Comum, Forma 
Sumária nº 80/21-A, na qual a move a exequente 
CLIFTON MEADOWS MOZAMBIQUE, LDA, pelos 
fundamentos constantes da petição inicial, conforme 
o duplicado que se encontra à disposição no Cartório
desta Secção, onde o poderá levantar dentro das
horas normais de expediente, sob cominação de vir a
ser devolvido à exequente, o direito de nomeação de
bens à penhora.

KaMpfumu, aos 14 de Março de 2022

O Juiz de Direito
Dr. César Jorge Zunguze

O Escrivão de Direito
Frederico Ruben Pelembe

3372

Anúncio do Concurso Público N.º 003/INNOQ/CP/RAQ/2022

1. O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade convida empresas interessadas a
apresentarem propostas fechadas, para Fornecimento de Material do Escritório.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o documento 
do concurso ou levantá-lo nas instalações do INNOQ, sitos na Av. de Moçambique,
Parcela 7168/D1/7 - Bairro do Zimpeto, pela importância não reembolsável de
1.000,00MT.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, até ao dia 10 de
Maio de de 2022 – 9.00 horas. Serão abertas em Sessão Pública, no mesmo dia, 30
minutos depois do fecho da entrega das propostas, na presença dos concorrentes que 
desejarem comparecer.

4. O anúncio do posicionameto dos concorrentes terá lugar no dia 6/5/2022, pelas
9.30 horas na Sala de Reuniões do INNOQ, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer.

5. O período de validade das propostas será de 90 dias.

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

Maputo, aos 20 de Abril de 2022
Autoridade Competente

Instituto Nacional de
Normalização e Qualidade

O seu parceiro para a qualidade

 Tel: +258 21344600 | Fax: +258 21344610 | Cell: +258 82 4756985| Linha verde: 800300600| www.innoq.gov.mz
Av. Moçambique | Parcela 7168/D1/7 | Bairro do Zimpeto | C.P: 2983;

Maputo - Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
9ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO
Faz-se saber que nesta Secção e Cartório deste Tribunal correm éditos de 15 
(quinze) dias, a contar da afixação deste edital, citando os executados BRUNO 
MIGUEL COSSA e EULÁLIA IVADINA NOVELE COSSA, residentes no Bairro Djuba, 
Q. 01, casa nº 1, cidade da Matola, para, no prazo de 10 (dez) dias, findos os éditos,
pagarem ao exequente BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA (BIM),
a quantia de 756 321,41MT (setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e
vinte e um meticais e quarenta e um centavos), juros, custas e demais despesas
legais, ou, nomearem bens à penhora suficientes para o referido pagamento, nos
Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa com Processo
Ordinário, nº 21/21/C, que este lhes move, sob pena de o direito de nomearem
bens à penhora ser devolvido ao exequente, podendo dentro do mesmo prazo
deduzirem embargos ou agravos do despacho de citação no prazo de oito dias,
nos termos conjugados nos artigos 811, nº 1, 836º, nº 1, al. a), nº 2, 685º, nº 1 do
C.P. Civil.
Mais notifica-se aos executados, para dentro do mesmo prazo constituirem
mandatários judiciais na área de jurisdição deste Tribunal ou nela indicarem o
domicílio no qual irão receber as notificações, sob pena de não ter seguimento
qualquer recurso que vier interpor, ou ser de nenhum efeito qualquer oposição
que deduzir, nos termos dos art. 60º, nº 1 e 33º, ambos do diploma legal acima
citado.
A cópia da petição inicial encontra-se à sua disposição no Cartório desta Secção,
podendo ser obtida em qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente.

Matola, aos onze dias do mês de Abril do ano dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça

3387

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
11ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima Primeira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo correm éditos de vinte dias, contados da segunda e última publicação deste 
anúncio, citando o executado BATALHA TOMÉ, com última residência no Bairro 
Muahivire, quarteirão 2/UC Muacothaia, nº 121, província de Nampula, para, no prazo 
de dez dias, que começa a correr depois de finda a dilação de quinze dias, a contar 
da data da citação, cujo dia do termo do prazo lhe será indicado, pagar ao exequente 
a quantia de 547 968,35MT (quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e 
sessenta e oito meticais e trinta e cinco centavos) ou, no mesmo prazo, nomear bens 
suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, 
nos termos do artigo 812 do C.P.C, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito 
ao exequente, prosseguindo assim, a execução os seus termos, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial, que a esta vai junto para lhe ser entregue no acto 
da citação, com a respectiva nota legal, devendo ser advertido que a falta de contestação 
será condenado no pedido, nos Autos de Execução Ordinária nº 62/2021/B.

Maputo, aos 17 de Março de 2022

A Ajudante de Escrivão de Direito
Lurdes Elias Macandja Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Ercília Felecidade Matavel Sebastião

3408

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU

5ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal 
KaMpfumu correm éditos de trinta (30) dias, citando o 
executado PEDRO VASCO MATAVELE, residente em parte 
incerta, para, no prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr 
depois de findo o de éditos, tudo a contar da data referente à 
segunda e última publicação deste anúncio, pagar ou nomear 
bens à penhora, podendo também deduzir oposição em sede 
da Acção Executiva para Pagamento da Quantia Certa, com 
Processo Comum, Forma Ordinária, nº 92/16-B, na qual o 
move o exequente BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE 
(BIM), SA, pelos fundamentos constantes da petição inicial, 
conforme o duplicado que se encontra à disposição no Cartório 
desta Secção, onde o poderá levantar dentro das horas normais 
de expediente, sob cominação de vir a ser devolvido ao exequente 
o direito de nomeação de bens à penhora.

KaMpfumu, aos 14 de Março de 2022

Juiz de Direito
Dr. César Jorge Zunguze

Escrivão de Direito
Frederico Ruben Pelembe

3411

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Citando Credores Desconhecidos

Pela Nona Secção correm termos processuais uns Autos de 
Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, registados 
sob o nº 47/17/C, que a exequente DÉGUÈ SOLUTION, LDA, 
move contra a executada MAURÍCIO COMERCIAL, SOC. UNIP., 
LDA, sita no Bairro Tsalala, Qº 72, casa nº 72, no Município da 
Matola, representada pelo senhor Maurício Nélson Sanduana, 
para o pagamento da dívida no valor de 567 500,00MT 
(quinhentos e sessenta e sete mil e quinhentos meticais), 
foram penhorados:

Verba única
Um imóvel com quinze (15) compartimentos inacabados e dois 
semi-acabados, num espaço vedado com 900 metros quadrados, 
sito na Rua do Círculo, também conhecida por Rua da Mesquita, 
parcela 712, Qº 87, Bloco 6, próximo do senhor Luís Cipriano 
Conceição-chefe do quarteirão, no Bairro de Tsalala, Município 
da Matola.

Total dos bens penhorados: 400 000,00MT (quatrocentos mil 
meticais).

Desta forma, são citados os credores desconhecidos para 
procederem à reclamação dos seus créditos no prazo de 20 
(vinte) dias, contados da segunda e última publicação deste 
anúncio, finda a dilação de 15 (quinze) dias.

Matola, aos seis dias do mês de Abril de dois mil e vinte e dois
Escrivã de Direito

Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça 3751

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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3446

COMUNICADO

A Empresa FORÇA DA CONSTRUÇÃO, EI 
comunica  aos clientes, parceiros e público em 
geral o desligamento do vínculo contratual 
com o Sr. BRUNO FENIAS KHEFASSE 
LANGA, portador do BI nº 110100037549N, 
emitido em Maputo, aos 24/2/2020 e se 
distancia de qualquer transacção que o 
mesmo venha a fazer envolvendo o nome da 
empresa supracitada.

Maputo, aos 19/4/2022

Ass: José Feniasse Langa

3759

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
CONSERVATÓRIA DO REGISTO E NOTARIADO DE MARRACUENE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE PAULO EZEQUIEL COSSA MUIAMBO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de oito de Abril de 
dois mil e vinte e dois, exarada de folhas quinze a quinze verso, do livro 
de notas para escrituras diversas número dois “A”, barra dois mil e vinte 
e dois, desta Conservatória, perante mim, SÉRGIO JOÃO SOARES PINTO, 
Conservador e Notário Superior, em exercício nesta Conservatória, foi 
lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de PAULO 
EZEQUIEL COSSA MUIAMBO, que era solteiro, natural da Manhiça, filho 
de Ezequiel Mungone Muiambo e Zilpa Cossa, já falecidos, com última 
residência no Bairro Ndlavela-Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição de 
última vontade e ainda pela mesma escritura pública foram declarados 
como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus filhos: DONALDO 
PAULO MUIAMBO, KEVEN PAULO MUIAMBO, CARLA PAULO MUIAMBO 
e ZILPA PAULO MUIAMBO, menores, naturais de Maputo e residentes no 
Bairro Guava-Marracuene.
Que não há quem com eles concorra à sucessão e da herança fazem parte 
bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Marracuene, aos 14 de Abril de 2022

A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)

3758

A VOZ DO CIDADÃO

Munícipes queixam-se
de estradas e falta de água
A PRECARIEDADE das vias 
de acesso e a escassez de 
água potável preocupam ci-
dadãos em Manica que, en-
trevistados pelo “Notícias” 
afirmam que o problema 
deve ser resolvido urgen-
temente. Circular pelas es-
tradas de Manica tornou-se 
martírio. Com a excepção 
da Estrada Nacional número 
Seis (EN6), maior parte das 
vias asfaltadas ou terrapla-
nadas, apresenta buracos 
enormes que têm sido a cau-
sa da danificação precoce dos 
meios de transporte.

Baptista Salomão Lucas, 
pedreiro de 34 anos de idade, 
residente no Bairro 5, na ci-
dade de Chimoio, diz ser di-
fícil sair de casa quando cho-

ve, uma vez que os buracos 
se multiplicam a ponto de os 
próprios peões enfrentarem 
dificuldades para transpo-
-los.

Segundo Lucas, esta si-
tuação fica a dever-se à ero-
são e a falta de manutenção
imediata por partes das au-
toridades responsáveis que
à semelhança dos cidadãos
apenas lamentam o proble-
ma. Neste contexto, apelou
ao município a prestar aten-
ção a este problema.

Por seu turno, Rosa Pe-
nicela, estudante de 17 anos,
residente no bairro Bloco-9,
afirma que na época chuvosa
Chimoio se torna uma cidade
inóspita e constrangedora,
por as vias de acesso serem

vulneráveis à erosão que tor-
na a vida dos munícipes um 
pesadelo. O pouco trabalho 
que tem sido levado a cabo 
pela edilidade, redunda sem-
pre em fracasso uma vez que, 
após a manutenção a chu-
va destrói tudo. Sugere que 
o município crie condições
para que as estradas sejam
resilientes às intempéries.

Cipriano Fazenda, 32 
anos, outro cidadão interpe-
lado pela nossa Reportagem, 
afirma ser difícil levar uma 
vida normal sem água, uma 
vez que o ser humano neces-
sita deste recurso para viver. 
Porém, segundo ele, durante 
o mês, a água apenas jorra 15
dias e nos restantes a popula-
ção recorre aos furos, muitos

deles sem protecção e com 
água imprópria para o con-
sumo humano. Esta situação, 
na sua óptica, tem gerado 
alguns problemas de saúde, 
não sendo raros os casos de 
diarreias e outras doenças de 
origem hídrica.

Venâncio Araújo Ma-
nuel, 26 anos, cobrador de 
transporte semicolectivo de 
passageiros, lamenta a pre-
cariedade das vias de acesso. 
Faz referência à questão da 
danificação precoce de via-
turas, numa altura em que o 
município cobra taxas cujos 
proventos, na sua opinião, 
deveriam ser canalizados 
para a reparação das vias de 
acesso.

A 
PRODUÇÃO global 
no sector pecuário na 
província de Manica 
atingiu, no ano passa-
do, 13.306 toneladas 

de carne contra as 9497 conse-
guidas em 2020, segundo deu 
a conhecer, há dias, o direc-
tor provincial de Agricultura e 
Pescas, Ernesto Lopes.

Falando em representação 
da governadora de Manica, 
Francisca Tomás, na cerimónia 
de lançamento da campanha 
de vacinação animal referen-
te a 2022, Lopes disse que, no 
global, a província registou um 
aumento da produção pecuária 
na ordem de 40,1 por cento.

Contribuiu para o alcan-
ce dos resultados, segundo a 
fonte, as vacinações obrigató-
rias, os banhos caracicidas, a 
disponibilidade de vacinas e a 
implementação das medidas 
para o controlo do movimento 
de animais e seus subprodutos.

No entanto, Lopes lamen-
tou ter registado um decrésci-
mo em 12 por cento na produ-
ção de carne bovina. Das 1537 

Baptista Lucas, residente do Bairro 5 Rosa Penicela, do bairro Bloco-9 Cipriano Fazenda Venâncio Araújo Manuel   

Produção pecuária 
ascende a 13 mil toneladas

toneladas produzidas em 2020, 
no ano seguinte a província 
contabilizou 1352.

Na província de Manica, os 
dados do arrolamento do gado 

bovino em 2021 indicam um 
efectivo de 258.494 cabeças. 
Para este ano, a cobertura va-
cinal registou um decréscimo 
médio ao passar de 99,2 por 

cento em 2020 para 83,6 em 
2021, tendo sido imunizados 
os bovinos contra carbúnculo 
hemático e carbúnculo sinto-
mático.

A disponibilidade de vacinas foi determinante para o aumento da produção

Com o objectivo de assegu-
rar a defesa sanitária dos efecti-
vos pecuários, de acordo com o 
nosso interlocutor, a província 
de Manica investe anualmente 
e em média, o equivalente a 
cinco milhões de meticais para 
a realização de campanhas sa-
nitárias.

Tal investimento, de acor-
do com Lopes, surge da com-
preensão do governo de que 
as cadeias de valor da pecuária 
possuem um grande potencial 
para a geração de renda fami-
liar, criação de emprego e con-
tribuição na economia, asse-
gurando também a resiliência 
das populações às mudanças 
climáticas que assolam o país.

Por isso, o governante ape-
lou aos produtores presentes 
em Mavonde, a não baixar os 
braços perante os resultados 
positivos que a província tem 
vindo a registar nos últimos 
tempos, sublinhando que os 
desafios que nos esperam pela 
frente são enormes e o ca-
minho a percorrer é longo, 
principalmente nos domínios 
do acesso às tecnologias resi-
lientes, mercado, prevenção e 
controlo de doenças animais.

O director provincial de 
Agricultura e Pescas disse ser 
necessário encontrar soluções 
consistentes para a problemá-
tica da prevenção e controlo de 
doenças animais, operaciona-
lização dos tanques caracici-
das, roubo de gado e comer-
cialização pecuária.

TRABALHADORES da empresa Sementes de Mo-
çambique (SEMOC), em Manica, estão em greve 
silenciosa. O facto fica a dever-se à falta de paga-
mento de salários, há 18 meses. 

Com esta situação, os trabalhadores dizem es-
tar a passar por muitas dificuldades, estando neste 
momento sem capacidade para sustentarem as 
suas famílias, uma vez que não têm outra fonte de 
geração de renda.

Falando em anonimato, um dos trabalhadores 
da empresa lamenta o facto dizendo que a falta 
de salários por cerca de um ano e seis meses está 
a trazer enormes constrangimentos, que incluem 
viver de oferta de amigos e pessoas de boa von-
tade.

Segundo o trabalhador, a paz deixou de reinar 
em sua casa por falta de salário. E para cobrir al-
gumas despesas correntes bem como assegurar os 
estudos dos filhos, teve que vender o mobiliário 
que tinha em sua casa. “Vendi toda a minha mo-
bília para poder suportar algumas necessidades 
caseiras. Por outro lado, os meus filhos já não têm 
uniforme escolar, razão pela qual são frequente-
mente expulsos das aulas. Estou a viver de ajuda. 
Quando exigimos os nossos patrões, eles não di-
zem nada e intimidam-nos dizendo que este as-
sunto não deve ser público, sob pena de quem o 
fizer perder o emprego”, disse um dos grevistas.

Outro grevista que também preferiu falar na 
condição de anonimato disse que a situação é de 
longa data. “Então como havemos de viver? Te-
mos família por cuidar. E a ser assim, o que po-

demos fazer para sobreviver e colocar pelo menos 
duas refeições na mesa?”, questionou.

Alguns trabalhadores disseram ao “Notícias” 
que tiveram que prescindir dos serviços de água 
e luz por falta de recursos financeiros. A empresa 
fornecedora de água teve que interromper o abas-
tecimento por falta de pagamento.

Gonçalves Canivete, representante da SEMOC 
em Manica, reconheceu a falta de salários, tendo 
dito que a empresa não está contemplada no Or-
çamento Geral do Estado, estando neste momen-
to a sobreviver de recursos próprios.

Neste sentido, pediu calma aos trabalhadores 
da firma, tendo garantido que o problema está a 
ser resolvido ao mais alto nível, porém, sem avan-
çar datas. “A direcção da empresa está a envidar 
esforços no sentido de, a breve trecho, resolver o 
problema de salários dos meses em atraso. Na ver-
dade, o trabalhador deve receber o seu ordenado 
mas, em contrapartida, não estamos a produzir o 
suficiente”, disse Gonçalves Canivete.

Acrescentou que não estando em actividade, é 
natural que não haja salários. “Nós estamos a sen-
sivelmente quatro ou cinco anos sem produzir”, 
disse o representante.   

Por sua vez, o delegado provincial da Ins-
pecção de Trabalho em Manica, Eusébio Mateus, 
instado a comentar sobre o assunto disse não ter 
conhecimento da falta de salários, daí que pro-
meteu se inteirar do assunto para poder dirrimir 
o conflito nesta firma que se dedica à produção de
sementes melhoradas no país. 

Trabalhadores da SEMOC 
sem salários há 18 meses

Mais água para munícipes de Chimoio

Há dezoito meses que os trabalhadores da SEMOC não auferem os seus ordenados

O CONSELHO Municipal de Chimoio projecta 
construir até 2023 cerca de 500 furos e siste-
mas de abastecimento de água ao nível dos 34 
bairros da urbe, um programa que está sendo 
levado a cabo desde Novembro de 2021.

No âmbito desta iniciativa, de Novembro 
de 2021 a esta parte, a edilidade abriu 50 furos 
em alguns bairros da cidade bem como em 
instituições públicas, como é o caso dos cen-
tros de saúde.

Constitui objectivo do projecto, segundo 
o edil de Chimoio, João Ferreira, reduzir as
distâncias percorridas pelos munícipes para
aceder às fontes do precioso líquido e acabar
com o consumo de água imprópria.

O projecto visa, igualmente, eliminar a 
problemática da falta de água na cidade ca-
pital da província, principalmente na época 
seca, e deste modo melhorar a qualidade de 
vida dos munícipes.

Para o efeito, o município entregou cinco 
fontanários que se juntam aos 45 concedidos 
no ano passado, sendo que neste momento 

decorre o processo de perfuração e colocação 
de bombas manuais e outros tipos de acessó-
rios inerentes. 

Relativamente aos pequenos sistemas de 
abastecimento de água e fontanários, Ferrei-
ra disse que o município está em processo de 
identificação de zonas críticas que mais ne-
cessitem deste recurso para proceder com a 
edificação de modo a reduzir distâncias per-
corridas pelos munícipes.

“Em muitos bairros da cidade, os mu-
nícipes não consomem água potável quer a 
proveniente do Fundo de Investimento e Pa-
trimónio do Abastecimento de Água (FIPAG) 
quer a dos fontanários. Neste momento, a 
aposta da edilidade é fornecer água a todos, 
pois ninguém terá que percorrer mais de 250 
metros para ter este recurso. Nós queremos 
abrir furos com um distanciamento de menos 
de 500 metros um do outro de modo a criar 
facilidades aos consumidores”, explicou o 
edil de Chimoio.

O autarca acrescentou que para a abertu-

ra de furos, a edilidade recorre a meios pró-
prios, o que reduz os custos na execução, di-
ferentemente dos anos anteriores em que se 
adjudicava às empresas de construção. 

“Nós estamos a proceder à abertura de 
furos de água com a nossa própria máquina e 
o custo oscila de 50 a 100 mil meticais cada.
Esta variação depende da profundidade dos
solos, pois quando abrimos um poço com
mais de 80 metros gastamos muito combus-
tível em relação ao de 30 metros. Mas estamos 
a avançar de forma satisfatória”, defendeu.

Segundo João Ferreira, os pequenos siste-
mas de abastecimento de água em constru-
ção poderão ser geridos pelos munícipes de 
cada bairro visando garantir a sua manuten-
ção, sustentabilidade e durabilidade.

Alguns munícipes de Chimoio congratu-
laram a iniciativa da edilidade em construir 
furos e pequenos sistemas de abastecimento 
de água ao nível dos bairros pois, segundo 
eles, vai minimizar o sofrimento da popula-
ção e elevar a sua qualidade de vida.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode par-
tilhar as suas reflexões sobre temas da actualidade 
política, económica e social. Os originais das cartas 
de opinião não devem ter mais de 150 palavras, po-
dendo ir até 500 quando sejam de análise. A Redac-
ção reserva-se o direito de as condensar. Encoraja-se, 
sobretudo, aos jovens a partilharem as suas reflexões 

sobre o dia-a-dia das suas comunidades, do país e do 
mundo, bastando enviar as cartas para o endereço 
cartas@snoticias.co.mz, indicando o nome comple-
to, número do documento de identificação e contacto 
telefónico. O “Notícias” reserva-se o direito de não 
publicar opiniões ou análises que choquem com a sua 
linha editorial.

CARTAS

XIGOVIYA
ARTUR SAÚDE

artusaude3@hotmail.com

ARÃO VALOI

NO momento em que escrevo este artigo, chove torren-
cialmente em Maputo e em algumas partes do país. Com a 
situação, tornou-se desafiante sair da minha casa, algures 
no bairro de Guava, distrito de Marracuene, província 
de Maputo. Não há transporte público. A minha última 
tentativa de sair de carro foi um desastre: o carro mer-
gulhou na água e esta atingiu algumas partes sensíveis 
do motor e de seguida, o veículo imobilizou-se. Os 
custos da sua reparação são enormes. 

Em todo o mundo, as vias de acesso desempe-
nham um papel crucial no processo de desenvolvi-
mento sócio-económico dos países. Elas funcionam 
como motor da economia, impulsionando a activida-
de comercial e facilitando a mobilidade e/ou circula-
ção de pessoas e bens. Em Moçambique, a situação 
não foge à regra. Quando há uma estrada nova, toda 
a região a brangida é influenciada positivamente.  
Infra-estruturas são construídas ao longo da via, re-
gista-se uma melhoria no custo de vida, consideran-
do que os produtos essenciais para a sobrevivência 
humana chegam com mais facilidade, as pessoas 
deslocam-se sem nenhum problema, há sempre uma 
tendência de electrificação da área, os veículos que 
circulam na via tem mais tempo de vida útil, entre 
outros elementos.

Estas duas notas introdutórias levam-me ao assun-
to que pretendo abordar neste artigo. A situação das 
vias de acesso no distrito de Marracuene, Província 
de Maputo. Trata-se de um distrito que está localizado 
nas “barbas” da cidade de Maputo. De facto, grande 
parte  da população laboral de Marracuene trabalha na 
cidade. Entretanto, a situação de transitabilidade nes-
te distrito é dramática, arrepiante e agoniante, princi-
palmente nos dias de chuvas torrenciais, onde as vias 
transformam-se em autênticas lagoas. 

Para um ser normal é difícil acreditar que em pleno 
século 21, aqui ao lado da cidade de Maputo, capital 

do país, ainda seja possível circular em vias idênti-
cas as do distrito de Marracuene. Em dias de chuva 
é possível ver carros (não interessa a cilindrada ou o 
tamanho) a mergulharem em charcos e outros tantos a 
ficarem paralisados no meio das ruas devido a diverso 
tipo de avarias, principalmente por causa da água ou 
dos solavancos e enormes buracos existentes na gran-
de maioria das vias. 

Nestes dias, porque o transporte público (chapas) 
deixa de operar, a população dos bairros de Guava, 
Mateque, Maningue, Abel Jafar, entre outros, é sub-
metida a momentos penosos devendo caminhar desde 
as rotundas de CMC e Albazine para os seus destinos. 
Como isso é possível aqui ao lado da cidade capital? 

Em tempos passados, escrevemos aqui neste es-
paço que existem duas ruas/avenidas importantes que 
deviam ser a prioridade de qualquer governante do 
distrito de Marracuene, devido a sua importância es-
tratégica e abrangência, nomeadamente, (1) a Rua da 
FAO e (2) a Avenida Dom Alexandre. É evidente que 
existem outras vias importantes, mas  mencionamos 
estas pela sua característica de conectividade entre 
Maputo e Marracuene.

Para o caso específico da Rua da FAO já o disse-
mos que ela é importante não só por conectar o Mu-
nicípio de Maputo aos bairros de Guava, Mateque, 
Maningue e Abel Jafar, mas sobretudo por ser uma al-
ternativa para chegar à FACIM e ao Cemitério de Mi-
chafutene. Significa que se trata de uma via importante 
para descongestionar a EN1, principalmente na fase 
da abertura da FACIM. Num passado recente, houve 
uma tentativa  de pavimentação da via por parte de al-
guns residentes do bairro, organizados em associação. 
O governo do distrito esteve presente no lançamento 
da primeira pedra, na rotunda do CMC, mas a iniciati-
va não foi além da construção de uns 100 ou 200 me-
tros. Depois disso, nada mais aconteceu. A iniciativa, 
que esperava apoio dos agentes económicos tais como 
o operador do areeiro e do próprio governo, não avan-

çou e o pavé montado, transformou-se em oficina dos 
camiões que transportam areia vermelha extraída do 
enorme buraco nas imediações da rotunda do CMC.

O prolongamento da Dom Alexandre é, se calhar, 
a via mais extensa que liga a Rotunda do Albasine à 
Vila de Marracuene. É sem dúvidas uma importante 
via para os residentes do distrito porém, é provável 
que o investimento para esta via seja mais alto quando 
comparado à rua da FAO.

De todas as formas, o distrito de Marracuene, na 
voz do seu administrador, Shafee Sidat, diz não ter 
fundos para a pavimentação das referidas vias. Ob-
viamente não se tratando de uma área municipalizada 
e com o deficitário Orçamento de  Estradas atribuído 
pelo Governo Central no processo de orçamentação, o 
distrito tem pouco espaço de manobra. 

Entretanto, acreditamos que é possível buscar par-
cerias com privados ou mesmo com outras entidades 
públicas autónomas, tais como a Administração Na-
cional de Estradas (ANE) e o Fundo de Estradas (ins-
tituição de âmbito nacional, dotada de personalidade 
jurídica e com autonomia administrativa e financeira, 
tutelada pelo Ministro da Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídrico). 

Igualmente esperamos que o governo do distrito 
na sua relação com os agentes económicos faça chegar 
este grito de socorro dos residentes de Marracuene. 
Por exemplo, qual é a responsabilidade do empresário 
que opera o areeiro na Rua da FAO? Limita-se a ex-
tracção de inertes e construção de outras infra-estrutu-
ras ao longo da estrada?

Com estas linhas, gostaríamos de apelar às enti-
dades competentes (Governo Central, ANE, Fundo de 
Estradas) para olharem com alguma atenção a situação 
em que se encontra o distrito de Marracuene em ter-
mos de vias de acesso. Igualmente  queremos apelar 
ao nosso administrador para que, de vez em quando, 
se faça o nivelamento das ruas. Honestamente, é um 
martírio conduzir pelas ruas de Marracuene!

ALTO. Bastante alto. Magro e com bexigas encrusta-
das na cara. O queixo quadrado e desprovido de qual-
quer capilosidade traduzia o tipo carancudo que era o 
professor Jafar, um gajo mau. Ainda assim, o tratáva-
mos carinhosamente, às vezes como “txitxa” de portu-
guês, outras vezes como Dharmendra, dada a sua ori-
gem indiana e com alguns tiques de vedeta de cinema. 
Durante os dois anos que tive a grata honra de privar 
com ele nunca o vi sorrir uma única vez. Dharmendra 
era seguramente um professor bastante temido, intrans-
ponível, carancudo, mas de uma elevada desenvoltura 
cientifica. Aquele indiano conhecia e tratava a língua 
portuguesa com uma leviandade impressionante. Foi 
com o professor Jafar que aprendi as mais elementa-
res regras de  construção frásica, sobretudo a beleza 
da língua portuguesa. Comecei a perceber as primeiras 
noções ou regras essenciais de ortografia, morfologia 
e sintaxe.

Um dia desses o professor Jafar, do alto do seu pe-
destal, dirigiu-se a mim e atirou:

“- A redacção da tua prova foi muito bem con-
seguida. Se calhar deves começar a pensar em se-
guir uma área ligada à língua. Pensa nisso.”

Na verdade, não tinha ainda despertado para esse 
quadrante. Não pensava noutra coisa que não fosse 
seguir as peugadas do meu melhor amigo, o meu pai. 
Queria simplesmente ser piloto de navios. E depois 
tinha a escola situada bem defronte da entrada dos 
navios ao porto. Ficava com o corpo inchado quando, 
à entrada ou saída do porto, o meu pai fazia questão 
de apitar ruidosamente e a malta toda gritava “olha 
ali o pai dele...o piloto Magaia.” E todos olhavam 
para mim com um misto de inveja e admiração. Ora 
bolas, era uma sensação única, vê-lo  ali garbosamente 
uniformizado acenando presidencialmente do topo da 
ponte do comando do navio. Por isso não queria ser ou-
tra coisa que não fosse piloto de navios. Mas o raio do 

professor Jafar tramou-me o sonho. Recordo-me que 
durante um trabalho para fazer em casa, um dos meus 
colegas, por sinal um tipo bastante indisciplinado, ti-
nha acabado de desembarcar de Angola, arrancou-me 
a folha de exercício e copiou literalmente todo o tex-
to, naturalmente, autenticando-o como seu. No dia de 
entrega do exercício, o professor Jafar reclinou-se na 
minúscula cadeira e chamou o rapaz:

“- Miguel Santa Cruz, esta redacção não é tua. 
E pelo estilo até imagino de quem seja...diga-me 
que estou errado...”

O tipo olhou para mim desconfiado. Encolhi os 
ombros. O angolano transpirava abundantemente 
diante o temível Jafar...até que num raro momento de 
inteligência retorquiu:

- “Professor, na verdade, desde que cheguei a
Moçambique tenho procurado estudar com os me-
lhores de cada disciplina...e esse exercício fiz com 
aquele colega ali...” - e apontou o dedo na minha di-
recção. Dharmendra resmungou e tossicou duas vezes. 
Alisou os longos cabelos e olhou para mim sinistra-
mente:

“ - É verdade isso?!” -  Um desconfortante e ge-
lado silêncio tomou conta da sala de aulas: estava entre 
o terrível professor Jafar e temível arruaceiro Miguel
Santa Cruz. 

A minha resposta fica implícita, como um texto 
com o final em aberto.  

A verdade é que a partir daquele dia passei a ter 
uma espécie de “ajudante de campo” angolano. Tinha 
os lanches que quisesse e ninguém ousava sequer le-
vantar a voz ou contrariar-me. O gigante  angolano 
passou a ser o meu melhor amigo. De uma assenta-
da era uma espécie de assistente do professor Jafar e 
corrigia os testes dos meninos das classes anteriores...e 
também era o filho do piloto...

Eu era um gajo importante!

LOURENÇO CASTIGO

OS cidadãos estão paulatinamente a abandonar as medi-
das decretadas pelas autoridades para prevenção da Co-
vid-19, nomeadamente o uso da máscara em locais pú-
blicos, assim como a desinfecção das mãos com água e 
sabão ou cinza ou ainda com álcool.

Sou utente do transporte público e o que se assiste na 
viagem é mesmo de arrepiar, tendo em conta que num 
passado não muito  distante estivemos numa situação 
penosa em que diariamente nos chegavam informações 
tristes sobre infecções, mortes, internamentos de pessoas 
próximas e não só.

Acontece que os utentes estão pouco se importando 
com as medidas, sendo que se fazem ao interior de viatura 
sem a máscara e, para agravar a situação, são os primeiros 
a dinamizar conversa, o que implica tirar gotas de saliva 
que se espalham pelo interior do veículo. Se estiver infec-

tado, o risco de contaminar os outros é maior.
Encontrámos, igualmente, um outro grupo de compa-

triotas que traz consigo a máscara presa nas orelhas, mas 
baixam-na de modo que a boca e o nariz fiquem a desco-
berto.

O mais aborrecido ainda é o facto de alguém, mesmo 
sabendo que está com constipação ou gripe, não se im-
portar em tossir desprovido da máscara. Ou seja, baixa 
mais a máscara para poder tossir, o mesmo acontecen-
do quando atende uma chamada telefónica. Estamos no 
Inverno e certamente que as gripes vão aparecer. Aliás, 
há cada vez mais pessoas a se ressentirem de dores de 
garganta.

As autoridades de saúde ainda não disseram que o 
novo coronavírus foi vencido ou que estamos suficiente-
mente  imunizados a ponto de podermos nos relacionar 
sem receio de sermos contaminados.

Sendo assim, as medidas ainda estão em vigor e os 

cidadãos têm a obrigação de cumprir. O vírus ainda está a 
circular, daí que as medidas prevalecem.

Entretanto, o não uso  de máscara está igualmente a 
ser notório até nas igrejas, no local de trabalho e em aglo-
merados. Muitos compatriotas já não se importam com o 
uso da máscara, provavelmente por pensarem que o pro-
blema é dos outros e se as coisas se complicarem, certa-
mente que não será do seu lado.

Enganam-se! É preciso recordar que o problema pode 
começar comigo e alastrar-se até os outros. Houve  sem-
pre a primeira pessoa a ser infectada pelo novo coronaví-
rus para que esta doença fosse de nível global.

Por isso, continuemos a observar as medidas. E os 
transportadores devem continuar a ser rigorosos com os 
passageiros. Aliás, pede-se responsabilidade  aos passa-
geiros de modo que sempre que estiver na viatura façam 
o uso da máscara. O mesmo apelo é extensivo ao local de
trabalho.

Professor Jafar

Pavimentação de estradas: 
Marracuene pede socorro 

Onde estão a máscara e o álcool?

NUM’VAL PENA!
Leonel Abranches

leonelmagaia.sn@gmail.com

Saujineta
GUNTER foi um dos primeiros cidadãos da República 
Democrática Alemã (RDA) que conheci a circundar pe-
los becos dos quintais de caniço dos subúrbios do meu 
bairro, movido pela paixão ou pelo amor que teve pela 
Saujineta. A Saujineta era uma moça negra do bairro que 
cintilava nas farras nocturnas que organizávamos no iní-
cio dos anos 80. Estas farras ocorriam frequentemente, 
nas noites de sexta-feira e sábado. Na verdade, eu pes-
soalmente, viria a ter uma aproximação com a Saujineta 
a partir de um dia em que iria aturar a fila de pão, na 
Padaria “Pão Nosso”, no Chamanculo. Como se sabe, 
nesses tempos, as filas nas padarias implicavam que 
pernoitássemos. Se, por exemplo, a padaria abrisse às 
cinco horas da manhã, tinha que se estar na fila no dia 
anterior, geralmente, por volta das oito ou nove horas da 
noite para se conseguir os lugares cimeiros. Nesse dia, 
a Saujineta pediu-me que fosse com ela e chegados ao 
“Pão Nosso” integramos a fila. Íamos já preparados para 
enfrentar as noites frias de Inverno. Curiosamente, o que 
não consegui reparar é que já em fila indiana e pela noi-
te adentro, a Saujineta fora abordada e aceite para uma 
relação amorosa pelo sujeito que lhe seguia. Estabele-
cida a concórdia entre eles desapareceram para algures 
que até hoje nunca soube onde foi. Sei apenas que se 
envolveram sexualmente a tal ponto de a Saujineta se 
desvirginar nessa noite. Soube disso porque aparece-
ra com parte da capulana ensanguentada, facto que lhe 
obrigou a permanecer nessa situação até a hora do início 
de venda do pão. Com efeito, à hora em que os dois re-
tornaram à fila, já não dava jeito que a Saujineta desse 
um salto à casa para se lavar e voltar à mesma. Com-
pramos o pão e regressamos para casa. Comecei a des-
confiar que algo tivesse sucedido pela forma desajeitada 
com que caminhava. Mancava, dando passos com muita 
dificuldade. Começava a clarear, tornando-se visíveis as 
marcas de sangue nas suas peças de vestuário. Já perto de 
casa, vimos a mãe da Saujineta a varrer a parte externa 
do quintal. Olhei para a Saujineta e notei nela a preo-
cupação de como se justificar pelo sucedido, já que fa-
cilmente se notava que algo estranho acontecera. A mãe 
reparou bem nela e quando a Saujineta entrou dentro do 

quintal, tratou logo de despachar o saco de pão na mesa. 
Pegou no balde e foi ao tambor metálico de água para 
nela meter a água e ir tomar o banho. Isso fez desconfiar 
ainda muito mais a mãe, porque numa manhã tão fria 
como aquela o normal e habitual era aquecer primeiro 
a água. Chamou a filha para o quarto e perguntou o que 
sucedera. Depois de muita insistência, confessou que se 
envolvera sexualmente com o rapaz da fila. Ainda tenta-
ra sem sucesso localizar o rapaz. Surpreendentemente, 
meses depois, a barriga da Saujineta foi crescendo. Ti-
nha engravidado naquela fatídica noite. O bebé nasceu 
e cresceu sem que se conhecesse o pai, até aos dias de 
hoje. Saujineta viveu muito tempo deprimida, acentua-
da pelo “bullying” dos rapazes da zona, até que decidiu 
saltar o arame para a África do Sul. Foi uma aventura 
inglória por onze meses. Ela acabou regressando. Pau-
latinamente começou a frequentar a vida nocturna de 
24 de Julho, perto da antiga “Interfranca” e foi por lá 
onde encantou o coração de Gunter que, não resistindo 
ao amor por ela, decidiu apresentar-se aos pais da Sau-
jineta, prometendo juras de casamento. Foi nessa altura 
que Gunter se simpatizou com a rapaziada do nosso 
bairro. Recordo-me que conseguiu ajudar muitos jo-
vens que decidiram ir para a Alemanha Democrática 
estudar ou trabalhar. Quando fosse de férias trazia sem-
pre pequenas lembranças que as distribuía pela malta. 
Passou a fazer assistência à família da Saujineta, já que 
ela era órfã de pai. Portanto, a família era constituída 
pela mãe, a própria Saujineta e o filho de pai incógnito, 
neste caso. Pouco tempo depois, casaram-se e foram 
viver para Magdeburg, na Alemanha. Da relação veio 
a nascer um filho. Entretanto, a felicidade foi sol de 
pouca dura porque Gunter morrera lá num acidente de 
viação. Desavenças associadas ao racismo por parte 
dos familiares do falecido marido fizeram-na regressar 
novamente ao bairro. Ainda tentou fazer alguns negó-
cios de venda de  produtos alimentares e vestuário na 
vizinha África do Sul, mas as coisas não andaram. Pas-
sou a viver de prostituição e bebedeira até que veio a 
sucumbir de HIV/SIDA em finais dos anos 90. Nessa 
altura não havia muitas alternativas de cura da doença. 

JAIME MACHEL
machel.jaime@gmail.com

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



CIÊNCIA,  AMBIENTE  &  TECNOLOGIA Quarta-feira, 20 de Abril de 202250

CANTO DO INOVADOR

   SAIBA MAIS

PARA curar a maioria de doenças, não é neces-
sário utilizar medicamentos. O organismo tem 
suas próprias defesas ou maneiras de resistir e 
lutar contra a doença. Na maioria dos casos, es-
sas defesas naturais são muito  importantes para 
a saúde do que os medicamentos. 

Como forma de ajudar o corpo a vencer ou 
melhorar de uma doença, por vezes só é preci-
so manter-se limpo, descansar devidamente, 
alimentar-se bem e beber muitos líquidos.

Mesmo em caso de doenças mais graves, 
quando é necessário tomar medicamentos, é 
o corpo que deve vencer. O fármaco é só uma
ajuda. Grande parte da arte de cuidar de saúde
de um doente não deve, nem deveria depender
do uso de medicamentos. 

Infelizmente, o uso de fármacos para pro-
blemas de saúde é visto como uma solução 
imediata para aliviar os sintomas como dores 
e mal-estar, podendo causar graves danos ao 
organismo.   A automedicação é por um lado 
justificado por grande parte de pessoas, como 
resultado do difícil acesso ao atendimento mé-
dico ou pelo próprio hábito de tentar solucionar 
os problemas de saúde do dia-a-dia tomando 
por base a opinião de algum conhecido. 

Por outro lado, a variedade de produtos fa-
bricados pela indústria farmacêutica, a facilida-
de de comercialização de remédios e a cultura 
e comodidade assimilada pela sociedade que 
vê na farmácia um local onde se vende tudo, 
a grande variedade de informações médicas 
disponíveis, a alta frequência de propagandas 
através da internet e outros meios de comuni-
cação (sites, redes sociais, entre outros), é um 
factor contribuinte para a toma de medica-
mentos sem orientação médica. Por detrás des-
te acto aparentemente inconsequente está um 
problema de saúde.

POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES 
Todos os medicamentos possuem efeitos 

colaterais e, quando ingeridos de forma incor-
recta, podem causar mais malefícios  ao orga-
nismo. Nomeadamente:

Intoxicação: usar doses inadequadas de 
medicamentos pode causar diversos impactos 
na saúde, desde a ineficácia do tratamento até 
a doses excessivas comummente designada 
overdose de substância no organismo.

Interacção medicamentosa- há risco de um 
medicamento ingerido reagir em contacto com 
outro que a pessoa usa de forma continua. Neste 
caso, um pode anular ou potencializar os efeitos 
de outro. Alívio dos sintomas que compromete 
diagnóstico correcto da doença- Usar medi-
camentos para aliviar imediatamente a dor ou 
mal-estar pode esconder a real causa dos sin-
tomas. Desta forma a doença pode se agravar. 

Reacção alérgica - ingerir medicamentos 
que não foram prescritos por um profissional de 
saúde pode causar reacções não esperadas no 
organismo.

Dependência - algumas substâncias pro-
porcionam mais chances de vício quando to-
madas em doses incorrectas e por tempo além 
do indicado por um profissional de saúde.

Resistência ao medicamento- o uso indis-
criminado de medicamentos pode facilitar o 
aumento de micro-organismos  àquela subs-
tância. 

PROCEDIMENTOS  RECOMENDÁVEIS 
Sempre que tiver alguma preocupação de 

saúde, evita automedicar-se. Procura ajuda de 
um profissional de saúde para uma consulta.

Em situações em que a farmácia não dispõe 
do medicamento receitado, volte à unidade sa-
nitária e consulte o médico que o atendeu ante-
riormente ou o profissional de saúde em serviço 
para que possa substituí-lo.

Sempre que tiver dúvida, peça esclareci-
mento ao profissional de saúde em serviço na 
farmácia para a toma adequada do medica-
mento.

Portanto, pense antes de tomar qualquer 
medicamento que lhe possa parecer inofensi-
vo, ou que um amigo ou vizinho o tenha falado. 
Pode ser prejudicial à saúde. 

FONTE: MISAU

PROJECTO INDUÇÃO UNIVERSITÁRIA

Uma incubadora que dá 
horizonte aos estudantes  

A
SSEGURAR que os 
jovens estejam capa-
citados e preparados a 
explorar a sua forma-
ção académica, a vá-

rias opções de actividade pro-

fissional, incluindo a geração 
de renda, através do auto-em-
prego é o principal objectivo 
do projecto “Indução Univer-
sitária”, implementado pela 
Associação Labour Initiatives, 

criada no país há três anos. 
Trata-se de um plano com 

cinco objectivos entre os quais 
fornecer ferramentas do pro-
cesso de socialização com a 
formação universitária, en-

quadrar os estudantes sobre 
aspectos gerais da carreira, éti-
ca e deontologia profissional e 
orientá-los para o desenvolvi-
mento do potencial académico 
durante a formação. 

É igualmente objectivo 
deste projecto direccionar os 
estudantes para melhor explo-
rar a prática profissional após 
a sua formação, proporcionar 
um ambiente de contacto e in-
teracção entre os formandos do 
mesmo curso, provenientes de 
diferentes instituições de ensi-
no.

Segundo Absalão Selema-
ne, um dos mentores deste 
plano, a grande finalidade é 
dar visão aos estudantes orien-
tando-lhes nas escolhas que 
fazem, quer para a selecção do 
curso, dos temas de estudo, 
assim como para o mercado de 
trabalho, através de palestras 
dirigidas. 

É nas palestras que os estu-
dantes recebem ferramentas de 
suporte tanto na sua formação 
académica, como no enqua-
dramento da prática de activi-
dade profissional. 

Este método de auxílio não 
só se limita aos que entram pela 
primeira vez no ensino supe-
rior, como também aos que 
aspiram aderir a este nível de 
formação, uma vez já no ensino 
pré-universitário, concreta-
mente na 12.ª classe.

Indecisão na escolha do curso

Conteúdos são leccionados

pré-universitário.
A título de exemplo, falou da 
realização recente em Mapu-
to da primeira edição do pro-
jecto “Indução Universitá-
ria” cuja palestra foi dirigida 
aos estudantes do 1.º e 2.º ano 
do curso de Direito e juntou 
88 participantes das univer-
sidades Eduardo Mondlane 
(UEM), Politécnica (A Poli-
técnica), São Tomás de Mo-
çambique (USTM), Instituto 
Superior de Comunicação 
e Imagem de Moçambique 
(SCIM), Universidade Na-
chingwea (UNA), entre estu-
dantes de outras instituições 
de ensino superior.
Disse ainda que a difusão 
dos conteúdos da “Indu-
ção Universitária” abarcam 
estudantes de todas insti-
tuições, desde que estejam 
enquadrados no objecto das 
palestras dirigidas a estu-
dantes pré-universitários ou 
universitários. Os convites 
são feitos às várias institui-
ções de ensino e estas, por 
sua vez, enviam-nos aos es-
tudantes.

Os conteúdos leccionados são seleccionados de 
acordo com o grupo alvo de cada palestra. Na 
primeira edição do projecto lançada este mês, o 
tema foi as “Profissões Jurídicas”, uma vez que o 
objectivo foi orientar os estudantes do curso de 
Direito a capitalizar a sua formação académica e 
explorarem as várias saídas.
As conferências são orientadas por académicos 
e profissionais com experiência reconhecida na 
praça. A título de exemplo, a primeira edição foi 
realizada em parceria com a (UEM) e a Associa-
ção Nacional de Juristas (ANJUR). 
“Coube a José Manuel Caldeira, um advoga-
do e consultor jurídico sobejamente conhecido 
, e Alcina Matos, que é igualmente advogada e 
consultora independente,  orientarem o acto. O 
papel da moderação foi da responsabilidade de 
Margarida Ruco Machava, advogada e docente 
universitária. Em cada edição, a proposta dos 
palestrantes tem em conta os estudantes alvo e o 
curso que frequentam”, explicou.
Todos os discentes e jovens participantes dos 
projectos da Labour Initiatives ficam registados 
na base de dados desta associação para o devido 
acompanhamento e possível contacto para par-
tilha de outras oportunidades, no âmbito de re-
forço, capacitação e suporte no desenvolvimento 
de actividades que geram rendimento.

Estudantes na primeira edição do projecto Indução Universitária

PORQUE uma das dificulda-
des começa ainda na decisão 
pela formação a seguir, suas 
vantagens no mercador de 
trabalho, o projecto “Indu-
ção Universitária” encarre-
ga-se de orientar os estu-
dantes na escolha de cursos.
Com este modelo, os estu-
dantes universitários pas-
sam a ter ideia do que podem 
explorar no fim do curso e 
evitar demoras resultantes 
de indecisão na escolha dos 
temas a aprofundar, uma vez 
concluída a parte curricular.  
O projecto “Indução Uni-
versitária” é da Associação 
Labour Initiatives cuja fi-
nalidade é potenciar jovens 
moçambicanos na busca 
pelo emprego, através de ac-
ções de reforço e capacitação 
profissional, tornando-os 
cada vez mais competitivos 
para o mercado de trabalho.
 “É na verdade um supor-
te aos jovens na criação de 
auto-emprego e desenvol-
vimento de actividades que 
gerem renda”, explica Absa-
lão Selemane.

Salientou que a criação do 
projecto de “Indução Uni-
versitária” está enquadrada 
no  Programa de Apoio aos 
Jovens Universitários (PAJU) 
e surge como um contribu-
to e resposta aos desafios por 

estes enfrentados na busca 
de oportunidades de empre-
go. 
“É nesta senda que surge a 
ideia do projecto com o ob-
jectivo de preparar os jovens 
pré-universitários e univer-

sitários a melhor explorar a 
sua formação e potencializar 
as várias saídas profissionais.
Sobre os critérios de elegibi-
lidade para esta acção, Sele-
mane referiu que a primeira 
condição é ser um estudante 

Houve espaço para pedido de esclarecimento 

Uma oportunidade para se informar e registar 

PROVÍNCIA DE INHAMBANE

Sistema de irrigação 
serve Inharrime

Hermínio Nguambe, um jovem residente no 
distrito de Inharrime, província de Inhambane, 
inovou na construção de um sistema de irrigação 
funcional, com recurso a material localmente 
disponível, para captar água para produção agrí-
cola, consumo doméstico e fornecimento deste 
líquido a mais 12 famílias. 

Tudo começou em 2014, altura em que com 
recurso a material local como troncos e madeira 
fez uma barragem e roda de água através da qual 
conseguia captar o líquido do rio para uma área 
baixa situada a cerca de 60 metros.

Nguambe contou que, em 2016, evoluiu para 
uma barragem e roda de água relativamente 
maior, usando o mesmo material, o que permitiu 
levar água para uma distância de 800 metros.O 
líquido era reservado num tanque de 2500 litros 
cujo enchimento ocorria em quatro horas. Acres-
centou que do tanque a água é usada para irrigar 
os campos por gravidade numa área de cerca de 
um hectare, onde desenvolve as culturas de to-
mate, batata e cebola. O equipamento não usa 
corrente eléctrica nem combustível para o seu 
funcionamento. 

A inovação foi apreciada pelo Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Daniel Ni-
vagara, durante uma visita efectuada há dias à 
província de Inhambane.

O sistema foi melhorado em 2021, tendo-se 
substituído os troncos e madeira da barragem 
por betão e a roda de água de tronco de árvore e 
material plástico por uma metálica (chapa inox), 
mercê do apoio do Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior (MCTES). 

Com esta melhoria, foi aumentada a capaci-
dade de captação de água reduzindo o tempo de 

enchimento dos tanques das anteriores quatro 
para duas horas e numa maior área de irrigação.

 Segundo o mentor, trata-se de uma ino-
vação de fácil fabrico, manuseamento acessível 
para a maioria das comunidades e pode ser adop-
tada para a captação da água dos rios ou riachos 
para diversos fins, nomeadamente irrigação dos 
campos agrícolas, geração de corrente eléctrica e 
consumo doméstico. 

Em 2019, Nguambe participou da II Edição 
do Concurso Nacional de Inovação para o De-
senvolvimento Comunitário, na temática sobre 
o uso sustentável de água, iniciativa promovida
pelo MCTES, através do Centro de Investigação e
Transferência de Tecnologias para o Desenvolvi-
mento Comunitário (CITT). 

 A equipa do júri considerou a inovação com 
potencial para gerar impacto no desenvolvimen-
to comunitário, tendo sido classificada em pri-
meiro lugar e com direito a um prémio monetário 
no valor de quinhentos mil meticais. 

Na altura, o inovador recebeu um cheque 
correspondente à 50% e houve retenção dos 
restantes 50% para assegurar o melhoramento e 
disseminação da inovação na comunidade, sen-
do que este ano recebeu o remanescente. 

Com este último valor recebido, Hermínio 
Nguambe melhorou o seu projecto incremen-
tando a capacidade de captação e bombagem de 
água, aliado à maior segurança de manuseamen-
to do sistema de irrigação.

A sua perspectiva é ver o seu trabalho regis-
tado no Instituto de Propriedade Industrial (IPI) 
e disseminada para outras comunidades com 
condições hidrológicas semelhantes às da sua 
comunidade.   

Daniel Nivagara apreciando o trabalho de Hermínio Nguambe, na sua recente visita a Inharrime 

Sobre  uso correcto 
de medicamentos 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“A educação é um acto de amor”

- Paulo Freire (1921-1997), educador bra-

sileiro.

QUARTO MINGUANTE - Será a 23 de Abril, às 13:56 horas 

00.20 - FLASH CULTURAL

02.00- RITMOS E VIDAS

04.57- HINO NACIONAL

05.10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

08.30- PARLAMENTO

12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO 

JORNAL DA TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- PANORAMA POLITICO

13.30- GIRAMUNDO

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14.30- MOMENTO JOVEM

15.10- DEBATE POLTICO

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17.15- COMPASSO

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.30- RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”

18.55- UMA HISTORIA PARA TI

19.00- SINAL HORARIO/TÓPICOS DO 

JORNAL DA NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLOGICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.00- QUESTÃO DE FUNDO

21.10- ÚLTIMO TEMPO

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

23.15- INSS

23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21, 22.00 E 23.30 HORAS. 

PREIA-MAR - Às 2.06 horas e às 
18.22, com 3.20 e 3.10 metros, re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 12.19 horas, 
com 0.80

INHAMBANE

27/22

VILANKULO

28/19

TETE

29/21

QUELIMANE

29/23

NAMPULA

28/22

PEMBA

31/24
LICHINGA

23/14

BEIRA

26/21

XAI-XAI

25/22

CHIMOIO

20/15

MAPUTO

27/19

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL 

05.45  GINÁSTICA: TXUNA A 
SAÚDE COM EDMUNDO - 
“TONIFICAÇÃO”  

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08.00  DEBATE DE PALMO 
E MEIO: LEONAIRA 
CHADREQUE DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” 
REPETIÇÃO

08.30  PARLAMENTO: SESSÃO 
DE PERGUNTAS AO GOV-
ERNO 
DIRECTO/AR

10.30  CANAL ZERO 
REPETIÇÃO

11.00  PARLAMENTO: SESSÃO 
DE PERGUNTAS AO GOV-
ERNO 
DIRECTO/AR

12.00  NOTÍCIAS 

12.05  TELENOVELA: “SE NOS 
DEIXAREM”  
CAPÍTULO 21/82

13.00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14.00  HOMEM QUE É HOMEM 

15.00  NOTÍCIAS 

15.05  JUNTOS À TARDE 
DIRECTO

16.00  NOTÍCIAS 

16.05  ENCONTROS DA MALTA 
DIRECTO

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS 

MOÇAMBICANAS
DIRECTO

17.45  GINÁSTICA: TXUNA A 
SAÚDE COM EDMUNDO - 
“TONIFICAÇÃO”  

18.00  PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19.00  JORNAL DE DESPORTO 
DIRECTO

19.50  PUB 

20.00  TELEJORNAL 
DIRECTO

21.00  ANÁLISE ECONOMICA 
GRAVADO

22.00  TELENOVELA: “SE NOS 
DEIXAREM”  
CAPÍTULO 22/82

23.00  CONQUISTAS 
REPETIÇÃO

23.30  PONTOS DE MEMÓRIA 
REPETIÇÃO

00.00  PRIMEIRA PÁGINA 
REPETIÇÃO

01.00  JUNTOS À TARDE 
REPETIÇÃO

02.00  ENCONTROS DA MALTA 
REPETIÇÃO

03.00  ANÁLISE ECONOMICA 
REPETIÇÃO

04.00  JORNAL DE DESPORTO 
REPETIÇÃO

04.50  HOMEM QUE É HOMEM 
REPETIÇÃO

05.40  HINO NACIONAL

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Instituto Superior Politécnico de Gaza convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos a seguir descritos:

Modalidade 
Número do 

concurso
Objecto do concurso

Data e hora-final para 
entrega das propostas

Data e hora da abertura 
das propostas

Visita aos 
concorrentes 

Validade da 
Proposta

CONCURSO
LIMITADO

01/ISPG-
UGEA/2022

Fornecimento de equipamento 
informática

3/5/2022
11.00 horas

3/5/2022
11.15 horas

5/5/2022
120 dias

CONCURSO
LIMITADO

03/ISPG-
UGEA/2022

Fornecimento de equipamento de 
escritório

4/5/2022
9.00 horas

4/5/2022
9.15 horas

6/5/2022
120 dias

CONCURSO
LIMITADO

04/ISPG-
UGEA/2022

Fornecimento de géneros alimentícios 
4/5/2022

10.00 horas
4/5/2022

10.15 horas
6/5/2022

120 dias

CONCURSO
LIMITADO

05/ISPG-
UGEA/2022

Fornecimento de material de consumo 
para informática

4/5/2022
11.00 horas

4/5/2022
11.15 horas

6/5/2022
120 dias

CONCURSO
LIMITADO

06/ISPG-
UGEA/2022

Fornecimento de equipamento de 
refrigeração e cozinha

3/5/2022
9.00 horas

3/5/2022
9.15 horas

5/5/2022
120 dias

CONCURSO POR 
COTACAO

05/ISPG-
UGEA/2022

Fornecimento de fardamento e calçado
25/4/2022
10.00 horas

25/4/2022
10.15 horas

27/4/2022
120 dias

CONCURSO 
DE PEQUENA 

DIMENSAO

01/ISPG-
UGEA/2022

Fornecimento de equipamento para 
apetrechamento do laboratório de 

EHAAR

3/5/2022
10.00 horas

3/5/2022
10.15 horas

27/4/2022
120 dias

CONCURSO POR 
COTACAO

06/ISPG-
UGEA/2022

Fornecimento de material de consumo 
odontológico, hospitalar, laboratorial e 

químico

25/4/2022
11.00 horas

25/0/2022
11.15 horas

27/4/2022 120 dias

CONCURSO POR 
COTACAO

07/ISPG-
UGEA/2022

Serviços de consultoria para elaboração 
do projecto de bloco administrativo

3/5/2022
12.00 horas

3/5/2022
12.15 horas

120 dias

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no Campus Politécnico do ISPG, sito no Posto Administrativo de Lionde ou pelos contactos Cell:
877111555 Poderão igualmente examinar ou obter os Documentos do Concurso ao preço de 1.500,00MT (mil quinhentos meticais) pagos em depósito na conta
BIM 147629927, valor não reembolsável.

2. No Concurso por Cotações os interessados estão insentos de compra de caderno de encargo podendo solicitar informações do material e especificações técnicas
através do email abaixo descrito para apresentarem uma proposta em forma de uma cotação em envelope fechado no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir da data

da publicação do anúncio
3. Para quaisquer esclarecimento em relação aos concursos publicados, poderão o fazer através do email: ugea@ispg.ac.mz
4. As propostas deverão ser entregues na UGEA do ISPG no Campus Politécnico, Estrada Nacional no 101, Distrito de Chókwè, Posto Administrativo de Lionde, conforme

o horário indicado na tabela acima, sendo que as propostas entregues sem o cumprimento do horário estipulado não serão considerados.

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

Lionde, Abril de 2022.
A Autoridade Competente

(Ilegível)
3427

Quelimane mostra
caminhos para o livro

 Cidade de Quelimane volta a estar unida em prol do livro 

ca de Dentro para Fora”, 
orientada pelos poetas 
Lino Mukurruza e Jordão 
Domingos, sendo que 
este último, pelas 14.40 
horas,  estará igualmente 
a frente do treinamento 
“Do Método Fantástico à 
Paixão pela Estória”. 

Amanhã, o evento 
acontecerá no Colégio 
Atlântico, onde iniciará 
pelas 10.30 horas, com a 
abertura duma exposição 
de livros infantis, 10 mi-
nutos antes da sessão de 
leitura e conversa intitu-
lada “O Caminho Começa 
com um Livro”, com Lino 
Mukurruza, orador, e Jor-
dão Domingos, modera-
dor.

Seguirá a oficina de 
literatura para crianças 
“Como Ler Estórias de 
Animalzinho”, também 
dinamizada por Mukur-

ruza, sob a direcção de 
Edson Pereira.

Já na sexta-feira, na 
Universidade Licungo – 
Campus Coalane, o CLQ 
organizará outra oficina 
de criação literária, de-
nominada “Como Tecer 
o Enredo”, orientada por
Lo-Chi, na oração, e Lídia
Belchior, na moderação,
antes do debate sobre o
livro “A República Mili-
tar da Maganja da Costa
1862-1898”, de José Ca-
pela, dinamizado por Jor-
ge Fernandes e moderado
pelo professor e escritor
Ângelo Fernando. De-
correrá, em simultâneo,
uma feira do livro na qual
as livrarias de Quelima-
ne apresentarão as suas
obras.

A semana encerrará 
no sábado, Dia Mundial 
do Livro e dos Direitos de 

Autor, com actividades 
similares entre às 10.30 e 
14.40 horas.

Entretanto, o Muni-
cípio de Maputo colocará 
amanhã um ponto final à 
Semana Municipal do Li-
vro com a conversa “De-
safios e Oportunidades 
das Editoras em Moçam-
bique”, que terá lugar 
pelas 10.00 horas, na bi-
blioteca da Universidade 
Pedagógica de Maputo. 

A sessão sentará Emí-
lio Cossa, coordenador da 
editora Kulera, e Sandra 
Tamele, da Trinta Zero 
Nove, sob a moderação do 
filósofo Cremildo Bahule.

A Semana Municipal 
do Livro também teve 
passagens pelo Instituto 
de Formação de Profes-
sores da Munhuana e pela 
Escola Superior de Jorna-
lismo (ESJ).

PRÉMIO LITERÁRIO

“Fernando Couto”
para dois escritores
OS escritores Maya Ângela Macuácua e Geremias José Men-
doso são os vencedores da quarta edição do prémio literá-
rio Fernando Leite Couto, organizado pela fundação com o 
mesmo nome. 

Maya e Geremias venceram a distinção com os livros 
“Diamantes Pretos em Meio a Cristais” (romance) e “Quan-
do os Mochos Piam” (contos), respectivamente.

Com a proeza, os autores ficam na história do “Prémio 
Couto” como sendo os primeiros a conquistá-lo na categoria 
de prosa, depois de a segunda edição, também consagrada 
ao género, não ter sido entregue a nenhum escritor por, se-
gundo o júri, falta de qualidade nas obras submetidas.

Esta é também a primeira vez que o galardão, avaliado 
em 150 mil meticais, é divido por dois, na sequência de o júri 
considerar que ambas as obras são inovadoras e reúnem os 
critérios de qualidade estabelecidos no edital, como “criati-
vidade, domínio técnico e correcção linguística”.

 O júri era composto pelo docente universitário, pesqui-
sador e crítico literário Francisco Noa (presidente); a acadé-
mica, docente e pesquisadora Conceição Siopa; o docente 
universitário Albino Macuácua; a locutora Conceição Siueia 
e o jornalista e ensaísta José dos Remédios. 

Neste sentido, o júri considerou que em “Diamantes 
Pretos em Meio a Cristais” Maya Macuácua apresenta uma 
perspectiva inovadora “na distribuição de histórias com di-
mensões temporais e espaciais distintas e com personagens 
diferentes, mas com um denominador comum: o sofrimen-
to humano, além da forte componente cosmopolita”.

Por seu turno, os avaliadores referiram que em “Quando 
os Mochos Piam” Geremias Mendoso explorou narrativas 
trágicas e hilariantes, “com acentuada inspiração na tradi-
ção oral - africana - e nos eventos do quotidiano”. 

Entretanto, Maya Macuácua explicou que queria fazer 
algo diferente com a mulher como o centro da sua narrativa, 
focando-se em três épocas diferentes e abordando assuntos 
como a escravatura, o aparthaid, na África do Sul e o pre-
conceito contra as pessoas com HIV/SIDA.

“Queria apresentar uma história que trouxesse perso-
nagens centrais com histórias diferentes no acto de enca-
rar conflitos distintos. Queria valorizar a mulher, pois para 
mim, homem e mulher são a mesma coisa”, acrescentou.

Geremias Mendoso afirmou ter se inspirado na tradi-
ção oral africana, conforme analisou o júri, segundo a qual 
“quando o mocho pia”, por exemplo, “anuncia com ante-
cedência a morte de um parente”.

Pela primeira vez, o “Prémio Couto” atribuiu menções 
honrosas ao romance “Amor em Tempos Incertos”, de Fer-
nanda Vitorino do Rosário Mualeia João, à novela “Noites de 
Desassossego”, de Wasquete Jasse Fernando, e ao conjunto 
de contos “Estórias Trazidas pela Ventania”, de Adelino Al-
bano Luís.

Além de dividir os 150 mil meticais oferecidos pelo Moza 
Banco, os vencedores terão como parte do prémio a impres-
são do original submetido ao concurso e participarão duma 
residência artística e do Festival do Fólio, em Portugal, su-
portado pela Câmara Municipal de Óbidos.

“L
IVROS são Ca-
minhos, Leitu-
ras são Passos” 
é o lema da pri-
meira edição da 

Semana do Livro de Que-
limane, que hoje arranca 
na capital provincial da 
Zambézia.

A iniciativa organizada 
pelo conselho municipal 
local, através do Clube 
de Leitura de Quelimane 
(CLQ), decorre até sábado 
e visa celebrar e promover 
o livro, o autor e o leitor.

O programa enquadra-
-se nas comemorações do
Dia Mundial do Livro e dos 
Direitos de Autor, que se
assinala sábado, cuja data
foi criada em homena-
gem aos escritores espa-
nhóis Miguel de Cervan-
tes e Inca Garcilaso de la
Veja e o britânico William
Shakespeare, que morre-
ram a 23 de Abril de 1616.

A efeméride presta, 
igualmente, tributo aos 
autores de todo o mundo, 
promove a protecção dos 
direitos de autor e incen-
tiva a leitura como base 
de educação e progresso 
social.

Neste sentido, a Sema-
na de Livro de Quelima-
ne iniciará às 10.45 horas 
com uma sessão de leitura 
e conversa entre Elisabeth 
Filipe, leitora do CLQ e os 
alunos do Colégio Goivo 
Turmalina. Tem como tí-
tulo “Ser Feliz com Livros 
no Colo da Mão” e será 
moderada por Edson Pe-
reira.

Às 13.30 horas, Elisa-
beth Filipe voltará a dirigir 
a oficina de declamação 
de poesia para crianças 
“Amando a Palavra Músi-
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BEATRIZ 
MANHIÇA

FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Mo-
çambique e todos trabalhadores comunicam com 
profunda dor e consternação o falecimento da Srª 
BEATRIZ MANHIÇA, mãe do Sr. Diolindo da Luz 
Pedro, colaborador deste Banco, ocorrido no dia 
18/4/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 20/4/2022, no Cemitério do Zimpeto, pelas 
11.00 horas, antecedido de velório na residência 
da falecida. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

EULÁLIA TEMBA
(Coordenadora da WLSA 

entre 1995 e 2002)

FALECEU

É com imenso pesar que comunicam o falecimento 
da sua colega e amiga EULÁLIA TEMBA, ocorrido 
no dia 14/4/2022, vítima de doença. Os membros dos 
órgãos sociais e trabalhadoras da WLSA endereçam 
à família as mais sentidas condolências e lamentam 
a partida prematura da sua querida EULÁLIA.

3731

PALMIRA LUÍS ZAVALA

FALECEU

O Conselho de Administração da Sociedade do No-
tícias, SA, Comités Sindicais locais e trabalhadores 
em geral comunicam o desaparecimento físico da 
Srª PALMIRA LUÍS ZAVALA, mãe do Sr. Andrade 
Isalcio Andrade, ocorrido no dia 16/4/2022, cujo 
funeral se realizou no dia 17/4/2022, na província 
de Gaza. À família enlutada endereçam as mais 
sentidas condolências.

EULÁLIA 
TEMBA

FALECEU

Seus amigos e ex-colegas da SA-
SOL comunicam com profunda 
mágoa e consternação o desapa-
recimento físico de EULÁLIA TEM-
BA, ocorrido no dia 14/4/2022, em 
Joanesburgo, vítima de doença. 
À família enlutada endereçam as 
mais sentidas condolências. “Os 
seres queridos não morrem, ape-
nas partem antes de nós. Sentire-
mos muito a tua ausência, nossa 
guerreira.” Descansa em paz!     3753

MAGDA KINGWELL DE 
ALCÂNTARA SANTOS

FALECEU

Suas amigas Cândida Sousa, Ana 
Mondjana, Zélia Menete, Amélia Sidumo, Nícia 
Givá, Fernanda Gomes,  Conceição Dias e Ana 
Besteiro lamentam com profunda dor e conster-
nação o falecimento da Drª MAGDA KINGWELL 
DE ALCÂNTARA SANTOS, irmã da amiga Luísa 
Alcântara Santos, ocorrido em Portugal, no dia 
18/4/2022. À Luísa e família enlutada endereçam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

3742

MAGDA KINGWELL DE 
ALCÂNTARA SANTOS

FALECEU

Seus filhos Pedro Miguel e Ana Rita, irmãos 
Luísa e José Luís, cunhados, sobrinhos, 
genro e netas comunicam com profunda 
dor e pesar o falecimento da sua mãe, irmã, 
cunhada, tia, sogra e avó MAGDA KINGWELL 
DE ALCÂNTARA SANTOS, ocorrido no dia 
18/4/2022, no Porto, Portugal. Descanse em 
paz.

3737

FAUSTINA SEBASTIÃO HONUANA

FALECEU

O Presidente do Conselho Municipal de Maputo, 
membros do Conselho Municipal, Quadro de apoio 
directo ao PCM e funcionários em geral comunicam 
com profunda dor e consternação o desapareci-
mento físico da Srª FAUSTINA SEBASTIÃO HO-
NUANA, esposa do Sr. Artur Zefanias Massingue, 
afecto à Direcção Municipal de Acção Social, no 
Lar da Terceira Idade de Magoanine “C”, ocorrido 
no dia 17/4/2022, vítima de doença, cujo funeral se 
realizou no dia 19/4/2022, no distrito de Marracue-
ne. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

3438

JOÃO MANUEL DE CARVALHO 
FUMANE

(Mané)

(5º ano de eterna saudade)
Não existe partida para aqueles que permanecerão eternamente nos 
corações. Paulo Fumane, Albertina, Igor e Iuri, por ocasião da passa-
gem do 5º ano de eterna saudade do seu irmão, cunhado e tio JOÃO 
M.C. FUMANE (Mané), comunicam que em sua memória irão celebrar missa na Igreja dos
Sts. Mártires de Uganda, às 18.00 horas de hoje, dia 20/4/2022 e depositar flores no Ce-
mitério de Michafutene, às 9.00 horas de sábado, dia 23/4/2022. Que a sua alma descanse
eternamente em paz.          3450

SÉRGIO ELIAS MANHICANE

FALECEU

Seu sogro José Vilanculos e a família Vilanculos em geral la-
mentam com profundo pesar o desaparecimento físico dos seu 
genro SÉRGIO ELIAS MANHICANE, ocorrido no dia 17/4/2022, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 20/4/2022, no cemitério familiar em Maluana, às 
13.00 horas, antecedido de velório na Paróquia Nossa Senhora das Graças (Xi-
pamanine), às 9.00 horas. Que Deus lhe conceda eterno descanso.

3417

BERNARDO TADEU JEREMO
FALECEU

A Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, direc-
tores, delegados e funcionários em geral comunicam com 
profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. BER-
NARDO TADEU JEREMO, funcionário da Autoridade Tributária, 
ocorrido no dia 18/4/2022, na cidade de Tete, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza amanhã, dia 21/4/2022, no Cemitério Municipal de Mpáduè, cidade de Tete. 
À família enlutada as mais sentidas condolências. Paz à sua alma!

3428

JOÃO MANUEL DE CARVALHO 
FUMANE

(Mané)

(5º ano de eterna saudade)

Deixaste luz em nossos caminhos. As flores colocadas sobre teu túmulo 
murcham, lágrimas evaporam. O amor que sentimos por ti nem a morte 
consegue apagar. Tua esposa Ana Maria Fumane, filhos Mimi, Kelvin, Ellaine e Kemy, neto Nylem, 
irmãos e demais familiares recordam com muita saudade a passagem do 5º ano de sua Páscoa, 
e comunicam que em sua memória irão celebrar missa, às 18.00 horas, hoje, dia 20/4/2022, na 
Igreja dos Sts.  Mártires de Uganda e proceder à deposição de flores no Cemitério de Michafu-
tene, às 9.00 horas de sábado, dia 23/4/2022. Que a sua alma descanse em paz.       3450

EULÁLIA TEMBA

FALECEU

Conceição Osório Luís Costa Campos e filhos lamentam 
profundamente o falecimento da sua irmã e tia EULÁLIA 
TEMBA. Repouse em paz.

3451

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos 
de 30 (trinta) dias, citando a executada Angélica Bila Comercial, EI, empresa em nome 
individual constituída e regida pelo direito moçambicano, registada na Conservatória 
do Registo das Entidades Legais sob o NUEL 1001116324, titular do NUIT 101558101, 
com último endereço conhecido nesta cidade de Maputo, Bairro 3 de Fevereiro, nº 183, 
representada pela senhora Angélica Bila, solteira, de nacionalidade moçambicana, titular 
do Bilhete de Identidade nº 110400405007A, com última residência conhecida no Bairro 
da Polana Caniço “B”, Qº 8, casa nº 501, cidade de Maputo, ora ausente em parte incerta, 
para, no prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a 
contar da data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, pagar 
ao exequente FNB Moçambique, SA, a quantia de 16 325 072,40MT (dezasseis milhões, 
trezentos vinte e cinco mil, setenta e dois meticais e quarenta centavos), em dívida nos 
Autos de Execução Ordinária para Pagamento de Quantia Certa nº 182/19-P, que por 
esta Secção lhe move o referido exequente ou, no mesmo prazo nomear à penhora bens 
suficientes para pagamento da dívida e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que 
tiver, nos termos do art. 812º e seguintes do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver 
esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial, que se encontra arquivado no Cartório desta Secção 
à sua disposição, onde poderá levantar dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 8 de Abril de 2022
O Escrivão de Direito Provincial

Rafael Enoque
Verifiquei

O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
3444
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VENDE-SE VENDE-SE
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Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

MORADIA luxuosa, nova, de 2 pi-
sos, com 5 suites completas, cozinha 
equipada, dependência completa e 
jardim, no Bairro Triunfo - DINEP, Ma-
puto, vende-se por 22 000 000,00MT. 
Contacto: 84-5110008, 82-4715800 ou 
87-2700000.

3165

GEMINADA tipo 3, com suite e casa de 
banho geral, no Triunfo novo, vende-
se por 13 000 000,00MT; moradia 
num condomínio, tipo 4, com suite, 
nova e por estrear, boa localização. 
Contacto: 82-6421191, 84-8474370 ou 
87-8474370.

3361

PROPRIEDADE tipo 3, numa área de 
40x32m2, com obras e 2wc, no Bairro 
de Tsalala, na Matola, vende-se por 1 
200 000,00MT, negociáveis e sem in-
termediários. Contacto: 84/82-8814470.

3681

RESIDENCIAL no Bairro Central, tem 
quartos suite e climatizados, plasma, 
frigo bar, poltrona, internet, serviços de 
lavandaria e pequeno almoço. Preços 
variam de 1 500, 2 000 e 2 500,00MT. 
Venha nos visitar. Contacto: 87-2181444 
ou 84-2181444.

3352

MORADIA tipo 3, com área de constru-
ção de 165m², com piscina, dependência 
e garagem, no Condomínio Zimpeto 
Village, vende-se por 8 820 000,00MT, 
com pagamentos em parcelas durante 
3 anos. Contacto: 84-2006465 ou 87-
9106465, sem intermediários.

3594

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

AVISO CONVOCATÓRIO 

A firma Linga –Linga Turismo- Investiment, Lda, uma Sociedade Comercial de responsabilidade limitada, regulada pelo direito moçambicano, constituída aos 29 de Março de 2004, matriculada na Conservatória dos registos de entidades legais sob o Número da Entidade legal 100182572, com sede em Linga- Liga, distrito de  Morrumbene,  Província de Inhambane- Moçambique, vem por este meio convocar os senhores: VERÓNICA 
MARY BEZUIDENHOUT com uma quota representativa de 75% do capital social, ANDREW 
DAVID RANDALL com uma quota representativa de 20% do capital social, PIETER HENDRIK 
MULLER, com uma quota representativa de 5%, ou seus representantes legais ou seus herdeiros a comparecerem na sede da empresa no dia 4 de Maio de 2022, pelas 10.00 horas para deliberarem na reunião extraordinária da Assembleia Geral, com a seguinte ordem do dia: 

• Análise da situação financeira da empresa;
• Pagamento dos credores;
• Entrada de novos sócios pela mortis causado sócio Pieter Hendrik Muller;
• Venda dos activos da empresa, incluindobens móveis e imóveis.A reunião extraordinária é convocada pela 
sócia Verónica Mary Bezuidenhout, em conformidade com o disposto no número 4 do artigo 134o conjugado com o número 2 do artigo 133o todos do Código Comercial.  Linga-Linga aos 19 de Abril de 2022A Sócia

Empresa do grupo “A” pretende recrutar técnicos médios 
para seu quadro pessoal com os seguintes requisitos:

• Adobe illustrator, Photoshop, Indesign
• Plataforma de ios para Mac
• Idade compreendida entre 24 a 28 anos
Envie o Currículo por email:  accounting@sglworld.com

Anúncio de Vaga

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Concurso Limitado
1. O Instituto Nacional de Petróleo (INP) convida pessoas interessadas, colectivas ou singulares, nacionais, a apresentarem propostas fechadas para o fornecimentodo objecto do concurso abaixo:

Concurso nº
Modalidade de 

Contratação
Objecto de Contratação Concorrentes Elegíveis

Data e hora 
para entrega de 

propostas

Data e hora de 
abertura de 
propostas

Data e hora para 
o anúncio de

posicionamento39A001841/CL/09/2022 Concurso Limitado Aquisição de equipamento informático (monitores, laptops e impressoras)
Apenas concorrentes inscritos no Cadastro Único da Direcção Nacional do Património de Estado 4/5/20229.00 horas 4/5/20229.15 horas 10/5/20229.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso e/ou adquirí-los no Instituto Nacional de Petróleo, sito na Ruados Desportistas, nº 259/E, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) para cada Concurso, a partir do dia 20 de Abril de
2022.

3. Para efeitos de aquisição dos Documentos de Conurso, os concorrentes interessados deverão depositar o respectivo valor na conta nº 109503010, banco Millen-
nium BIM, titular Instituto Nacional de Petróleo e apresentar o respectivo talão de depósito.

4. O prazo de validade das propostas é de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua entrega.
5. É dispensada a apresentação de garantia provisória.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no número 2, em envelopes fechados e devidamente lacrados, contendo a descrição detalhada sobre o con-curso. A abertura das propostas será efectuada em sessão pública, no mesmo endereço, em conformidade com as datas acima, na presença dos concorrentes, entreoutros interessados, que desejarem comparecer, devidamente credenciados.
7. A avaliação e classificação das propostas terminará com o anúcio de posicionamento dos concorrentes, a ser feito igualmente em sessão pública, conforme as respec-tivas datas na tabela acima, podendo participar os concorrentes e demais interessados que o desejarem, devidamente credenciados.
8. O Concurso acima é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovadopelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março. Maputo, aos 19 de Abril de 2022A Autoridade Competente

(Ilegível)

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

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

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

3449

Verónica Mary Bezuidenhout 11

Na execução Ordinária nº 225/17-G, em que o exequente FNB MOÇAMBIQUE, SA, move contra 
a executada MOZPROGRESS J&P, foi ordenada a venda por meio de propostas em carta fechada, 
em segunda praça, do seguintes bens:

Bens a vender

Verba nº 01

Uma (1) pá escavadora ZLY-20-F, avaliada em……….................................……..…350 000,00MT;

Verba nº 02

Um (1) camião basculante, cor amarela, matrícula MLY-347-MC, avaliado em….............................
...................................................................................................................................1 250 000,00MT;

Verba nº 03

Um (1) compressor de ar, cor verde, marca HAOSAIL, avaliado em………………………..............
........................................................…...................................................................…….30 000,00MT;

Verba nº 04

Um (1) camião basculante, cor amarela, matrícula AEY-348-MC, avaliado em…..300 000,00MT;

Verba nº 05

Um (1) camião basculante, cor amarela, matrícula AEY-355-MC, avaliado em………......................
.............................................................................................................................…….300 000,00MT;

Verba nº 06

Um (1) camião basculante, cor amarela, matrícula AEY-341-MC, avaliado em………......................
..........................................................…...................................................................….300 000,00MT;

Verba nº 07

Uma (1) máquina de fabrico de blocos, da marca Sheng ya Machine, avaliada em.............................
......................................................................................................................................100 000,00MT;

Valor total dos bens penhorados….......................................................................….2 630 000,00MT.

As propostas devem mencionar preço superior a verba pretendida, correspondente ao preço, para o 
princípio de pagamento da dívida e custas judiciais.

No dia 25 de Maio de 2022, pelas 8.30 horas, na Sala de Audiências desta Secção, proceder-se-á à 
abertura das propostas até esse momento apresentadas, cujo acto podem os proponentes assistir.

Os bens localizam-se no Bairro de Gueguegue, nº 02, Rua Pequenos Libombos, próximo das 
bombas da Petromoc do Zimpeto.

Maputo, ao primeiro dia de Abril de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane

3442
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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 10352L para Minerais Associados, Pedras Preciosas e 

Pedras Semi-Preciosas, no distrito de Malema, na província de Nampula, a favor da requerente ALLIED STONES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LDA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -14   56  30,00 37   13  40,00

2 -14   56  30,00 37   17  50,00

3 -14   57  20,00 37   17  50,00

4 -14   57  20,00 37   16  50,00

5 -14   58  10,00 37   16  50,00

6 -14   58  10,00 37   17  40,00

7 -14   57  30,00 37   17  40,00

8 -14   57  30,00 37   17  50,00

9 -14   59  50,00 37   17  50,00

10 -14   59  50,00 37   13  40,00

Maputo, aos 11/8/2020

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

3422 3754

AVISO

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 10958L para Ouro e Minerais Associados, no distrito de Zumbo, na província de Tete, a favor da requerente 

SPEAR, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15    00    30,00 30    51    10,00

2 -15    00    30,00 30    56    50,00

3 -15    05    30,00 30    56    50,00

4 -15    05    30,00 30    56    30,00

5 -15    05    40,00 30    56    30,00

6 -15    05    40,00 30    56    20,00

7 -15    05    50,00 30    56    20,00

8 -15    05    50,00 30    56     0,00

9 -15    06     0,00 30    56     0,00

10 -15    06     0,00 30    55    40,00

11 -15    06    10,00 30    55    40,00

12 -15    06    10,00 30    55    30,00

13 -15    06    20,00 30    55    30,00

14 -15    06    20,00 30    55    10,00

15 -15    06    30,00 30    55    10,00

16 -15    06    30,00 30    54    50,00

17 -15    06    40,00 30    54    50,00

18 -15    06    40,00 30    54    40,00

19 -15    06    50,00 30    54    40,00

20 -15    06    50,00 30    54    20,00

21 -15    07     0,00 30    54    20,00

22 -15    07     0,00 30    54     0,00

23 -15    07    10,00 30    54     0,00

24 -15    07    10,00 30    53    30,00

25 -15    07    20,00 30    53    30,00

26 -15    07    20,00 30    52    50,00

27 -15    07    30,00 30    52    50,00

28 -15    07    30,00 30    52    10,00

29 -15    07    40,00 30    52    10,00

30 -15    07    40,00 30    51    40,00

31 -15    07    30,00 30    51    40,00

32 -15    07    30,00 30    51    30,00

33 -15    07    20,00 30    51    30,00

34 -15    07    20,00 30    51    20,00

35 -15    07    10,00 30    51    20,00

36 -15    07    10,00 30    51    10,00

37 -15    06    50,00 30    51    10,00

38 -15    06    50,00 30    51     0,00

39 -15    06    40,00 30    51     0,00

40 -15    06    40,00 30    51    50,00

41 -15    02    20,00 30    51    50,00

42 -15    02    20,00 30    51    10,00

Maputo, aos 30/3/2022

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

segundo deu a conhecer o 
secretário-geral da Federação 
Moçambicana de Boxe (FM-
Boxe), António Hélio.

Hélio garante que em ter-
mos logísticos e organizacio-
nais está tudo acautelado para 

o evento.
Entretanto, Moçambique

aposta forte nesta competição, 
tendo como objectivo mínimo 
ocupar um dos lugares de pó-
dio.

Refira-se que o nosso país 

acolhe este certame depois das 
desistências de Angola e da 
Zâmbia.

É a terceira vez que o país é 
anfitrião nos últimos seis anos. 
Já tinha hospedado a prova 
em 2016 e 2018, nesta última 

edição sagrou-se o vence-
dor absoluto, título que viria 
a perder no ano seguinte para 
o Botswana, actual detentor
do trono. Em 2020 e 2021 não
houve competição devido à
Covid-19.

A
RRANCA no princípio 
da noite de hoje, em 
Maputo, o Campeona-
to Africano de Boxe da 
Zona IV, prova que irá 

juntar até sábado pugilistas de 
10 países da região, incluindo 
Moçambique.

Segundo a Federação Mo-
çambicana de Boxe (FMBoxe), 
está tudo a postos para o ar-
ranque do evento, cuja ceri-
mónia de abertura tem início 
às 17.30 horas.

Todas as delegações já es-
tão na capital do país desde se-
gunda-feira, nomeadamente 
as do Botswana, África do Sul, 
Eswatini, Lesotho, Zâmbia, 
Malawi, Namíbia, Zimbabwe e 
Seychelles.

A par das selecções, os ofi-
ciais da Confederação Regio-
nal de Boxe da Zona IV, assim 
como oficiais da Associação 
Internacional de Boxe (IBA), 
também estão em Maputo 
desde segunda-feira. África do 
Sul e Botswana têm dois ofi-
ciais cada, e Lesotho e Zâmbia 
um.

Angola, Maurícias e Como-
res não se inscreveram para o 
evento.

O “Africano” da Zona IV 
será disputado no pavilhão do 
Maxaquene, sendo que os trei-
nos de todas as selecções serão 
efectuados no Gimnodespor-
tivo da Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM), onde tam-
bém está montado um ringue, 

Moçambique tenta, a partir de hoje, o resgate do título perdido em 2019 para o Botswana

“Africano” da Zona IV
arranca hoje em Maputo

CHELSEA e Arsenal defrontam-se hoje, a partir 
das 20.45 horas, no Stamford Bridge, em jogo da 
32.ª jornada da “Premier Legue”.

Já fora da corrida do título, os rivais da capi-
tal inglesa, Londres, jogam a pensar em garantir 
a presença na Liga dos Campeões, edição 2022-
2023. O Chelsea, que joga em casa, no Stamford 
Bridge Stadium, está mais perto de assegurar a 
presença na “Champions”, já que ocupa o ter-
ceiro lugar com 62 pontos e só depende de si 
para estar na mais importante prova europeia de 
clubes. O mesmo não se aplica ao Arsenal que, 
no sexto lugar com 54 pontos, os mesmos do 
quinto, Manchester United, espera pelo deslize 
das equipas da frente para chegar pelo menos ao 
quarto, o último lugar que dá acesso directo à fase 
de grupos.

O Manchester City, que está numa luta acer-
rada com o Liverpool pelo título, recebe o Bri-
ghton, às 21.00 horas.

Ainda esta noite, o Everton bate-se com o 
Leicester City.

REAL QUASE CAMPEÃO 
VISITA TRANQUILO OSASUNA

Só algo de muito anormal fará com que o Real 

Madrid não festeje o 35.° título da Liga Espanhola. 
Com 15 pontos a mais que o Barcelona, que per-
deu em casa segunda-feira diante do Cádiz (0-1), 
joga hoje às 21.30 horas no reduto do Osasuna, 
num jogo em que pode ficar ainda mais isolado 
na liderança.

Em caso de vitória e derrota do Barcelona, 
Sevilha (jogam amanhã) e Atlético (joga hoje), 
os “merengues” podem sagrar-se campeões no 
próximo fim-de-semana. 

PSG PODE CELEBRAR... 

O PSG pode ser campeão francês esta noite 
na visita ao reduto do Angers, às 21.00 horas, em 
partida da 33.ª jornada da Ligue 1.

Quando faltam seis jornadas para o fim, a 
equipa parisiense lidera a competição com 74 
pontos e precisa de uma vitória contra o Angers e 
que o Marselha não vença ao Nantes. Um tropeço 
do PSG ou um triunfo do vice-líder Olympique 
(que tem 59 pontos) adiam a celebração da turma 
de Messi, Mbappé, Neymar e companhia para a 
ronda do fim-de-semana. 

O Paris Saint-Germain está bem próximo de 
retomar a hegemonia no futebol francês e chegar 
ao oitavo título em dez anos.

Antevê-se um confronto renhido em “Stamford Bridge”

LIGAS EUROPEIAS

Duelo em Londres 
pela “Champions”

OS quenianos Evans Che-
bet, nos masculinos, e Peres 
Jepchirbir, nos femininos, 
venceram a 126.ª edição da 
Maratona de Boston, anula-
da em 2020 e adiada em Ou-
tubro do ano passado devido 
à pandemia da Covid-19.

Evans Chebet correu a 
prova em 2:06.51 horas, ten-
do alcançado, aos 33 anos, 
a sua primeira vitória numa 
das grandes maratonas (Ber-
lim, Tóquio, Londres, Bos-
ton, Chicago e Nova Iorque).

O corredor queniano cor-
tou a meta isolado, depois de 
ter lançado um ataque aos 
33 quilómetros, tendo sido 
secundado por outros dois 
compatriotas e vencedores 
das duas edições anteriores, 
Lawrence Cherono (2:07.21) 

e Benson Kipruto (2:07.27), 
segundo e terceiro classifi-
cados, respectivamente.

Nos femininos, Peres 
Jepchirchir, campeã olímpi-
ca em Tóquio no ano passa-
do, venceu em 2:21.01 horas, 
na sua prova de estreia em 
Boston, alcançando a sua 
quinta vitória consecuti-
va em maratonas depois de 
2019 e a segunda numa das 
grandes maratonas, após o 
triunfo em Nova Iorque, em 
2021.

No segundo lugar termi-
nou a etíope Ababel Yesha-
nei (2:21.05), atleta que 
manteve um aceso duelo 
com a vencedora a partir de 
metade da corrida, enquan-
to a queniana Mary Wacera 
Ngugi (2:21.32) foi terceira.

Quenianos vencem Maratona de Boston

Evans Chebet e Peres Jepchirbir vencem Maratona de Boston

DIDIER Drogba é um dos seis 
candidatos à presidência da Fe-
deração de Futebol da Costa do 
Marfim (FIF), cujo acto eleito-
ral está marcado para sábado, e 
mostra-se confiante na corrida 
com Yatte Ellele Jean-Baptiste, 
Arnaud Aka, Laurent Kouakou, 
Idriss Diallo e Sory Diabaté.

“Depois de 23 de Abril co-
meçará uma nova era para 
o futebol costa-marfinense.
Acho que tenho todas as hi-

póteses de ganhar este escru-
tínio. Após a eleição a minha 
prioridade será a união, porque 
a Costa do Marfim passou por 
muitas crises que nos fizeram 
perder a qualificação para dois 
mundiais”, realçou Drogba, 
em conferência de imprensa 
realizada em Abidjan.

Recorde-se que após dois 
anos de turbulência política e 
questões sobre a elegibilida-
de de alguns candidatos, na 

FUTEBOL NA COSTA DO MARFIM

Drogba acredita que será presidente da federação
sequência da morte do presi-
dente em funções, Augustin 
Sidy Diallo, aos 61 anos, 12 dias 

depois ter contraído Covid-19, 
foi necessária a intervenção da 
FIFA, que nomeou um Comité 

de Normalização para levar a 
cabo este acto eleitoral.

Drogba pode se tornar no sábado o novo líder máximo do futebol da Costa do Marfim 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O ATLÉTICO de Madrid, de 
Reinildo, pode ascender esta 
noite (19.00 horas), à condição, 
ao segundo lugar da Liga Espa-
nhola em caso de vitória na re-
cepção ao Granada, em partida 
da 33.ª jornada. 

À entrada para esta ronda, o 
Atlético ocupa a quarta posição 
com 60 pontos, em igualdade 
com o Sevilha e Barcelona, ter-
ceiro e segundo classificados, 
respectivamente, é o primeiro 
dos três a entrar em acção e se 
vencer passa a somar 63 pon-
tos, ficando aguardar por aqui-
lo que Barcelona e Sevilha farão 
nos compromissos diante do 
Levante e Real Sociedad. 

Reinildo iniciou o jogo no 
banco de suplentes na jorna-
da passada por opção técni-

ca, tendo entrado na segunda 
parte. O treinador argentino 
Simeone terá dado descanso ao 
lateral esquerdo moçambicano 
que era titular desde 13 de Fe-
vereiro. 

MEXER EM JOGO 
DE AFLITOS

O Bordéus, de Mexer, tem 
um jogo de tudo ou nada esta 
noite, na medida em que terá 
pela frente o Saint-Étienne, 
um concorrente directo na luta 
pela permanência. 

Com 32 jornadas transcor-
ridas e apenas seis por jogar, 
o Bordéus ocupa o penúltimo
e 19.° posto, com 26 pontos,
estando por isso em zona de
despromoção. Mas ainda tem
possibilidades de conseguir

a manutenção, visto que as 
equipas logo acima não estão 
muito distantes. O Clermont 
Foot (18.º) soma 29 pontos, e o 
Saint-Étienne (17º) e primeira 
equipa acima da linha de des-
promoção tem 30.

Na Ligue 1, os dois últimos 
classificados (19.° e 20.°) des-
cem automaticamente para a 
segunda Liga, enquanto o 18.º 
disputa um “play-off” com o 
terceiro classificado da segun-
da liga para apurar o último re-
presentante no principal cam-
peonato gaulês. 

O defesa central moçambi-
cano Mexer tem ficado de fora 
das convocatórias, estando a 
rodar na equipa B, enquanto 
aguarda por uma oportunida-
de. 

Reinildo poderá voltar a titularidade no confronto com o Granada

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Reinildo persegue 
segundo lugar

MOÇAMBIQUE está apurado para o Campeonato 
Africano de Ténis de Sub-12, a realizar-se em Se-
tembro, num país ainda por indicar, ao conseguir 
o segundo lugar na prova masculina inserida na
competição regional, que terminou segunda-fei-
ra nos “courts” do Jardim Tunduru, na cidade de
Maputo.

A equipa masculina, composta por Amin Rosa, 
Pedro Albertim e Lesley Jemusse, ganhou duas 
partidas das três disputadas. Venceu Eswatini, 
Zimbabwe e perdeu com Botswana. A última jor-
nada, que teria lugar no último dia do campeonato 
regional (segunda-feira), não se realizou devido à 

chuva e ficou sem efeito.   
Cada partida (jornada) foi disputada à melhor 

três jogos, sendo dois em singulares e um em pares. 
Sendo assim, a equipa masculina venceu Eswatini, 
por 3-0, Zimbabwe (2-1) e perdeu com Boswana 
(1-2). No cômputo geral, a rapaziada ganhou seis 
jogos e perdeu três.

Moçambique não teve a mesma sorte em femi-
ninos. A equipa feminina, integrando as tenistas 
Jazara Alberto, Matilde Soares e Mayra Ewadada, 
perdeu em todas partidas, nomeadamente frente 
ao Zimbabwe (0-3), Botswana (1-2) e Namíbia (1-
2). Em suma, ganhou dois jogos e perdeu sete.

Partida entre atleta moçambicano e zimbabweano

“AFRICANO” DE TÉNIS DE SUB-12

Moçambique apurado 
em rapazes

A SELECÇÃO Nacional de Na-
tação conquistou duas meda-
lhas de ouro, uma de prata e 
outra de bronze nas competi-
ções de águas abertas, que se 
realizaram no último dia do 
Campeonato Africano da Zona 

IV, que decorreu de 14 a 18 do 
mês curso em Lusaka, na Zâm-
bia.

Doze atletas nacionais 
participaram no campeonato 
de águas abertas, no Tiffany’s 
Canyon (lago associado ao rio 

Kafue), nomeadamente Zuri 
Tomé, Marta Mpfumo, Ana 
Beatriz Domingues, Sophie 
Fernandes, Maíra Correia, Fili-
pa Xavier, Alícia Mateus, Do-
mingas Munhemeze, em fe-
mininos; Bruno Ferreira, Hugo 

Barradas, Kaio Faftine e Justino 
Pale, em masculinos.

De entre eles, destacaram-
-se no escalão de 12 e 13 anos
(infantis) Marta Mpfumo, uma
das mais novas da selecção
moçambicana, que chegou à
meta em primeiro lugar. Na sua 
companhia, Zuri Tomé chegou
em quarto lugar.

No escalão de 14 e 15 anos 
(juvenis) ninguém logrou os lu-
gares cimeiros. Bruno Ferreira e 
Ana Beatriz foram os único que 
espreitaram o pódio, concluin-
do o trajecto em quarto lugar. 
No escalão dos 16 aos 18 anos 
(juniores) Kaio Faftine desta-
cou-se por ser um dos primei-
ros três atletas masculinos a 
chegar à meta, estando na se-
gunda posição. 

Por último, no escalão dos 

18 anos (seniores) Justino Pale 
também chegou à meta em 
primeiro lugar e Domingas 
Munhemeze terminou a com-
petição em terceiro.

Deste grupo, apenas Justi-
no Pale e Alícia Mateus tinham 
tido uma experiência seme-
lhante neste tipo de competi-
ção, porque já participaram na 
travessia Maputo/Katembe.

Porém, Alícia Mateus deixou 
seus créditos em mãos alheias.  
Fizeram parte do campeonato 
de águas abertas 69 atletas de 
14 países integrantes da Zona 
IV, sendo 33 masculinos e 36 
femininos, com idades com-
preendidas entre os 12 e 25 
anos. Os atletas nadaram três 
a cinco quilómetros, divididos 
em circuitos de um quilómetro 
cada. 

CANA ZONA IV NA ZÂMBIA

Selecção conquista ouro em águas abertas

O FERROVIÁRIO de Nampula 
conquistou, no fim-de-sema-
na, o torneio dos “locomoti-
vas” por si organizado e reali-
zado na chamada “capital do 
Norte”. 

Tratou-se de uma prova 
que envolveu os ferroviários 
de Nampula, de Nacala, de Li-
chinga e da Beira, numa dis-
puta de todos-contra-todos, 
numa volta, com vista à pre-
paração das equipas ligadas aos 
Caminhos de Ferro de Moçam-
bique (CFM) para as provas 
nacionais que se avizinham, 
nomeadamente o Moçambola 
e a Taça de Moçambique.

Na derradeira jornada, o 
Ferroviário de Nampula ven-

ceu o seu homónimo de Na-
cala por 1-0, resultado que o 
conferiu a conquista da prova. 
Também, nessa ronda, o Fer-
roviário da Beira derrotou o de 
Lichinga por 3-1.

Na primeira jornada, rea-
lizada na sexta-feira, os fer-
roviários de Lichinga e de Na-
cala empataram a dois golos, 
verificando-se também um 
empate entre os de Nampula e 
da Beira, mas sem abertura de 
contagem.

Já na segunda, esta que teve 
lugar no sábado, os anfitriões 
empataram sem golos dian-
te do homónimo de Lichinga, 
enquanto o de Nacala derrota-
va o da Beira por 2-0.

“QUADRANGULAR” DOS FERROVIÁRIOS
NO PROSSEGUIMENTO DO ESTÁGIO EM MAPUTO

Nampula leva a melhor ADV defronta 
Ferroviário esta manhã

No final do certame os 
participantes consideraram 
que foi uma prova que surtiu 

os efeitos desejados, uma vez 
que serviu para tomar o pulsar 
da realidade das suas equipas 

antes do arranque do Moçam-
bola, marcado para o dia 7 de 
Maio.

A ASSOCIAÇÃO Desportiva de Vilankulo (ADV) 
defronta hoje o Ferroviário de Maputo, no estágio 
de preparação para o Moçambola-2022 e Taça de 
Moçambique que efectua na capital do país desde 
sexta-feira.

O jogo, a realizar-se no Estádio da Machava, a 
partir das 9.00 horas, é o segundo de um total de 
quatro que o emblema do norte da província de 
Inhambane prevê disputar na cidade de Maputo. 
Recorde-se que no sábado, um dia depois de ter 
chegado à “Cidade das Acácias”, a ADV perdeu 
diante da União Desportiva de Songo, por 2-0, 
com os golos da equipa de Songo, que terminava 
o seu estágio na capital do país visando o mesmo
objectivo, a serem marcados por Nelson e Daúdo,
em cada uma das partes.

Nesse jogo, recorde-se, a ADV optou por dar 
oportunidade para que maior parte dos seus joga-

dores fossem utilizados, fazendo com que os 11 que 
iniciaram o jogo fossem todos substituídos pouco 
depois de ter começado a segunda parte. Foi nes-
se contexto em que a equipa inicial, composta por 
Padó, Lério, Bernardo, Edú e Germino; Amisse, 
Xirasse e Jorge; Sibale, Betinho e Parkim, viria a ser 
substituída quando já passavam cerca de 10 minu-
tos da segunda parte. Nessa altura, o técnico Eurico 
da Conceição lançou um novo “onze”, composto 
por Pinto, Milagre, Gaspar, Juma e Eládio; Ximan-
go, Mbiza, Munthali e Ussene; Maphunguele e 
Alex.

Entretanto, segundo fez saber Baltazar Cossa, 
director Desportivo da ADV, até o regresso da equi-
pa a Inhambane, estão agendados mais dois jogos.

Amanhã o adversário será o Costa do Sol e no 
sábado, fecho do estágio, os “hidrocarbonetos” 
medirão forças com a Associação Black Bulls.

A 
SELECÇÃO Nacional 
de Futebol vai en-
frentar as congéneres 
do Senegal, Benin e 
Ruanda na campanha 

de qualificação ao Campeonato 
Africano das Nações da Costa 
do Marfim-2023, ditou o sor-
teio realizado na noite de on-
tem, na cidade sul-africana de 
Joanesburgo.

Integrados no Grupo “L”, 
os “Mambas” estão num gru-
po em que todo o destaque vai 
para a forte e temível selecção 
do Senegal que, em Fevereiro 
e Março justificou o tremendo 
momento de forma que vive ao 
conquistar o CAN-2021, dis-
putado nos Camarões e qua-
lificar-se ao Campeonato do 
Mundo da FIFA do Qatar-2022, 
a realizar-se entre os dias 21 de 
Novembro e 18 de Dezembro.

A equipa é composta por 
vários jogadores de enorme 
valor e que militam nos prin-
cipais campeonatos da Europa, 
sendo que a sua “estrela-mor” 
é o avançado do Liverpool da 
Inglaterra Sadio Mané.

Mas há mais, o Senegal é o 
único país do Grupo “L” que 
disputou o último CAN e lidera 
o “ranking” africano de selec-
ções masculinas, com 1584,16
pontos. A nível mundial, os
“leões de taranga” ocupam o
honroso 20.º lugar.

Entretanto, entre os de-
mais três países do grupo, um 
está acima e outro abaixo de 
Moçambique no conjugado 
“ranking” da FIFA e CAF.

Se Moçambique é 30.º clas-
sificado na CAF e 119.º na FIFA, 
com 1146.09 pontos, acima de 
si está o Benin. A nível africa-
no, os beninenses seguem em 

QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

“Mambas” enfrentam 
Senegal, Benin e Ruanda

17.º lugar e, no mundo, estão 
em 84.ª posição com 1284,13 
pontos. Sorteado no Pote-4, 
indicando ser a selecção me-
nos cotada do Grupo “L”, o 
Ruanda está em 40.º lugar em 
África e 136.º lugar no mundo 
com 1097,16. O Ruanda esteve 
com Moçambique na corrida 
ao CAN-2021, com os “Mam-

bas” a ganharem em Maputo, 
por 2-0, e perdido em Kigali, 
por 1-0.
JOGOS INICIAM EM JUNHO

Os jogos de qualificação ao 
CAN-2023, a ser disputado na 
Costa do Marfim, iniciam em 
Junho. Assim, de acordo com o 
calendário da CAF que o nosso 
jornal teve acesso, as primeiras 

quatro jornadas da fase de gru-
pos vão decorrer entre os dias 1 
e 14 de Junho.

Depois, entre os dias 19 e 27 
de Setembro, a CAF agendou 
a disputa dos jogos da quinta e 
sexta jornadas.

Para a fase final do CAN-
2023, a realizar-se entre os dias 
23 de Junho e 23 de Julho do 

próximo ano, qualificam-se os 
dois primeiros classificados de 
cada um dos 12 grupos ontem 
sorteados.

No Grupo “H”, onde está a 
anfitriã Costa do Marfim, qua-
lificar-se-á a equipa que tiver 
a melhor classificação entre a 
Zâmbia, Comores e Lesotho, 
visto que na qualidade de orga-
nizadores, os costa-marfinen-
ses têm o apuramento garan-
tido. Veja, abaixo, como ficou o 
alinhamento das equipas nos 12 
grupos de qualificação ao CAN-
2023:

GRUPO “A”: Nigéria, Serra 
Leoa, Guiné-Bissau e São Tomé 
e Príncipe/Maurícias;

GRUPO “B”: Burquina-Fa-
so, Cabo-Verde, Togo e Eswa-
tini;

GRUPO “C”: Camarões, 
Quénia, Namíbia e Burundi;

GRUPO “D”: Egipto, 
Guiné-Conacry, Malawi e Etió-
pia

GRUPO “E”: Gana, Ma-
dagáscar, Angola e República 
Centro-Africana;

GRUPO “F”: Argélia, 
Uganda, Níger e Tanzania;

GRUPO “G”: Mali, Congo-
-Brazaville, Gâmbia e Sudão do
Sul;

GRUPO “H”: Costa do Mar-
fim, Zâmbia, Comores e Leso-
tho;

GRUPO “I”: República De-
mocrática do Congo, Gabão, 
Mauritânia e Sudão;

GRUPO “J”: Tunísia, 
Guiné-Equatorial, Líbia e Bo-
tswana;

GRUPO “K”: Marrocos, 
África do Sul, Zimbabwe e Li-
béria

GRUPO “L”: Senegal, Be-
nin, Moçambique e Ruanda.

Na corrida ao CAN-2023, a Selecção Nacional tem encontro marcado com os actuais campeões de África, Benin e Ruanda

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Todos podemos apanhar a Covid-19, não 
importa a idade, a raça e principalmente 

onde vivemos

O 
PRESIDENTE sul-
-africano, Cyril Ra-
maphosa, anunciou
que o Governo está a
montar uma estrutura

de supervisão para garantir que 
todos os fundos alocados para 
o alívio das populações afec-
tadas pelas inundações em
KwaZulu-Natal sejam real-
mente usados para efeito.

O anúncio de Ramaphosa 
foi feito segunda-feira, du-
rante a comunicação à nação, 
na qual reintroduziu o estado 
de calamidade nacional para 
o país poder lidar com as con-
sequências das fortes chuvas
que mataram 448 pessoas e
destruíram diversas infra-es-
truturas.

O Governo sul-africa-
no procura assim acalmar os 
receios de cidadão, após o 
desvio de fundos alocados no 
âmbito da luta contra a Co-

vid-19 nos últimos dois anos.
Muitos sul-africanos fo-

ram às redes sociais alertar 
para o perigo de se abrir uma 
oportunidade para se saquea-
rem os fundos estatais. Mas o 
chefe de Estado afirmou que 
foi aprendida uma lição du-
rante a pandemia.

“Estamos a juntar várias 
partes interessadas para for-
marmos uma estrutura de 
supervisão com vista a ga-
rantir que todos os fundos 
desembolsados para respon-
der a esta calamidade sejam 
devidamente controlados”, 
indicou Ramaphosa. 

O Executivo sul-africano 
lançou uma abordagem de 
três fases em resposta à crise 
provocada pelas inundações 
letais, incluindo disponibili-
zação de mil milhões de ran-
des (cerca de 4,3 mil milhões 
de meticais) para apoiar os 

INUNDAÇÕES EM KWAZULU-NATAL

Governo promete uso    
adequado dos fundos de ajuda

esforços de ajuda e recons-
trução.

A primeira fase visa a aju-
da humanitária imediata, ga-

rantindo que todas as pessoas 
afectadas estejam seguras e 
que todas as suas necessida-
des básicas sejam atendidas. 

A segunda tem como foco a 
estabilização e recuperação, 
realojamento de pessoas que 
perderam as suas casas e o 

restabelecimento dos ser-
viços essenciais. A terceira 
concentra-se na reconstru-
ção, indicou o Presidente.

O Governo também mo-
bilizou o Fundo de Solida-
riedade, que foi inicialmente 
criado para responder a Co-
vid-19, ser usado na assistên-
cia humanitária e outras for-
mas de ajuda as populações e 
comunidades afectadas.

Cerca de 4.000 casas fo-
ram completamente destruí-
das, mais de 8.300 parcial-
mente danificadas em KZN, 
estimando-se em 41.000 
pessoas o número de deslo-
cados.

“É um desastre huma-
nitário”, frisou o Presidente 
sul-africano, acrescentado 
que “a vida, a saúde e o bem-
-estar de milhares de pessoas
continua em risco”. (EWN/
LUSA)

Equipa de socorristas recupera corpo no rio Mzinyathi perto de Durban, em KwaZulu-Natal

O PRESIDENTE do Banco Mun-
dial, David Malpass, anunciou 
segunda-feira que prepara um 
pacote de 170 mil milhões de 
dólares (10,8 biliões de meticais) 
em 15 meses para ajudar os países 
a enfrentar as muitas crises em 
andamento, incluindo a alimen-
tar e humanitária provocada pela 
guerra na Ucrânia.

“Estamos a preparar uma 
resposta contínua, tendo em 
conta as múltiplas crises” no 
mundo, declarou à imprensa, 
por ocasião do lançamento das 
chamadas Reuniões de Prima-
vera.

O dirigente citou em parti-
cular a insegurança alimentar e 
a crise dos refugiados ligadas à 
guerra na Ucrânia.

“Nas próximas semanas, 
planeio discutir com nosso 
Conselho de Administração um 
novo pacote de cerca de 170 mil 
milhões de dólares por 15 meses 
para cobrir o período de Abril de 
2022 a Junho de 2023”, explicou.

Acrescentou que o objectivo 
é “comprometer cerca de 50 mil 
milhões de dólares (3,1 biliões de 
meticais) nos próximos três me-

ses”.
Este pacote é substancial, 

salientou, lembrando, a título de 
comparação, que o Conselho de 
Administração havia aprovado 
em 2020 a libertação de 157 mil 
milhões de dólares (10 biliões) 
para fazer face à crise provocada 
pela pandemia.

David Malpass também disse 
estar particularmente preocu-
pado com o endividamento dos 
países pobres.

“Esperamos que a crise da 
dívida continue piorando em 
2022”, afirmou, observando 
que esses países estão sob “gra-
ve ‘stress’ financeiro”. No total, 
60% dos países de baixa renda 
já estão em situação de superen-
dividamento ou em alto risco de 
superendividamento.

O G20 E A 
REESTRUTURAÇÃO
DA DÍVIDA
Na semana passada, David 

Malpass pediu mais uma vez a 
melhoria da estrutura comum 
do G20 - grupo das 19 princi-
pais economias do mundo mais a 
União Europeia - para a reestru-
turação da dívida.

Malpass sugeriu “o estabele-
cimento de um cronograma que 
permita ao comité de credores 
suspender os pagamentos do 
serviço da dívida e juros de mora, 
ampliando a elegibilidade”.

Também recomendou o en-
volvimento de credores privados 
no início do processo de reestru-
turação.

No início da pandemia da 
Covid-19, os países do G20 ofe-
receram às nações pobres uma 
moratória nos pagamentos do 
serviço da dívida até ao final de 
2020, antes de estendê-la até fi-
nal de 2021.

Paralelamente a esta inicia-
tiva de suspensão do serviço da 
dívida (DSSI), criaram, em No-
vembro de 2020, um “quadro 
comum” destinado a reestrutu-
rar, ou mesmo anular, a dívida 
dos países que o solicitassem.

Mas, por enquanto, os cre-
dores privados, principalmente 
os chineses, demoram na sua 
implementação.

Um encontro do G20 deve 
ser realizado hoje, onde esta 
questão deve ser abordada. 
(SWISSINFO)

PARA AJUDAR PAÍSES A SUPERAR CRISES

Banco Mundial
quer desbloquear
10,8 biliões de meticais

O GOVERNO do Burkina Faso anunciou 
ontem a criação de comités locais para 
encorajar o diálogo com os extremistas 
islâmicos, cujos ataques recorrentes no 
país da região do Sahel se prolongam des-
de 2015.

“Estas são iniciativas endógenas, que 
encorajam o regresso dos jovens burqui-
nabês que se juntaram a grupos terroris-
tas armados e que desejam agora depor as 
armas”, explicou Yéro Boly, ministro de 
Estado, responsável pela Coesão Social e 
Reconciliação, numa conferência de im-
prensa.

“Estas iniciativas trazem esperança ao 
regresso da paz nas áreas afectadas através 
da reconciliação inter e intra-comunitá-
ria”, acrescentou.

De acordo com Boly, já existem co-
mités locais em algumas das localidades 
mais afectadas pela instabilidade no Norte 
do país.

“São jovens combatentes armados, 
que pediram diálogo com chefes tradi-
cionais e líderes religiosos nas suas loca-
lidades”, explicou ainda o responsável do 
Executivo da junta militar, que assumiu 
o poder no Burkina Faso em Janeiro, em

declarações divulgadas pelo “Le Faso” e 
reproduzidas pela agência Efe.

Sublinhou ainda que os comités locais 
são apoiados pelo Governo, “mas não é o 
Executivo que está empenhado no diálo-
go. Não se trata de uma negociação entre 
o Governo do Burkina Faso e grupos ter-
roristas armados”.

Para consolidar a realização deste diá-
logo, o Estado burquinabê decidiu criar 
uma entidade - Coordenação Nacional das 
Mesas de Diálogo Local para a Restauração 
da Paz - que será dirigida por um coorde-
nador nacional a ser “escolhido com base 
na sua experiência e em qualidades pro-
fissionais comprovadas”.

De acordo com o mesmo governante, 
os extremistas islâmicos que concorda-
rem em depor as armas beneficiarão do 
apoio do Estado para a sua reintegração 
social, ser-lhes-ão oferecidas actividades 
profissionais na pecuária ou agricultura e 
poderão optar por ficar nas suas cidades 
de origem ou mudar de residência.

O Burkina Faso tem sofrido repetidos 
ataques “jihadistas”, levados a cabo por 
grupos ligados tanto à Al-Qaeda como ao 
Estado Islâmico (EI). (Lusa)

Burkina Faso cria comités 
para diálogo com extremistas

O PRESIDENTE da União Na-
cional para a Independência 
Total de Angola (UNITA), Adal-
berto da Costa Júnior, criticou 
ontem a falta de transparência 
do processo eleitoral, conside-
rando que se o Presidente da 
República, João Lourenço, der 
a ordem, há tempo para rever-
ter o processo. 

“Quando o Presidente da 
República dá ordem, os órgãos 
tendem a mudar a sua postura, 
portanto se houver vontade do 
poder político, é possível me-
lhorar o panorama, não só na 
comunicação social, mas tam-
bém noutros vícios que podem 
ser corrigidos se efectivamente 
houver vontade de o fazer”, 

disse o líder do principal par-
tido na oposição em Angola, 
durante uma conferência de 
imprensa, na qual teceu duras 
críticas ao processo eleitoral.

“A solução tecnológica que 
a Comissão Nacional de Elei-
ções quer usar é deficiente, 
tem vícios de abuso e desvio de 
poder em conexão com ofensas 
à lei da CNE e porque os vícios 
identificados ofendem os prin-
cípios do processo eleitoral, 
a verdade e credibilidade das 
eleições está posta em causa”, 
sentenciou Adalberto da Costa 
Júnior.

Na conferência de impren-
sa, que surge nas vésperas do 
debate sobre transparência 

eleitoral marcado para amanhã 
na Assembleia Nacional de An-
gola, o líder da oposição apon-
tou vários exemplos de práticas 
que disse configurarem uma 
fraude e lamentou a existência 
de ilegalidades na prepara-
ção das eleições presidenciais 
agendadas para a segunda 
quinzena de Agosto próximo.

Para Adalberto da Costa 
Júnior, um processo eleitoral 
“livre, justo e transparente só 
pode acontecer se os vícios 
do passado não forem usados 
agora, e este é o grande desa-
fio do Presidente da República 
- garantir um processo eleito-
ral transparente”, concluiu. -
(Lusa)

PARA TRANSPARÊNCIA DAS ELEIÇÕES EM ANGOLA

UNITA quer intervenção do PR
A CHINA garantiu que 
“continuará a fortalecer 
a coordenação estratégi-
ca” com a Rússia, inde-
pendentemente de como 
o “cenário internacional
possa mudar”, de acordo
com um comunicado di-
vulgado ontem pelo Mi-
nistério das Relações Ex-
teriores da China.

O vice-ministro das 
Relações Exteriores 
da China, Le Yucheng, 
expressou essa opinião 
ao embaixador russo na 
China, Andrey Denisov, 
durante uma reunião na 
segunda-feira, disse o mi-
nistério.

“Não importa como o 
cenário internacional pos-
sa mudar, a China conti-
nuará a fortalecer a coor-

denação estratégica com 
a Rússia para alcançar uma 
cooperação win-win, sal-
vaguardar conjuntamente 
os nossos interesses co-
muns e promover a cons-
trução de um novo tipo de 
relações internacionais e 
uma comunidade com um 
futuro compartilhado para 
humanidade”, disse Le. 
O vice-chefe da diplo-
macia chinesa citou um 
aumento de quase 30% 
no comércio entre os dois 
países durante o primei-
ro trimestre do ano, atin-
gindo cerca de 38,2 mil 
milhões de dólares (2,4 
biliões de meticais), como 
uma prova da “tremenda 
resiliência” de sua coope-
ração bilateral.

Os dois lados também 

trocaram pontos de vis-
ta sobre a Ucrânia, bem 
como sobre outras ques-
tões internacionais e re-
gionais. No entanto, não 
foram fornecidos mais de-
talhes pelo ministério.

Em declarações públi-
cas e em cimeiras inter-
nacionais, as autoridades 
chinesas tentaram esta-
belecer uma posição apa-
rentemente neutra sobre 
a guerra na Ucrânia, sem 
condenar as acções russas 
nem descartar a possibi-
lidade de Beijing actuar 
como mediadora num es-
forço pela paz.

Antes da invasão, os 
dois aliados proclamavam 
que o seu relacionamen-
to “não tinha limites”.  
(CNN)

PERANTE SANÇÕES OCIDENTAIS

Beijing garante reforço 
de laços com Moscovo

Perderam a vida militares 
envolvidos na morte de 15 civis
MORRERAM os dois militares da República Democrática do Congo 
(RD Congo), autores da morte de 15 civis no nordeste do país. Um 
dos incidentes ocorreu em Fizi, na província do Kivu Sul, quan-
do um soldado embriagado matou sete pessoas e feriu outras 12 
no porto de Kazimiya,  na província do Kivu Sul, quando estava 
prestes a embarcar com outros passageiros. Este militar foi encon-
trado morto ontem de manhã, após uma tentativa de linchamen-
to. O incidente de Fizi seguiu-se a outro semelhante, ocorrido no 
domingo, e que envolveu igualmente um militar embriagado, que 
matou primeiro o guarda-costas de um coronel, o próprio coro-
nel e depois cinco civis em Bambu, aldeia do território de Djugu. O 
atirador acabou por ser morto por outro soldado que o perseguia.

Vice-PR da Costa do Marfim
O GOVERNADOR do Banco Central dos Estados da África Oci-
dental (BCEAO), Tiémoko Koné, foi nomeado vice-Presidente 
da Costa do Marfim, anunciou ontem o Presidente marfinense, 
Alassane Ouattara, que reconduziu o primeiro-ministro, Pa-
trick Achi, no cargo. Koné é um “economista brilhante”, um 
“tecnocrata notável”, um “homem competente e trabalha-
dor”, disse Ouatarra num discurso aos deputados, em Yamou-
ssoukro, a capital administrativa da Costa do Marfim. O Presi-
dente voltou a nomear Patrick Achi como primeiro-ministro, 
depois da demissão do líder do executivo, juntamente com os 
restantes membros do Governo, na semana passada.

Explosões matam   
em escolas xiitas de Cabul 
PELO menos seis pessoas morreram e onze ficaram feridas ontem 
em duas explosões que atingiram uma escola para rapazes num 
bairro da capital do Afeganistão, habitado por famílias da minoria 
xiita hazara, disse a Polícia afegã. De acordo com a fonte, as explo-
sões foram provocadas por dois engenhos de fabrico artesanal colo-
cados numa escola no bairro Dasht-e-Barchi. Um terceiro arreben-
tamento atingiu um centro de formação de língua inglesa também 
no mesmo bairro. Dos feridos, registaram-se sete crianças.  

Media estatais guineenses  
suspendem greve 
O SINDICATO de profissionais de órgãos de comunicação social 
público da Guiné-Bissau suspendeu a greve que vinha observando, 
para aguardar o cumprimento de promessas feitas pelo Presidente 
do país, disse ontem à Lusa fonte da organização. Umaro Sissoco 
Embaló reuniu-se na semana passada com o sindicato para pedir 
que este desse tempo às autoridades para que pudessem cumprir 
com “algumas das exigências” do caderno reivindicativo, adian-
tou a fonte. A efectivação de profissionais com mais de 10 anos em 
regime de estágio e o pagamento de subsídios àqueles profissionais 
são as reclamações que levaram a greve.

Houthis vão libertar 
crianças-soldados
A ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas anunciou ontem 
que os rebeldes Houthis do Iémen acordaram libertar as 
crianças soldados das suas fileiras, que lutaram durante 
anos de guerra civil no país. O porta-voz da ONU, Ste-
phane Dujarric, disse que os rebeldes se comprometeram 
a identificar e a liberá-las dentro de seis meses. O acor-
do, assinado na capital do Iémen pelo vice-ministro das 
Relações Exteriores dos Houthis, Hussein al-Azey e um 
representante da agência da ONU para a infância, Phi-
lippe Duamelle, é visto pelos rebeldes como um plano 
para proteger as crianças. A ONU estima que quase 3500 
crianças foram confirmadas como recrutadas e mobiliza-
das na guerra civil do Iémen. 

Migrantes e refugiados   
exigem evacuação da Tunísia
DEZENAS de refugiados africanos participaram na segunda-feira 
pelo terceiro dia consecutivo num protesto frente à delegação da 
ONU em Tunes, Tunísia, para exigirem o seu envio para outros paí-
ses. Estes refugiados, na maioria retidos no decurso de tentativas 
de imigração clandestina em direcção à Europa, efectuam desde 
sábado um “sit-in” (protesto sentado) frente ao gabinete do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) na 
capital tunisina. “Precisamos de ser evacuados”, lê-se num car-
taz colocado à entrada do edifício. “Queremos ser evacuados para 
qualquer país que respeite os direitos humanos e a dignidade hu-
mana”, declarou à AFP um dos manifestantes. 

China anuncia acordo de 
segurança com Ilhas Salomão
A CHINA) anunciou ontem ter assinado um acordo de segu-
rança muito abrangente com as Ilhas Salomão, muito criti-
cado por vários países ocidentais, incluindo a Austrália e os 
Estados Unidos. No mês passado, foi conhecida uma ver-
são preliminar do acordo, causando uma onda de choque 
porque incluía autorizações para a China estabelecer bases 
militares e navais naquele arquipélago do Pacífico. Tanto 
Camberra como Washington mostram, há algum tempo, 
preocupação com a possibilidade de a China construir uma 
base naval no Pacífico Sul que lhe permita projectar poder 
marítimo muito além das suas fronteiras.
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